
JEGYZŐKÖNYV 

amely készült a Magyar Curling Szövetség elnökségének 2015. szeptember 9. napján a 
Budapest, VIII. Nagytemplom utca 30. szám alatti helyiségben megtartott elnökségi ülésén. 

J elen vannak: 

Bukta Zsuzsanna, elnök, érkezés: 18:40 
Fóti Balázs, alelnök 
Kassai Attila, elnökségi tag 
Vaspöri Tamás, elnökségi tag 
Nyitrai József, FB tag 
Sövegjártó Petra, főtitkár 
Kerekes Olivér 
Palancsa Zoltán, érkezés: 18:20 
Sárdi Péter 
Kiss László, érkezés: 19:35 

Az elnökségi ülést 18:15-kor Fóti Balázs megnyitja. Az elnökségi ülés 2015.08.27-én e
mailen és az MCSZ honlapján került kitűzésre, ahol az elnökségi tagok és a Felügyelő 
Bizottság elnökének illetve tagjainak az értesítése megtörtént 

Fóti Balázs megállapítja, hogy az elnökségi ülésen három elnökségi tag jelen van (18 : 40-től 
négy), így az elnökség határozatképes. 

Fóti Balázs felkéri Sövegjártó Petrát, hogy készítse el a jegyzőkönyvet, aki a felkérést 
elfogadja. Az elnökségi tagok egyhangúlag elfogadják Sövegjártó Petrát a jegyzőkönyv 
vezetésére. 
Fóti Balázs a jegyzőkönyv hitelesítésre Vaspöri Tamást és Kassai Attilát kéri fel , akik a 
felkérést elfogadják. Az elnökségi tagok egyhangúlag elfogadják Vaspöri Tamást és Kassai 
Attilát a jegyzőkönyv hitelesítésére. 

Fóti Balázs megkérdezi a jelenlévőket, hogy a meghirdetett napirendi pont javaslatokkal 
egyetértenek-e, illetve van-e módosítási javaslatuk, vagy indítványuk további napirendi 
témákra. 

Sövegjártó Petra az alábbi napirendi pontokat javasolja: 
16. napirendi pont: Nyilatkozat a MOB felé jutalmazási rendelettel kapcsolatban 

Sárdi Péter az alábbi napirendi pontot javas1ja: 
17. napirendi pont: Tájékoztató a nemzetközi gyermekversenyről 

Kassai Attila az alábbi napirendi pontot javasolja: 
18. napirendi pont: A projektkövető rendszer bevezetése 

Az érkezett három napirendi pont javaslatot az elnökségi tagok egyhangúlag elfogad ták. 
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Napirendi pont javaslatok: 

l. Beszámoló az előző elnökségi ülésen megbeszélt feladatok elvégzéséről. 

Előadó: Sövegjártó Petra (szóbeli előterjesztés) 

2. Tájékoztató a serdülő válogatott csapatok felkészülésére az Olimpiai Reménységek 
Versenyére. J avaslat a korosztály felkészülési és versenyzési rendszerére. 
Előadó: Nagy Gyöngyi (írásbeli előterjesztés) 

3. MCSZ 2020. évig szóló szakmai és pénzügyi stratégiai tervén belüli aktuális feladatok és 
az elvégzett teendők áttekintése. 
Előadó: Sövegjártó Petra (szóbeli előterjesztés) 

4. Tájékoztató a magyar curling válogatott csapatok felkészülési programjáról, EB-n való 
részvételéről, az ezzel kapcsolatos technikai teendőkről. 
Előadó: Nagy György, Palancsa Zoltán (szóbeli előterjesztés) 

5. Tájékoztató a WCF kongresszusróL 
Előadó: Bukta Zsuzsanna (szóbeli előterjesztés) 

6. Tájékoztató az MCSZ és a BOM közötti együttműködési megállapodás lehetőségéről. 
Előadó: Bukta Zsuzsanna (írásbeli előterjesztés) 

7. Tájékoztató a 2015. II. félévében megrendezésre kerülő kiemeit versenyek teendőiről. 
Előadó : Fóti Balázs (szóbeli előterjesztés) 

8. Javaslat az MCSZ 
Előadó: Fóti Balázs (írásbeli előterjesztés) 

versenyszabályzatának módosí tás ára. 

9. Tájékoztató a Magyar Curling Szövetség 2015. évi költségvetésének felhasználásáróL 
Előadó: Sövegjártó Petra (írásbeli előerjesztés) 

10. Tájékozató a MCSZ részvételi lehetőségéről a WCF Media Assistance Programjában a 
2015/2016-os idényben. 
Előadó : Bardocz-Benesik Mariann (Írásbeli előterjesztés) 

ll. Javaslat a MCSZ 2015-2016. évi versenyszezon versenynaptárának módosítására. 
Előadó : Fóti Balázs (írásbeli előterjesztés) 

12. Javaslat a MCSZ Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására. 
Előadó: Fóti Balázs (írásbeli előterjesztés) 

13. Javaslat a Vegyes-páros Olimpiai kvalifikáció rendszerére 
Előadó: Vegyes-páros kvalifikációs munkacsoport (írásbeli előterjesztés) 

14. Tagegyesületi felvételi kérelem elbírálása 
Előadó: Sövegjártó Petra (szóbeli előterjesztés 

15. Egyéb 
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16. napirendi pont: Nyilatkozat a MOB felé jutalmazási rendelettel kapcsolatban 
Előadó: Fóti Balázs 

17. napirendi pont: Tájékoztató a nemzetközi gyermekversenyről 
Előadó: Sárdi Péter 

18. napirendi pont: A projektkövető rendszer bevezetése 
Előadó: Kassai Attila 

l. Napirendi pont: 
Beszámoló az előző elnökségi ülésen megbeszélt feladatok elvégzéséről. 
Előadó: Sövegjártó Petra (szóbeli előterjesztés) 

Sövegjártó Petra tájékoztatást nyújt róla, hogy a kapcsolatot Végh Benedek antidopping 
szakértővel felvette, aki októberben tud tájékoztató előadást tartani a játékosok részére. Az 
előadás pontos időpontjához még egyeztetések szükségesek. 

A 2015. év őszén megrendezésre kerülő MCSZ versenyek (Vegyes-páros OB, Senior OB, 
Magyar Kupa) versenykiírásai megtalálhatóak a weboldalon, a digitális nevezés megfelelően 
működik. 

Fóti Balázs tájékoztatást nyújt róla, hogy a népszerűsítő rendezvényekhez, illetve a button 
mérő eszközhöz kapcsolódó DAP programot, továbbá a kövek utolsó részletének kifizetését a 
DAP 2015-2016-os keretből kérvényezte. Kérvényéta WCF engedélyezte. 
Kapcsolódó kérdés, hogy szükséges-e újabb kő szettet beszerezni, illetve az rendelkezésre álló 
régebbi kő szettet fel lehet-e újítani. Kerekes Olivér vállalja a régebbi szett állapotának 
felmérését, Sárdi Péter vállalja a felújításra szakosodott cseh partner felkeresését 

Fóti Balázs tájékoztatást nyújt a debreceni ajánlatra kapott válaszról: 
- a jégcsarnok nyitott arra, hogy jégidőt biztosítson 
- a jégcsarnok szívesen rendezne nemzetközi versenyt 
- a helyi sportegyesület szívesen segít edzők biztosításában és a toborzásban 

Fóti Balázs elmondja, hogy mint nemzetközi versenyrendezés, a közeljövőben egy ORV 
verseny megrendezésére lát esélyt, ezt követően egy Ifjúsági Világbajnokság, majd a 
távolabbi jövőben akár egy vegyes-párcis és senior világbajnokság megrendezésére. 
Nyitrai József megkérdezi, hogy nemzetközi versenyként egy bonspiel, akár a korábban 
megszekott nyári verseny újjáélesztésére van-e esély. A jelenlévők látnak rá esélyt. 
Fóti Balázs elmondja, hogy az együttműködés részeként lehetőség nyílt arra, hogy a MCSZ a 
debreceni Gó állapotú) curling köveket is használja a jövőben. Erről néhány héten belül 
további információt fog tudni. 

A jelenlévők megköszönték Sövegjártó Petra és Fóti Balázs tájékoztatóját. 

2. Napirendi pont: 
Tájékoztató a serdülő válogatott csapatok felkészülésére az Olimpiai Reménységek 
Versenyére. Javaslat a korosztály felkészülési és versenyzési rendszerére. 
Előadó: Nagy Gyöngyi (írásbeli előterjesztés) 

Nagy Gyöngyi írásos beszámolójával kapcsolatosan érdemi kérdés nem merült fel. 
A jelenlévő megköszönték a megküldött tájékoztatót. 

Magyar Curting Szövetség 2015.09.09-i elnökségi gyűlésénekjegyzőkönyve 



4 

3. Napirendi pont: 
MCSZ 2020. évig szóló szakmai és pénzügyi stratégiai tervén belüli aktuális feladatok és az 
elvégzett teendők áttekintése. 
Előadó: Sövegjártó Petra (szóbeli előterjesztés) 

Sövegjártó Petra tájékoztatást nyújt a terv nem megvalósult pontj airól: 
Új curling pályák létesítése 
Állami támogatás növekedésének elérése 
Vidéki bázisok létesítése, regionális bajnokságok működtetése 
Utánpótláshoz kapcsolódó kérdések 
o Bajnokság 15 év alattiak számára - kapcsolódó kérdés kisméretű curling kövek 
beszerzése 
o Siket utánpótlás szervezése 
o Ifjúsági vegyes-páros bajnokság - a stratégiai terv az idei évtől tervez vele 
Szponzori háttér erősítése, sikereink előtérbe helyezésével, jobb marketing munkánk 
révén. 
o Fel adat: youtube csatorna, grafikai tervezés 
o Rendezvényszervezés, reklámbevétel- szükséges egy projekt csapat létrehozása 

A terv részben megvalósult pontjai: 
Tagegyesületeink és versenyzőink számának növelése. 
o Bár észlelhető lemorzsolódás, új, aktív tagegyesületek csatlakoztak a MCSZ-hez 
o Sportág népszerűsítő és tagtoborzó események valósultak meg, mint Curling College 
program, illetve részvétel a mozgás éjszakáján 
Személyi és tárgyi hátterünk erősítése, főállású munkatárs/munkatársak felvétele. 
o Floor curling eszköz került beszerzésre, mely segíti a sportág népszerűsítését 
o A szövetségi életben új személyek kerültek bevonásra, például egyetemisták 
időmérői, versenybírói feladatok ellátására 
Önkormányzatokkal, sportszervezetekkel, jégpályák üzemeltetőivel, beruházókkal való 
kapcsolatfelvétel, tárgyalások új curling pályák üzemeltetése kapcsán. 
o A kőbányán megvalósult program kiváló tapasztalatszerzési lehetőséget nyújtott, 
miközben eredményességének köszönhetően megfelelő mintaprogram lehet a 
továbbiakban 

A jelenlévők megköszönték Sövegjártó Petra tájékoztatóját. 

4. Napirendi pont: 
Tájékoztató a magyar curling válogatott csapatok felkészülési programjáról, EB-n való 
részvételéről, az ezzel kapcsolatos technikai teendőkről. 
Előadó: Nagy György, Palancsa Zoltán (szóbeli előterjesztés) 

Palancsa Zoltán a női válogatott edzője elmondja, hogy a 6 fős keret az erőnléti felmérések 
alapján motiváltan elvégezte a nyári felkészülést. Pszichológus foglalkozik a csapa:tagokkal, 
az összetartásra kiemeit hangsúlyt helyeznek. Edzésmunka kedden és csütörtökön van, a 
résztvevők iskolai kötelezettségeik mellett a maximumot hozzák ki magukból. 

Bukta Zsuzsanna rákérdez a jövőbeli versenyekre, melyek az alábbiak: Kalibris Cup, Basel 
Cup, illetve Pozsonyban egy napos edzésen gyakorolják a jégolvasást 

Technikai teendő a felkészülési versenyekre való tekintettel nincsen. 
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Palancsa Zoltán kiemeli, hogy fontos lenne, hogy mielőbb információt kapjanak a WCF-től a 
verseny lebonyolításáról, a repülőjegy foglalása miatt. 

A válogatott keret támogatása nagy valószínűséggel három nevezésre és a szállás költségeire 
lesz felhasználva. 

A női válogatott célja az "A'' osztályban maradás és kivívni a Világbajnokságon indulás jogát. 

A jelenlévők megköszönték Palancsa Zoltán beszámolóját. 

Nagy György a Vegyes VB-re utazás miatt nem tudott részt venni az ülésen, így beszámolója 
átkerül a következő elnökségi ülésre. 

5. Napirendi pont: 
Tájékoztató a WCF kongresszusróL 
Előadó: Bukta Zsuzsanna (szóbeli előterjesztés) 

Bukta Zsuzsanna tájékoztatást nyújt róla, hogy WCF kongresszuson a közgyűlésen túl több 
szabálymódosítási javaslattal, tagfelvétellel és stratégiai kérdésekkel foglalkoztak. 
A vegyes-párost a jövőben látványosabbá kívánják tenni. Ennek céljából hátrébb kívánják 
helyezni a házban elhelyezett követ. További módosítás, hogy a skip korábban megkezdheti a 
seprést, illetve a power play, azaz a házban elhelyezett kő kimozdítható. 
A két magyar delegált a hazai versenyzőkkel folyamatosan kapcsolatot tartva adta le 
szavazatát. 
A csapatbajnokság a page rendszer irányába mozdul el, a TV nézők könnyebb megértését 
segítendő. 

A nemzetközi versenynaptár módosul a korábban megszekott rendhez képest. Ehhez 
alkalmazkodva jövő évben szeptember első felében érdemes a tervezett Közép-Európa Kupát 
megrendezni. 
A pontos dátum ismeretében megkezdődhet a részvételi igények felmérése. 
A B ligán való részvételre a környező országok meghívásra kerültek. A korábbi szezon 
Országos Csapat Bajnokság "B" ligájának versenyein résztvevők kérték, hogy az angol 
nyelvű versenykiírás az idei évben legyen pontosabb, a korábbi szezonban a lebonyolítás és a 
pontszámítás módja félre értelmezhető volt. 
Az idei év ORV versenyének helyszínéről még nem tudni információkat mivel az MCSZ 
jövőbeli célja ORV verseny rendezése, az idei évben szükséges a rendezési lehetőségek 
feltérképezése. 
A WCF hozzáállása a magyar delegáltakhoz pozitív volt, a WCF működése példaértékű. 
Budapest a távoli jövőben alkalmas lehet egy kongresszus megtartására, bár a következő két 
év helyszíne ismert, ezt követően pedig a tengerentúlra kívánják vinni a rendezvényt. 
Fóti Balázs megkérdezi a jelenlévőket, hogy a power play választható vagy kötelezően 
választható. A jelenlévők megválaszolják, hogy választható. 
Kiss László beszámol róla, hogy a hétfői és keddi vegyes-páros mérkőzéseken már az új 
szabályokat alkalmazzák, ami kiváló tapasztalatszerzés. 
Fóti Balázs elmondja, fontosnak tartja, hogy a WCF munkájában részt vevő magyarok a 
MCSZ álláspontját képviseljék. Ehhez szükséges, hogy a felkészülés során a szakmai 
bizottság és a válogatottak edzői előzetesen megismerjék és véleményezzék a felmerülő 
kérdéseket, módosítási javaslatokat. A folyamatra Fóti Balázs ajánlja egy protokoll 
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Bukta Zsuzsanna kiemeli, hogy a versenybizottság előzetes megbeszélésen készüljön fel a rá 
váró feladatokra. 
Kiss László elmondja, hogy véleménye szerint a Szervező Bizottság elnökeként túl sok 
feladat hárulhat Kiss Bálintra, a Versenybírói Testületvezetőjére. 
Fóti Balázs tájékoztatja róla, hogy a meccseket megelőző protokoll elkészült. A Szervező 
Bizottság döntéseket nem várt események esetén, a létező szabályok alapján fog hozni. 
Kiss László úgy gondolja, szerencsésebb egy Versenyigazgató megjelölése, aki szervezőként, 
például az oklevelek, meccslapok beszerzéséért is felel. 
Sövegjártó Petra elmondja, az ilyen típusú feladatokat ellátja, Versenyigazgatóként való 
megjelölésének nincsen akadálya. A versenybizottsági megbeszélésre listázásra kerülnek a 
Szervező Bizottság elnökének, és a Versenyigazgatónak a feladatai. 
Bukta Zsuzsanna elmondja, hogy az eredményhirdetés az év végi záróünnepségen lesz, de a 
verseny után közvetlen átadásra kerülnek az érmek, oklevelek. Tehát az év végi díjátadó 
történik meg a kupák kézhezvétele, továbbá az "év díjazottjai" elismerése. A díjátadó a tervek 
szerint a Csapat Európa Bajnokság után néhány héttel lesz. 
Kiss László megkérdezi, hogy a decemberi vegyes páros curling camp-en melyik 4 magyar 
páros vegyen részt, nevezésük támogatásra kerül-e. 
Bukta Zsuzsanna felkéri a Szakmai Bizottságot, hogy a kérdésben foglaljon állást. 
Kassai Attila kéri, kerüljön pontosításra, milyen célt kíván a szövetség a táboron keresztül 
elérni. 
A jelenlévők megköszönik Fóti Balázs tájékoztatóját. 

8. Napirendi pont: 
Javaslat az MCSZ versenyszabályzatának módosítására. 
Előadó: Fóti Balázs (írásbeli előterjesztés) 

Fóti Balázs tájékoztatást nyújt róla, hogy az előterjesztett versenyszabályzatba bizonyos 
elemek, kifejezések pontosításra kerültek. Pontosítja, kik, milyen eseményeken lehetnek bírók 
és versenybírók, meghatározza az alsó korhatárt, mely időmérők esetében 16, versenybírók 
esetében 18 év. A versenyszabályzatban kijelölésre került a vegyes-páros kvalifikációs 
szabályzatának helye, mely végleges formájában a versenyszabályzat része lesz. Fóti Balázs 
felhívja a jelenlévők figyeimét a kerekes székes szakág megjelenésére, a versenyszabályzat 
alapján a szakágjátékosainak versenyengedély díja 2000 Ft l fő. 
Palancsa Zoltán megkérdezi a jelenlévőket, hogy a Page System megszűnésével szükséges-e 
változtatni kel az OB kiírásait? Fóti Balázs és Vaspöri Tamás úgy gondolják, hogy igen, 
mivel célszerű követniük a WCF szabályait. 
Sárdi Péter ajánlása alapján a Sportszakmai Bizottság foglal állást a kérdésben 
Az írásbeli előterjesztéssel kapcsolatosan további érdemi kérdés nem merült fel. 

Határozati javaslat: 
• Elnökség elfogadja a MCSZ versenyszabályzatának módosítását. 
Fóti Balázs szavazásra tette fel a fenti határozati javaslatot, amit az elnökségi tagok 
elfogadtak. 
Az elnökség 2/2015 (IX.9.) számú határozatában egyhangúlag elfogadta. 
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9. Napirendi pont: 
Tájékoztató a Magyar Curling Szövetség 2015. évi költségvetésének felhasználásáróL 
Előadó: Sövegjártó Petra (írásbeli előerjesztés) 

Sövegjártó Petra felolvassa a legfőbb tételek tervezett és megvalósult adatait. A legnagyobb 
százalékos eltérés a banki költségeknél tapasztalható. A bankon belül a költségek 
csökkentésére jelenleg nincsen lehetőség. 

Sárdi Péter felhívja a figyelmet a finnországi ifjúsági VB-re, mely megközelítőleg 1,4 millió 
forintot emészthet fel csapatonként. V él eménye szerint a nevezés előtt szükséges tudni 
rendelkezésre áll-e ez a pénzösszeg. 
Bukta Zsuzsanna felkéri az ifjúsági válogatott edzőit, hogy készítsenek pontos költségtervet 
Fóti Balázs tájékoztatást nyújt róla, hogy a könyvelésben szerepel közel 80 ezer fizetendő áfa, 
melynek forrása nem ismert, 2012. januárban már, mint nyitó tétel szerepel. Nagy 
valószínűséggel félrekönyvelés, az az egy ügyben rendelkezésre álló információkról az 
elnökség tájékoztatva lesz. 
Kiss László megkérdezi a jelenlévőket, van-e esélye hogy az idei évben ORV versenyt 
szervezzen az MCSZ. 
Fóti Balázs 2016-ban látja reális esélyét. 
Kiss László szerint két sávon is lebonyolíthat a rendezvény, állami segítséggel. 
Bukta Zsuzsanna körbejárja a lehetőséget, a 2016-os debreceni rendezést gondolja reálisnak. 
Bukta Zsuzsanna megállapítja, hogy nem áll fent likviditási probléma. 
A jelenlévők megköszönik a tájékoztatást. 

10. Napirendi pont: 
Tájékozató a MCSZ részvételi lehetőségéről a WCF Media Assistance Programjában a 
2015/2016-os idényben. 
Előadó: Bardocz-Benesik Mariann (Írásbeli előterjesztés) 

Az írásos előterjesztéssel kapcsolatosan érdemi kérdés nem merült fel. A jelenlévők 
támogatják Bardocz-Benesik Mariann MAP programban való részvételét a Vegyes-páros 
Világbajnokságon és a Női Csapat Európa Bajnokságon. Megkérik Bardocz-Benesik 
Mariannt, hogy tájékozódjon az utazási lehetőségekről. 

Határozati javaslat: 
• Elnökség támogatja Bardocz-Benesik Mariann részvételét a Media Assistance Programba 

a Vegyes-páros Világbajnokságon és a Női Csapat Európa Bajnokságon. 
Fóti Balázs szavazásra tette fel a fenti határozati javaslatot, amit az elnökségi tagok 
elfogad tak. 
Az elnökség 3/2015 (IX.9.) számú határozatában egyhangúlag elfogadta. 

ll. Napirendi pont: 
Javaslat a MCSZ 2015-2016. évi versenyszezon versenynaptárának módosítására. 
Előadó: Fóti Balázs (írásbeli előterjesztés) 

Fóti Balázs tájékoztatást nyújt róla, hogy a jelenlegi vegyes-páros válogatott jelezte, szeretne 
indulni a pozsonyi CCT tornán, ami az OCSB "A" liga február 19-21-i versenyhétvégéjével 
ütközik. A Sport Szakmai Bizottság megoldásként egy héttel korábbra hozná mind az "A" 
mind a "B" liga versenyhétvégéjét. 
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Határozati j avaslat 
• Elnökség elfogadja Fóti Balázs módosító javaslatát a MCSZ 2015-2016. évi 

versenyszezon versenynaptárára. 
Fóti Balázs szavazásra tette fel a fenti határozati javaslatot, amit az elnökségi tagok 
elfogadtak 
Az elnökség 4/2015 (IX.9.) számú határozatában egyhangúlag elfogadta. 

12. Napirendi pont: 
Javaslat a MCSZ Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására. 
Előadó: Fóti Balázs (írásbeli előterjesztés) 

A napirendi pont technikai okok miatt elhalasztásra került. 

13. Napirendi pont: 
Javaslat a Vegyes-páros Olimpiai kvalifikáció rendszerére 
Előadó: Vegyes-páros kvalifikációs munkacsoport (írásbeli előterjesztés) 

Vaspöri Tamás szóbeli tájékoztatást nyújt munkájukról, annak eredményéről és a felmerülő 
kérdésekről: 

- a munkacsoport célja volt, hogy a kvalifikációs rendszer érthető legyen 
ugyanazon olimpián egy játékos nem indulhat két versenyszámban, döntési joggal 
rendelkezik, melyikben kíván részt venni 

- ajánlatot tesznek a lebonyolítási rendszerre, ha kell OKT -t rendezni, az a döntőt követő 
csütörtökön kezdődjön 

- a Szakmai Bizottság készüljön lebonyolítási rendszerrel a kvóta szerzés tudatában 
- jogokat a csapat szerzi meg, nem az egyesület 
- a csapatban fellépő személyi változás esetén az új csapatnak minősül, tehát a korábban 

megszerzett eredményekkel nem rendelkezik, ha ez a csapat már kvalifikált, tartalék 
csapatot kell kijelölni 
a világbajnokság kvalifikációs rendszere nem változik 

- felmerülő kérdés, hogy a csapatkvalifikációs kiírást szüksége-e változatni, tekintettel 
arraaz eshetőségre, hogy a vegyes-páros kvalifikáció miatt visszalépő egyén érdekelt lehet 
az OCSB-ben 

A jelenlévők megállapítják, hogy az OCSB kvalifikációs rendszerét a közgyűlés fogadta el. 
Sárdi Péter indokoltnak gondolja az OCSB kvalifikációs rendszerének módosítását. 
Kassai Attila felhívja a figyelmet arra, hogy a vegyes-páros kvalifikációs rendszerét alakilag a 
meglévő szabályzatokhoz szükséges formálni. 
Fóti Balázs javasolja közgyűlés összehívását, ahol a két szabályzat elfogadható. 

Határozati javaslat: 
• Elnökség elfogadja a Vegyes-páros kvalifikációs munkacsoport előterjesztésének tartalmi 

elemeit a Vegyes-páros Olimpiai kvalifikációs rendszerére. Azt a közgyűlés elé terjeszti 
szabályzat formájában. 

Fóti Balázs szavazásra tette fel a fenti határozati javaslatot, amit az elnökségi tagok 
elfogadtak. 
Az elnökség 5/2015 (IX.9.) számú határozatában egyhangúlag elfogadta. 

Vaspöri Tamás felteszi a kérdést, hogy az OCSB kvalifikációs rendszerével ki foglalkozzon. 
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Kassai Attila ajánlja egy OCSB kvalifikációs munkacsoport felállítását, akik a csapat és a 
vegyes-páros kvalifikációs rendszerének összhangjával, továbbá a vegyes-páros kvalifikációs 
rendszer szabályzatba formálásával foglalkoznak. 
A jelenlévők megegyeznek abban, hogy az OCSB kvalifikációs munkacsoport tagjai: Kiss 
Zsolt, Nagy György, Palancsa Zoltán, Sárdi Péter, Vaspöri Tamás. 

Határozati javaslat: 
• Elnökség felkéri Kiss Zsoltot, Nagy Györgyöt, Palancsa Zoltánt, Sárdi Péter és Vaspöri 

Tamást, hogy alakítsanak OCSB kvalifikációs munkacsoportot. A munkacsoport tegyen 
ajánlatot az OCSB kvalifikációs rendszerének módosítására és ügyvédi együttműködéssei 
a vegyes-páros kvalifikációs rendszerét formálják szabályzattá. 

Fóti Balázs szavazásra tette fel a fenti határozati javaslatot, amit az elnökségi tagok 
elfogadtak. 
Az elnökség 6/2015 (IX.9.) számú határozatában egyhangúlag elfogadta 

14. Napirendi pont: 
Tagegyesületi felvételi kérelem elbírálása 
Előadó : Sövegjártó Petra (szóbeli előterjesztés) 

Sövegjártó Petra tájékoztatást nyújt róla, hogy a Whites Sharks Hockey Club, illetve a 
Mozgásgátoltak Halassy Olivér SC tagfelvételi kérelme érkezett be a Szövetséghez, melyek 
az alapszabályban meghatározott formai követelményeknek megfelelnek. 

Határozati javaslat: 
• Mozgásgátoltak Halassy Olivér SC tagfelvételének jóváhagyása. 
Fóti Balázs szavazásra tette fel a fenti határozati javaslatot, amit az elnökségi tagok 
elfogadtak. 
Az elnökség 7/2015 (IX.9.) számú határozatában egyhangúlag elfogadta 

Határozati javaslat: 
• Whites Sharks Hockey Club tagfelvételének jóváhagyása. 
Fóti Balázs szavazásra tette fel a fenti határozati javaslatot, amit az elnökségi tagok 
elfogadtak. 
Az elnökség 8/2015 (IX.9.) számú határozatában egyhangúlag elfogadta 

15. Napirendi pont: 
Egyéb 

Kerekes Olivér tájékoztatást nyújt róla, hogy a WSU pályázati lehetőséget biztosít a ll . 
kerületben működő egyesületeknek vagy szakosztályoknak 

Nyitrai József elmondja, hogy a Felügyelő Bizottság szeptember 15-i ülését követően több 
szabálymódosítási javaslattal fog élni. 
Fóti Balázs megköszöni munkájukat. 
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16. napirendi pont: 
Nyilatkozat a MOB felé jutalmazási rendelettel kapcsolatban 
Előadó: Fóti Balázs 

Fóti Balázs tájékoztatást nyújt róla, hogy egy törvénytervezet előkészítéséhez szükséges, hogy 
a Szövetség nyilatkozzon a kérdésben a MOB felé. A kérdést a Sport Szakmai Bizottság 
előzetesen megvizsgálta. 

Határozati javaslat: 
• A felnőtt alatti első utánpótlás korosztály részesüljön eredményességi támogatásban. 
Fóti Balázs szavazásra tette fel a fenti határozati javaslatot, amit az elnökségi tagok 
elfogadtak 
Az elnökség 9/2015 (IX.9.) számú határozatában egyhangúlag elfogadta 

17. napirendi pont: 
Tájékoztató a nemzetközi gyermekversenyről 
Előadó: Sárdi Péter 

Sárdi Péter elmondja, hogy az előzetes tervek során nyolc csapat részvételével tervez, hogy 
két nap alatt lebonyolítható legyen a rendezvény. Külföldről már több csapat jelezte részvételi 
szándékát. 

Fóti Balázs és Bukta Zsuzsanna megkéri Sárdi Pétert, hogy készítsen költségtervet, mely 
tartalmaz minimális és maximális elemeket. Ezt követően beszéljék meg a végleges verziót. 

18. napirendi pont: 
A projektkövető rendszer bevezetése 
Előadó: Kassai Attila 

Kassai Attila tájékoztatást nyújt róla, hogy a rendszer licencét ingyen a Szövetség 
rendelkezésére bocsájtotta a gyártó. Egy fizikai szerverre, tárhelyre van szükség, ami 
költségeket vonz maga után. 3500+Áfa az az alapcsomag, ami a kezdetekkor elegendő. 
Később nagy valószínűséggel a 7500 Ft + Áfa értékű csamagra lesz szükség. A rendszer 
olcsóbban nem üzemeltethető, ezt a kérdést már körbejárták 
Bukta Zsuzsanna megkérdezi, van-e lehetőség egy tesztüzemre. 
Kassai Attila elmondja, hogy van, mivel a tárhely havi hosszabbítással igényelhető. 
A jelenlévők egyetértenek abban, hogy december végéig vásároljon a Szövetség tárhelyet a 
projektkövető rendszer próbaüzemének céljából 

Határozati javaslat: 
• A projektkövető rendszer próbaüzemre álljon fel szeptember végétől december végéig. Az 

ehhez szükséges tárhelyet a Szövetség igényelje meg. 
Fóti Balázs szavazásra tette fel a fenti határozati javaslatot, amit az elnökségi tagok 
elfogadtak 
Az elnökség 10/2015 (IX.9.) számú határozatában egyhangúlag elfogadta 
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Sövegjártó Petra 
Jegyzőkönyv vezető 

aspöri Tamás 
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Magyar Curling Szövetség 2015.09.09-i elnökségi gyűlésénekjegyzőkönyve 

u 
Jegyzőkönyv hitelesítő 


	Üres lap

