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 KÖZGYŰLÉSI HATÁROZATOK 

 
 
1. 1/2017. (III.22.) évi küldöttgyűlési határozat 

A Magyar Curling Szövetség Elnökségének 2016. évi szakmai beszámolója 
elfogadásra került.  
 
Igen:  5 fő 
Nem:  0 fő 
Tartózkodott: 0 fő 

 
2. 2/2017. (III.22.) évi küldöttgyűlési határozat  

A Magyar Curling Szövetség Felügyelő Bizottságának beszámolója az MCSz 
2016. évi tevékenységéről elfogadásra került.  

 
Igen:  5 fő 
Nem:  0 fő 
Tartózkodott: 0 fő 

 
3. 3/2017. (III.22.) évi küldöttgyűlési határozat 

A Magyar Curling Szövetség Elnökségének 2016. évi pénzügyi beszámolója 
elfogadásra került. 
 
Igen:  5 fő 
Nem:  0 fő 
Tartózkodott: 0 fő 
 

4. 4/2017. (III.22.) évi küldöttgyűlési határozat 
2017.08.31-ig a szövetség a tagegyesületekkel egyeztetve fogadja el a 2022-ig 
szóló stratégiáját és intézkedési tervét.  
 
Igen:  4  fő 
Nem:  1  fő (Kassai Attila) 
Tartózkodott: 0  fő 
 

5. 5/2017. (III.22.) évi küldöttgyűlési határozat 
A Magyar Curling Szövetség 2017. évi szakmai programja elfogadásra került.  
 
Igen:  5  fő 
Nem:  0  fő 
Tartózkodott: 0  fő 
 

6. 6/2017. (III.22.) évi küldöttgyűlési határozat 
A Magyar Curling Szövetség 2016. évi költségvetésének elfogadása. 
 
Igen:  5  fő 
Nem:  0  fő 
Tartózkodott: 0 fő 
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7. 7/2017. (III.22.) évi küldöttgyűlési határozat 

A 2017-es tagdíjak változatlanul hagyása a 2016-ös tagdíjjal megegyező 
mértékben elfogadásra került. 
 
Igen:  5  fő 
Nem:  0  fő 
Tartózkodott: 0 fő 

 
8.  1/2017. (VI.21.) évi küldöttgyűlési határozat 

A Magyar Curling Szövetség Alapszabályának módosítása elfogadásra került.  
 
Igen:  5  fő 
Nem:  0  fő 
Tartózkodott: 0  fő 
 

9. 2/2017. (VI.21.) évi küldöttgyűlési határozat 
Bukta Zsuzsanna javasolja, hogy az Elnök és az alelnök tagságának 
megszűnése, vagy egyidejű akadályoztatása esetén Kalmár György Kassai 
Attilával együttesen, Kalmár György Vaspöri Tamással együttesen, Kassai 
Attila Vaspöri Tamással együttesen képviseleti jogot, valamint bankszámla 
feletti rendelkezési jogot láthat el. 
 
Igen:  5  fő 
Nem:  0  fő 
Tartózkodott: 0  fő 
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 ELNÖKSÉGI HATÁROZATOK 

 
 

1. 1/2017 (I.18.) számú határozat 
Palancsa Dorottya részére 35.448 Ft repülőjegy számla kifizetése. 
 

2. 2/2017 (I.18.) számú határozat 
Az elnökség elfogadja a Versenyszabályzat módosítását. 

 
3. 3/2017 (I.18.) számú határozat 

Az elnökség elfogadja Kiss László beszámolóját a VP projekt munkájáról és 
javaslatait a 2017. évi teendőkre. 

 
4. 4/2017 (I.18.) számú határozat 

A válogatott csapatok beszámolóinak elfogadása a 2016. évi EB szereplésről és 
tapasztalatokról. 
 

5. 5/2017 (I.18.) számú határozat 
Sárdi Péter beszámolójának elfogadása a 2017.évi ifjúsági fiú válogatott csapat 
„B” Világbajnokságon való szerepléséről, tapasztalatairól. 
 

6. 6/2017 (I.18.) számú határozat 
Az elnökség elfogadja a 2016.évi határozati jegyzéket. 
 

7. 7/2017 (I.18.) számú határozat 
Az elnökség elfogadja, hogy a közgyűlés előzetes időpontja március 22.  
 

8. 8/2017 (I.18.) számú határozat 
Az elnökség elfogadja a 2016-2017.évi népszerűsítő programtervet, melyből 
Bukta Zsuzsanna koordinációjával rövidtávú terv készül.  

 
9. 9/2017 (I.18.) számú határozat 

Az elnökség az MPB 2016. évi támogatásának felosztását az alábbi felosztásra 
módosítja: 800.000 Ft a siket szakág, 400.000 Ft a kerekeszékes szakág 
részére. A siket szakág további 300.000 Ft támogatásban részesül a Siket Vb 
költségeinek fedezésére.    
 

10.  1/2017 (II.22.) számú határozat 
Gerevich ösztöndíj támogatás felosztása:  

 Palancsa Dorottya: - 60.000 Ft 
 Miklai Henrietta:     - 40.000 Ft 
 Kalocsai Vera:          - 40.000 Ft 
 Kiss Zsolt:                  - 30.000 Ft 
 Sándor Nikolett:     - 30.000 Ft 
 Szentannai Ágnes: nincsen támogatás  
 Kiss Gyuláné:        nincsen támogatás 
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11.  2/2017 (II.22.) számú határozat 
Az elnökség elfogadja a sportszakmai testület létrehozásáról szóló javaslatot. 
 

12.  3/2017 (II.22.) számú határozat 
Az elnökség elfogadja a 2017. évi közgyűlés időpontját, és napirendjének 
javaslatát. 
 

13. 4/2017 (II.22.) számú határozat 
Dr. Bukta Zsuzsanna beszámolójának elfogadása a Magyar Curling Szövetség 
és a szervezet Elnökségének 2016. évi tevékenységéről. 
 

14.  5/2017 (II.22.) számú határozat 
Az elnökség elfogadja a Curling College programról szóló beszámolót. 
 

15.  6/2017 (II.22.) számú határozat 
A 2016-2017. évi felnőtt vegyes válogatott csapat keret: Csősz Orsolya, Páthy-
Dencső Blanka, Dr. Balázs Dávid, Szabó Gergely. 
 

16.  7/2017 (II.22.) számú határozat 
Az elnökség elfogadja a Szövetség Gazdálkodási Szabályzatának 
mellékleteként az MCSZ válogatott elszámolási útmutatót.  
 

17.  8/2017 (II.22.) számú határozat 
Bardocz-Bencsik Mariann részére 130.000 Ft erejéig a 2017. évi Vegyes-páros 
Vb-re utazási költség megtérítése.  
 

18.  9/2017 (II.22.) számú határozat 
A siket csapatok válogatott csapatok részére 17 db szövetségi zászló 
biztosítása a 2017. évi Vb-re.  
 

19.  10/2017 (II.22.) számú határozat 
A vegyes-páros válogatott részére 2.500.000 Ft támogatás biztosítása. 
 

20. 1/2017 (III.22.) számú határozat 
Az elnökség a Sportszakmai tanácsadó testületet tagjainak választja az 
egyesületi ajánlások alapján: Belleli Lajos, Patonai Ágnes, Páthy-Dencső 
Blanka, Rókusfalvy Orsolya, Sárdi Péter, Szarvas Mónika és Szentannai Ágnes. 
A testület kijelölt kapcsolattartója: Páthy-Dencső Blanka. 
 

21. 2/2017 (III.22.) számú határozat 
Az elnökség elfogadja az Utánpótlás Projekt beszámolóját a 2016. évben 
végzett tevékenységről. 
 

22. 3/2017 (III.22.) számú határozat 
Az elnökség elfogadja Nagy Gyöngyi beszámolóját a serdülő válogatott ORV 
szerepléséről. 
 

23. 4/2017 (III.22.) számú határozat 
Az elnökség elfogadja Rókusfalvy András beszámolóját a 2017. évi ifjúsági 
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lány válogatott csapat „A” Világbajnokság szerepléséről, tapasztalataikról. 
 

24. 5/2017 (III.22.) számú határozat 
Az elnökség elfogadja a javaslatot az MCSZ Sportegészségügyi szabályzatára. 
 

25. 6/2017 (III.22.) számú határozat 
Az elnökség elfogadja a javaslatot az MCSZ etikai és gyermekvédelmi 
szabályzatára. 
 

26. 8/2017 (III.22.) számú határozat 
Az elnökség elfogadja Sövegjártó Petra tájékoztatóját a DAP keret 
felhasználásáról. 
 

27. 9/2017 (III.22.) számú határozat 
Az elnökség elfogadja a javaslatot az MCSZ versenyszabályzat módosítására. 

 
28. 1/2017 (V.10.) számú határozat 

Az elnökség összehívja a rendkívüli közgyűlést 2017. június 21-én. 
 
29. 2/2017 (V.10.) számú határozat 

Az elnökség elfogadja Kiss Bálint és Nagy Gyöngyi tájékoztatóját 2017. évi Ifi 
„A” és a 2017. évi Ifi „B” osztály bajnokságról. 

 
30. 3/2017 (V.10.) számú határozat 

Az elnökség elfogadja Kiss Bálint javaslatát a 2017-2018. évi női és férfi 
felnőtt válogatott csapat keretére:  
-Női válogatott: Palancsa Dorottya, Miklai Henrietta, Sándor Nikolett, Kalocsai 
Vera, Micheller Dorottya 
-Férfi válogatott: Fóti Balázs, Riesz Gábor, Varga Balázs, Ézsöl Gábor, Kalocsay 
Ottó Dániel 

 
31. 4/2017 (V.10.) számú határozat 

Az elnökség elfogadja Kiss Bálint tájékoztatóját a 2017. évi Curling Országos 
Egyéni Bajnokságról. 

 
32. 5/2017 (V.10.) számú határozat 

Az elnökség elfogadja Kiss Bálint tájékoztatóját a 2017. évi Női és Férfi OCSB 
tapasztalatairól. 

 
33. 6/2017 (V.10.) számú határozat 

Az elnökség elfogadja Sövegjártó Petra javaslatát a szövetség leltározási 
szabályzatának módosítására. 

 
34. 7/2017 (V.10.) számú határozat 

Az elnökség elfogadja Sövegjártó Petra javaslatát az igazolási és átigazolási 
szabályzat módosítására. 

 
35. 1/2017 (VI. 21.) számú határozat 

Az elnökség elfogadja Miklós Nándor beszámolóját a siket szakág munkájáról és 
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javaslatát a következő szezon programjára. A szakág támogatásának lehetőségeit 
az elnökség felülvizsgálja. 
 

36. 2/2017 (VI. 21.) számú határozat 
Az elnökség elfogadja Szarvas Mónika beszámolóját a kerekes székes szakág 
munkájáról és javaslatát a következő szezon programjára. Kérik a beszámoló 
kiegészítését a költségvetéssel. 
 

37. 3/2017 (VI. 21.) számú határozat 
Az elnökség elfogadja Kiss László beszámolóját a VP projekt eredményeiről. 
 

38. 4/2017 (VI. 21.) számú határozat 
Az elnökség elfogadja Palancsa Zoltán tájékoztatóját a magyar vegyes-páros 
VB szerepléséről és tapasztalataikról. 

 
39. 5/2017 (VI. 21.) számú határozat 

Az elnökség elfogadja Sárdi Péter javaslatát az Ifjúsági fiú válogatott felkészülési 
tervére. 
 

40. 6/2017 (VI. 21.) számú határozat 
Az elnökség elfogadja Rókusfalvy András javaslatát az Ifjúsági lány válogatott 
felkészülési tervére. 
 

41. 7/2017 (VI. 21.) számú határozat 
Az elnökség elfogadja Kiss Bálint javaslatát az MCSZ 2017-2018. évi 
versenyszezon versenynaptárára. 

 
42. 8/2017 (VI. 21.) számú határozat 

Az elnökség elfogadja a 2016-2017. verseny évad ranglistájának a 
végeredményét. 
 

43. 9/2017 (VI. 21.) számú határozat 
Az elnökség elfogadja Kiss Bálint javaslatát a -2018. verseny évad egyéni és 
csapatranglista versenyrendszerre. 
 

44. 10/2017 (VI. 21.) számú határozat 
Az elnökség elfogadja Sövegjártó Petra javaslatát az MCSZ Szervezeti és 
működési szabályzatának módosítására. 
 

45. 1/2017 (IX.20.) számú határozat 
Az elnökség egyhangúan elfogadta a vegyes-páros versenyrendszer A és B 
ligás módosításait. 
A liga:  

 2017. évi vegyes páros országos bajnokság megrendezése maximum 
10 fővel. 10 fő = már biztos helyek (7db ’A’ ligás + Ifi VPOB győztes) + 
maximum 2 ’B’ ligás csapat. Ez esetben 2*5 fős csoportok, majd page 
system. Ez az átmeneti év – 2018-tól 8 csapat round-robin + page 
system. 
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 Átmeneti év: 4 esik ki, tehát átmenetileg hatan lesznek, majd a 2018. 
évi ’B’ ligából 2 páros feljut, ezzel kiegészülve 8-ra. 8-nál már van 
feltöltés a ’B’ ligából. 

 2017. évi vegyes páros országos bajnokság megrendezése 10-nél 
kevesebb párossal, ha nem indul az összes 2016. évi ’A’ ligás csapat. Ez 
esetben nincs feltöltés a ’B’ ligából. 9 csapat esetén két csoport és page 
system. 8 csapat esetén nincs átmeneti év, hanem azonnal 8 páros 
round-robin, majd page system. 8-nál kevesebb páros esetén már van 
feltöltés a ’B’ ligából. 

 8 csapat esetén 5db 'A' ligás csapat + az ifi vpob győztes + 2db 'B' ligás 
csapat nyer jogot a következő évi 'A' liga indulásra. 

 Amennyiben az ifi vpob győztese már korábban jogot szerzett az 'A' 
liga indulásra, ez esetben az 'A' liga 6. helyezett szerez jogot, nem a 'B' 
liga harmadik helyezettje. 

 Erősorrend: A VP OB ’A’ ligánál az erősorrend az előző évi bajnokság 
sorrendje, ezt követően az Ifi VP OB első helyezettje következik (ha 
alanyi jogon nem résztvevő), majd a VP OB ’B’ ligából érkező csapatok 
sorrendben.   

B liga: 

 Nincsen létszámkorlát 
 Külföldi párosok részt vehetnek  
 Ha egy páros egyik tagja változik, akkor új párosnak minősül és 

köteles elindulni a ’B’ ligában. 
 A VP OB B ligánál, az erősorrendet először az előző évi bajnokság 

sorrendje, majd ezt követően a ranglista pontszám adja. Ha egy csapat 
összetétele megváltozik, akkor is a ranglista pontszám az irányadó. 
Minden esetben a párosok ranglista pontszámának az értéke adja a 
páros pontszámát. 
 

46. 2/2017 (IX.20.) számú határozat 
Az elnökség egyhangúlag elfogadta, hogy a női válogatott 2.000.000 Ft 
támogatásban részesül a 2017. évi költségvetésben szerepelő "Felnőtt csapat 
szakágak fejlesztése" tétel terhére.  
 
 

47. 3/2017 (IX.20.) számú határozat 
Az elnökség egyhangúlag elfogadta Sövegjártó Petra MCSZ 2020. évig szóló 
szakmai és pénzügyi stratégiai beszámolóját. 
 

48. 4/2017 (IX.20.) számú határozat 
Az elnökség egyhangúlag elfogadta a női válogatott keret támogatása további 
600 CHF mértékben a berni nevezési díj fedezésére . 
 

49. 5/2017 (IX.20.) számú határozat 
Az elnökség egyhangúlag elfogadta Palancsa Zoltán és Riesz Gábor 
tájékoztatóját a magyar curling válogatott csapatok felkészülési 
programjáról, EB-n való részvételéről, az ezzel kapcsolatos technikai 
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teendőkről. 
 

50. 6/2017 (IX.20.) számú határozat 
Az elnökség egyhangúlag elfogadta Sövegjártó Petra beszámolóját a 2016-
2017. évi DAP felhasználásáról, az ezzel kapcsolatosan elért eredményekről. 
 

51. 7/2017 (IX.20.) számú határozat 
Az elnökség egyhangúlag elfogadta Sövegjártó Petra javaslatát az MCSZ 2017-
2016. évi DAP felhasználási tervére. 
 

52. 8/2017 (IX.20.) számú határozat 
Az elnökség egyhangúlag elfogadta Kiss Bálint tájékoztatóját a 2017. II. 
félévében megrendezésre kerülő kiemelt versenyek teendőiről. 
 

53. 9/2017 (IX.20.) számú határozat 
Az elnökség egyhangúlag elfogadta Kiss Bálint tájékoztatóját a versenybírói 
testület munkájáról. 
 

54. 10/2017 (IX.20.) számú határozat 
Az elnökség egyhangúlag elfogadta Kiss Bálint javaslatát az MCSZ 
Versenyszabályzatának módosítására . 
 

55. 11/2017 (IX.20.) számú határozat 
Az elnökség egyhangúlag elfogadta 2017.október 15-ig elkészíti stratégiáját 
és a szezonra szóló részletes munkatervét . 
 

56. 1/2017 (XII.04.) számú határozat 
Az év sportolóit szezononként választja meg az elnökség. 

 
57. 2/2017 (XII.04.) számú határozat 

Az elnökség elfogadja Kiss Bálint beszámolóját a Vegyes-páros OB „B’ liga és 
a Magyar Kupa lebonyolításának tapasztalatairól.  

 
58. 3/2017 (XII.04.) számú határozat 

Az elnökség elfogadja Szabó Gergely írásos beszámolóját a 2017.évi vegyes-
csapat válogatott vb szerepléséről. 

 
59. 4/2017 (XII.04.) számú határozat 

Az elnökség elfogadja Palancsa Zoltán és Riesz Gábor beszámolóját a 2017. 
évi női és férfi válogatott csapatok EB szerepléséről, tapasztalataikról. 

 
60. 5/2017 (XII.04.) számú határozat 

Az elnökség elfogadja Rókusfalvy András írásbeli beszámolóját az ifjúság 
lány csapat felkészüléséről. Sárdi Péter december 10-ig írásban pótolja az 
ifjúsági fiú felkészüléséről beszámolóját. 

 
61. 6/2017 (XII.04.) számú határozat 

Az elnökség elfogadja Nagy Gyöngyi és Sövegjártó Petra beszámolóját az ORV 
verseny szervezéséről, a magyar csapat felkészüléséről. 
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62. 7/2017 (XII.04.) számú határozat 

Az elnökség elfogadja Sövegjártó Petra javaslatát a 2017. évi elnökségi 
üléstervére. 
 


