
2015 Január 7, Budapest. 
 
Elnök felkéri Vaspöri Tamás elnökségi tagot az elnökségi ülés levezetésére 
egyhangú 

- Igen:    4 fő 
- Nem:   0 fő 
- Tartózkodott:  0 fő 

 
Elnök felkéri Miklós Nándort a jegyzőkönyvezetés elvégzésére 

- Igen:    4 fő 
- Nem:   0 fő 
- Tartózkodott:  0 fő 

 
Az elnökség a jegyzőkönyv hitelesítőnek megválasztja Kalmár Györgyöt, Fóti Balázst 

- Igen:    4 fő 
- Nem:   0 fő 
- Tartózkodott:  0 fő 

 
Az SSZB szeretné kiegészíteni a napirendet a “2014-es év címeinek előterjesztése” 
(10. Napirendi pont) 

- Igen:    4 fő 
- Nem:   0 fő 
- Tartózkodott:  0 fő 

 
Az elnökség elfogadja az napirendet 

- Igen:    4 fő 
- Nem:   0 fő 
- Tartózkodott:  0 fő 

 
Elnökségi ülés napirendje 
 
1. Új főtitkár megválasztása 
Az elnökség megállapodik abban, hogy Vaspöri Tamás kérje fel az interjúk után 
versenyben maradt 2 főtitkár jelöltet 2 próbafeladat elvégzésére. Az egyik feladat az 
MCSZ gazdálkodási szabályzatának átnézése és a II. Költségelszámolások rész 
módosítási javaslatának előkészítése. A másik feladat, hogy készítsenek tervet a 
szövetség honlapjának tartalmi megújítására. A beadott munkák értékelése később 
fog megtörténni. 
  



 
2. Beszámoló a WCF Media Assistance Programról, Bardocz-Bencsik Mariann 
sajtóreferens beszámolójának elfogadása, a program értelmében az utazási 
költségének (vonatjegy) megtérítésének jóváhagyása 
Előadó: Bardocz-Bencsik Mariann (írásos előterjesztés) 
 
Vaspöri Tamásnak az utazási költségekről és az erre elkülönített keretről 
információkat szükséges begyűjtenie a döntéshez. 
 
3. Beszámoló és határozás a MOB/3772-2/2014 - A Magyar Curling Szövetség 
sportágfejlesztési programja keretében elnyert két támogatási programról 
 
Az elnökség megbízza Miklós Nándort, hogy készítse elő a MOB által megítélt 
sportágfejlesztési támogatásának beadási dokumentumait.  
 
4. Sportszakmai Bizottság beterjesztése a versenyrendszer módosítására 
Előadó: Fóti Balázs (írásos előterjesztés) 
 
5. Új szövetségi weboldal - fejlesztési költség beépítése a jövő évi költségtervbe 
Előadó: Miklós Nándor (írásos előterjesztés) 
 
Elnökség tudomásul vette a kérést és a 2015-ös költségvetés elkészítésekor 
figyelembe fogja venni. 
Elnökség megbízza Miklós Nándort, hogy Feb 15-ig készítse el a weboldal 
működtetési szabályzatát. 
 
6. Gerevich-ösztöndíj bírálási rendszere  
Előadó: Fóti Balázs (írásos előterjesztés) 
 
7. 2014. évi elnökségi ülés tervezetben foglalt napirendi pontok és további 
feladatok ütemezése 
Az elmaradt pontokat be kell pótolni a következő elnöksegi ülésen, aminek 
időpontja: január 21. Addig a 2015. évi munkatervet is ki kell dolgozni. Fóti Balázs a 
felelős ezért.  
 
8. Versenyszervezésre non-profit Kft. alapítása 
Előadó: Fóti Balázs (írásos előterjesztés) 
 
Az elnökség megbízza Fóti Balázst, hogy a MOB-al egyeztesse az elszámolási 
lehetőségeket a döntés meghozatala előtt. 
 
9. Téli-Sportágválasztó 
Előadó: Fóti Balázs (írásos előterjesztés) 
 
Január 18-án lesz egy egynapos rendezvény, ahol elsősorban curling college 
programba próbálunk fiatalkat szervezni. A felszerelés kijuttatására Olivér 
vállalkozott, Miklós Nándor fogja koordinálni a program végrehajátását. 



 
10. 2014-es év curling sportági címeinek előterjesztése 
Előadó: Fóti Balázs (írásos előterjesztés) 
 
Elnökség felkéri az SSZB-t az újonnan alakított díjak értékelési rendszerének és 
díjazási módjának kidolgozására. 
 
11. Egyebek 
 
A nevezések és ehez kapcsolódó banki ügyintézések és hozzáférések elintézése. 
Az OCSB nevezések problémájának feldolgozása és áttekintése. 
A Kryptonit visszalépett az A csoportos versenytől a csapat megszűnése miatt, a 
helyére induló csapatot az SSZB fogja kijelölni. 
 
Határozatok jegyzéke 
 
1. 1/2015. (I. 7.) számú határozat: 
Beszámoló a WCF Media Assistance Programról 
Az elnökség a beszámolót elfogadja, a költségtérítési részre további információkat 
kér Bardocz-Bencsik Marianntól. 

- Igen:    4 fő 
- Nem:   0 fő 
- Tartózkodott:  0 fő 

 
2. 2/2015. (I. 7.) számú határozat: 
Az elnökség elfogadta a Sportszakmai Bizottság beterjesztését a versenyrendszer 
módosítására, a WSC által javasolt április forduló bevezetésével. A versenynaptár e 
határozat alapján kerül majd kialakításra 

- Igen:    4 fő 
- Nem:   0 fő 
- Tartózkodott:  0 fő 

 
3. 3/2015. (I. 7.) számú határozat: 
Az elnökség elfogadta a Sportszakmai Bizottság beterjesztését a Gerevich-ösztöndíj 
bírálási rendszerére. 

- Igen:    4 fő 
- Nem:   0 fő 
- Tartózkodott:  0 fő 

 
4. 4/2015. (I. 7.) számú határozat: 
Az elnökség Január 21-ére tűzte ki a következő elnökségi ülés időpontját. 

- Igen:    4 fő 
- Nem:   0 fő 
- Tartózkodott:  0 fő 



 
5. 5/2015. (I. 7.) számú határozat: 
Az elnökség megválasztotta az UTE Bálnák csapatát 2014. év Legjobb Curling 
Csapatának 

- Igen:    3 fő 
- Nem:   0 fő 
- Tartózkodott:  1 fő (Bukta Zsuzsanna) 

 
6. 5/2015. (I. 7.) számú határozat: 
Az elnökség megválasztotta az UTE Bálnák csapatát 2014. év Legtöbbet Fejlődött 
Curling Csapatának 

- Igen:    3 fő 
- Nem:   0 fő 
- Tartózkodott:  1 fő (Bukta Zsuzsanna) 

 
7. 5/2015. (I. 7.) számú határozat: 
Az elnökség megválasztotta Palancsa Zoltánt 2014. Év edzője díjra 

- Igen:    3 fő 
- Nem:   0 fő 
- Tartózkodott:  1 fő (Bukta Zsuzsanna) 

 
8. 5/2015. (I. 7.) számú határozat: 
Az elnökség megválasztotta Kovács Botondot 2014. Év Férfi játékosa díjra 

- Igen:    3 fő 
- Nem:   0 fő 
- Tartózkodott:  1 fő (Bukta Zsuzsanna) 

 
9. 5/2015. (I. 7.) számú határozat: 
Az elnökség megválasztotta Sándor Nikolettet 2014. Év Női játékosa díjra 

- Igen:    3 fő 
- Nem:   0 fő 
- Tartózkodott:  1 fő (Bukta Zsuzsanna) 

 
10. 5/2015. (I. 7.) számú határozat: 
Az elnökség megalapítja az “Örökös Bajnok” címet 

- Igen:    4 fő 
- Nem:   0 fő 
- Tartózkodott:  0 fő 

  



 
11. 5/2015. (I. 7.) számú határozat: 
Az elnökség megválasztotta Nagy Györgyöt az “Örökös Bajnok” díjra 

- Igen:    3 fő 
- Nem:   0 fő 
- Tartózkodott:  1 fő (Bukta Zsuzsanna) 

 
12. 5/2015. (I. 7.) számú határozat: 
Az elnökség megválasztotta Szekeres Ildikót az “Örökös Bajnok” díjra 

- Igen:    3 fő 
- Nem:   0 fő 
- Tartózkodott:  1 fő (Bukta Zsuzsanna) 

 
13. 5/2015. (I. 7.) számú határozat: 
Az elnökség megalapítja a “A Magyar Curlingért” címet 

- Igen:    4 fő 
- Nem:   0 fő 
- Tartózkodott:  0 fő 

 
14. 5/2015. (I. 7.) számú határozat: 
Az elnökség megválasztotta a Rókusfalvy családot a “A Magyar Curlingért” díjra 

- Igen:    3 fő 
- Nem:   0 fő 
- Tartózkodott:  1 fő (Bukta Zsuzsanna) 

 
15. 5/2015. (I. 7.) számú határozat: 
Az elnökség megbízza Vaspöri Tamást, hogy ellenőrizze le az OCSB nevezési díjak 
beérkezését. 

- Igen:    4 fő 
- Nem:   0 fő 
- Tartózkodott:  0 fő 


