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JEGYZŐKÖNYV 
 
 

Amely készült a Magyar Curling Szövetség elnökségének 2020. június 19. napján a Budapest, II. 

János Pál Pápa tér 7. földszinti helységében megtartott elnökségi ülésén. 

 

Jelen vannak: 

Pomázi Gyula, elnök  

Fóti Balázs, alelnök  

Palancsa Zoltán, elnökségi tag  

Dencső Blanka, elnökségi tag  

Deák György, elnökségi tag 

Müller Anna, főtitkár  

Kiss Bálint, sportigazgató 

Szurmai-Palotai Piroska, Felügyelő Bizottság tagja 
 

 

Az elnökségi ülést 14:29-kor Pomázi Gyula megnyitja. Az elnökségi ülés 2020.06.03-án az MCSZ 

honlapján és emailen lett meghirdetve, az elnökségi tagok és a Felügyelő Bizottság elnökének, 

illetve tagjainak az értesítése megtörtént. 
 

Pomázi Gyula megállapítja, hogy az elnökségi ülésen öt elnökségi tag jelen van, így az elnökség 

határozatképes. 

Pomázi Gyula felkéri Müller Annát, hogy készítse el a jegyzőkönyvet, aki a felkérést elfogadja.   Az 

elnökségi tagok egyhangúlag elfogadják Müller Annát a jegyzőkönyv vezetésére. Pomázi Gyulát 

elfogadják levezető elnöknek. 
 

Müller Anna felkéri Palancsa Zoltán és Deák György a jegyzőkönyv hitelesítésére. Az elnökség 

elfogadja a hitelesítőket. 

 

Pomázi Gyula megkérdezi a jelenlévőket, hogy az általa megküldött napirendipontokkal 

egyetértenek-e, illetve van-e módosítási javaslatuk vagy indítványuk további napirendi témákra.  

 

Az elnökségi tagok egyhangúlag elfogadják a megküldött napirendi témákat a beérkezett 

javaslatokkal együtt és új napirendi ponként felveszik a Gerevich pályázat II. félévének 

kiértékelését, a vegyes páros kvalifikációs rendszer módosítását, a Kazinczy Ferenc Általános Iskola 

Diáksport Egyesületének felvételét és a 2. napirendi pont a közgyűlés új időpontjának 

megválasztására módosul. 

Az elnökség elfogadja a 3 új napirendi pontot és a módosítást. 

 

 

Napirendi pontok: 
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1. Beszámoló a 2019-2020. évi DAP felhasználásáról, az ezzel kapcsolatosan elért 
eredményekről. 
 

Müller Anna beszámol az idei évi DAP felhasználásról. A szövetség kapott egy kimutatást az elmúlt 

évek felhasználásairól, ezt érdemes lesz majd kihasználni a jövőben és gondolkozni, hogy más/új 

programokat is lehet szervezni.  

 
Az elnökség az 1/2020 (VI. 19.) számú határozatában egyhangúlag elfogadja a beszámolót a 
2019-2020. évi DAP felhasználásáról, az ezzel kapcsolatosan elért eredményekről. 
 

2. A 2020. évi küldöttgyűlés időpontjának megválasztása 
 
Az idei közgyűlés időpontja, helyszíne: 2020. július 30. 17 óra / II. János Pál pápa tér 7. 
 

1. Az MCSZ Elnökségének szakmai beszámolója a 2019. évi tevékenységekről. 
2. FB jelentés a MCSZ 2019. évi tevékenységéről és beszámoló az MCSZ 2019. évi 

gazdálkodásáról. 
3. A közhasznúsági jelentés elfogadása. 
4. Javaslat az MCSZ 2020. évi költségvetésére 
5. 2020. évi szakmai terv 
6. Egyesületi tagdíj 
7. A vegyes páros kvalifikációs rendszer módosítása 
8. Egyebek 

 
 

Az elnökség az 2/2020 (VI. 19.) számú határozatában egyhangúlag elfogadja a 2020. évi 
küldöttgyűlés időpontját. 

 
3. Beszámoló a kerekesszékes szakág 2019/2020 évi költségvetés felhasználásáról és az 

elért eredményekről. 
 

Az elnökség az 3/2020 (VI. 19.) számú határozatában egyhangúlag elfogadja a beszámolót a 
kerekesszékes szakág 2019/2020 évi költségvetés felhasználásáról és az elért eredményekről. 
 

4. 2019-2020. verseny évad ranglista végeredményének elfogadása, a ranglista 
versenyrendszer értékelése. 
 

Dencső Blanka felveti, hogy ezt az összeget ne csak nevezési díjra lehessen költeni, hanem legyen 

más alternatíva is.  

Fóti Balázs egyetért, hogy az egészet újra kellene gondolni. Most az motiválóbb, hogy valaki 

előrébb végezzen, mint maga az összeg.  

Palancsa Zoltánék munkacsoportja foglalkozik majd ezzel a kérdéssel, a következő szezonban már 

új felállás lesz. 

 
Az elnökség az 4/2020 (VI. 19.) számú határozatában egyhangúlag elfogadja a 2019-2020. 
verseny évad ranglista végeredményeket. 

 
5. Beszámoló a 2019/2020. évi szezon céges rendezvények tapasztalatairól, 

eredményeiről. 
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Az elnökség az 5/2020 (VI. 19.) számú határozatában egyhangúlag elfogadja a beszámolót a 
2019/2020. évi szezon céges rendezvények tapasztalatairól, eredményeiről. 
 
 

6. Beszámoló a 2019/2020. évi Curling College program tapasztalatairól. 
 

Deák György véleménye, hogy vagy legyen megszűntetve, vagy nagyon erősen meg kell változtatni 

a rendszerét. 

Fóti Balázs szerint egyben kellene foglalkozni a College programmal és a sportágnépszerűsítő 

rendezvénnyel. Létre kell majd egy munkacsoport hozni és egyben szükséges foglalkozni az 

egésszel, hogy eredményes legyen, egy stratégia mentén haladva. 

 
Az elnökség az 6/2020 (VI. 19.) számú határozatában egyhangúlag elfogadja a beszámolót a 
2019/2020. évi Curling College program tapasztalatairól. 
 

 
7. Beszámoló a 2019/2020. évi Iskolai program tapasztalatairól. 

 
Palancsa Zoltán nem teljesen ért vele egyet. Nincsenek beintegrálva a gyerekek, minimális az a 

létszám, akik megmaradnak curlingezni.  

Dencső Blanka szerint kell még egy kis idő, amíg ők láthatóak lesznek a versenyszférában. 

Palancsa Zoltán nem látott az utóbbi években változást, hogy a pár évvel ezelőttiek curlingeznének. 

Fóti Balázs szerint lehet még rajta fejleszteni, hogyan legyen hatékonyabb. Le is kell a gyerekeket 

igazolni. Az egyesületeket is kell aktiválni, hogy legyenek új játékosok.  

Deák György volt egy iskolánál, akik szívesen csatlakoznának. Ez a program megegyezik az 

akadémiai program első évével, ott is ez a lényeg, hogy játszanak.  

Dencső Blanka kifejti, hogy ameddig az oktató, instruktor képzés nincs megoldva, addig nem lehet 

haladni. 

Fóti Balázs szerint ki kell találni egy olyan modellt, hogy a szövetség egyesületeket tudjon motiválni, 

hogy UP nevelő egyesületek is legyenek. Régen létezett a rendszer, hogy az A ligás egyesületeknél 

kell, hogy legyen UP csapat is.  

 
Az elnökség az 7/2020 (VI. 19.) számú határozatában egyhangúlag elfogadja a beszámolót a 
2019/2020. évi Iskolai program tapasztalatairól. 
 

8. Javaslat az MCSZ 2020-2021. évi versenyszezon versenynaptárára. 
 

Minimális ütközés van a naptárban, ezt nem lehet elkerülni. A női VB-vel ütközik az A liga, újra át 

kell gondolni.  

Új javaslat lesz rá, írásban fogja megszavazni az elnökség.   

 

9. Javaslat az MCSZ aktualizált szabályzataira. (WCF angolnyelvű szabálykönyv magyar 
verzió) 
 

Palancsa Zoltán elmondja, hogy mindenki nagyon kemény munkát végzett, elsősorban a 

versenyszabályzat volt az elsődleges. A jelenlegi és az új között nem lehet követni a módosítást, 
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szinte teljesen új az egész. A nagy módosítások külön lesznek vezetve az érthetőség kedvéért. Végig 

kell majd mindenkinek olvasni egyszer, sokszor lett módosítva. 

Dencső Blanka javasolja, hogy a jogásznak is meg kell majd néznie a versenyszabályzatot. 

A versenyszabályzat majdnem kész, a dopping szabályzatot a MACS most véleményezi 

Június 28-ig javasolt lenne elfogadni írásbeli elnökségi szavazással. 

Pomázi Gyula kéri, hogy július 15-ig legyen meg minden szabályzat.  

 

10. Curling Akadémia Program 
 

Deák György beszámol a programról és kifejti, hogy át kell gondolni, hogy mennyire valósítható 

meg, hiszen nagyon nagy összeget és emberi erőforrást is igényel. Nem érdemes minden évben 

indítani, három évente reális, hogy ne legyenek egymás konkurenciái, de legyen utánpótlás. 

Palancsa Zoltán elmondja, hogy körülbelül 4-5 év a megtérülési ideje. Ne a szövetség legyen jobban 

terhelve, hanem egy önálló egyesületet kellene ezen a néven létrehozni, akik csak ezzel 

foglalkoznának, a szövetség részeként. 

Fóti Balázs megdicséri az anyagot. Kérdése, hogyan lehet továbblépni, hogy elinduljon a program. 

Palancsa Zoltán kifejti, hogy ez most egy vázlat, de amint megvan a konkrét terv, folytatni lehet. 

Meg kell találni azt az iskolát, aki partner ebben. A következő tanévbe már kerüljön bele a curling. 

Erre van egy tanítási év, hogy az anyag kidolgozásra kerüljön és esetleg a tanárokat is meg lehet 

már tanítani curlingezni, hogy részesei lehessenek. 

Dencső Blanka elmondja, hogy a jégkorongosok 2,5 éve próbálkoznak hasonlóképpen, ne legyen 

illúzió, szükség van a programra, de nem könnyű. Nagyon telítettek az iskolák, akkor tudnak 

tanrendben venni valamit, ha van hozzá tananyag. 

Deák György elmondja, hogy a hat osztályos gimnázium a legoptimálisabb, 6 évig együtt vannak. 

El kell dönteni, hogy a szövetség tovább akar-e menni? Nagyon drága és ez a szövetség 

költségvetésének nagy részét érintené. Az első évet könnyebben meg lehet oldani, de csak akkor 

induljon el, ha a folytatás is biztos. A külföldi táborok kifizetését nem látja, honnan lehetne fedezni 

és hogy honnan lenne rá pénz.  

Palancsa Zoltán hozzátette, hogy a DAP keretből is lehet valamit finanszírozni, de ez egyértelműen 

túl nő a szövetség anyagi keretein, illetve az emberi erőforrás is szűk. 

Dencső Blanka megkérdezi, hogy miért nem koncentrál a szövetség az iskolai curlingre, ami lehet 

az akadémia próbája?  

Palancsa Zoltán egyetért, hogy jó lenne, ha rá lehetne építeni, az első év meg is egyezik. Pomázi 

Gyula elmondja, hogy jó anyag, kidolgozott koncepció tovább kellene gondolkodni. 

Az elnökség támogatja a koncepciót, folytatódik a program további szervezése.  

 

11. Pályázatíró cégek ajánlatainak megbeszélése. 
 

Pomázi Gyula vállalja, hogy keres projekt fejlesztőt, aki segít a szövetségnek.   

 

12. Gerevich Aladár pályázat nyerteseinek elfogadása 
 

Az elnökség az 8/2020 (VI. 19.) számú határozatában egyhangúlag elfogadja a Gerevich 
Aladár pályázat nyerteseit. 

 



 
Magyar Curling Szövetség 2020.06.19.-i elnökségi ülés jegyzőkönyve 
 

5 
 

13. Kazinczy Ferenc Általános Iskola Diáksport Egyesületének felvétele 
 

Fóti Balázs beszámol a tagegyesületi létszámnövelési projektről. Debrecenben van már kapcsolata 

a szövetségnek. Sátoraljaújhelyen van olyan jégkorong pálya, ahol van jégidő és nyitottak a 

curlingre. Beletesznek házat a jégbe és jönnek majd ősszel az instruktor képzésre. Helyi 

ember/edző is van, aki vállalja a curling népszerűsítését. Két egyesület is van Sátoraljaújhelyen, 

illetve Makón is van egy alkalmas jégpálya. Ezen egyesületeknek elindult a tagfelvétele. A 

debreceni kapcsolatot is fel kell újítani, a DEAC egyesületet is fel kell venni tagnak. Ott van aktív 

sportiskola, így a fiatalabbak és az egyetemisták sportolása is megoldott lenne. Pomázi Gyula 

felveszi velük a kapcsolatot.  

Deák György ferencvárosi iskolával tárgyalt, ők is belépnének.  

Fóti Balázs célja a tagok növelése, és fent is kell ezt tartani, így a támogatás is nőhet. A cél, hogy 21 

egyesület és 200 igazolt játékos legyen év végéig 

 

Az elnökség az 9/2020 (VI. 19.) számú határozatában egyhangúlag elfogadja a a Kazinczy 
Ferenc Általános Iskola Diáksport Egyesületének felvételét. 

 
14. A vegyes páros kvalifikációs rendszer módosítása 

 
Változás történt, hogy az eddig két VB helyett egy kvalifikál, ha ott nem sikerül kvótát szerezni, 

akkor van még egy olimpiai kvalifikációs torna. Fontos, hogy a legfelkészültebb páros képviselje az 

országot. 

Elsősorban a hazai OB kvalifikál a versenyre, de ezen kívül fontos, hogy legyen egy nemzetközi 

mérőszám is, azt is lássa a szövetség, hogy a párosok nemzetközi viszonylatban hogyan állnak. A 

párosok által megjelölt 4 torna lesz beszámítva. „Alapvetően az OB győzelem kvalifikál a VB-re, de 

nemzetközi eredményesség hiányában VB kvalifikáció lebonyolítására kerül sor.” 

Ezt a közgyűlésnek is el kel fogadnia.  

Palancsa Zoltán tud vele azonosulni, de csak pár feltétel mellett. Az OB után már nincs sok idő 

nemzetközi versenyzésre, illetve szerinte nagyobb az esélye annak a csapatnak, aki több külföldi 

versenyen tud elindulni. A 75 százalékos mércét soknak tartja, nem tartja szükségszerűnek, hogy 

két páros esetén még legyen egy ilyen mérés is.  

 

Az elnökség z 10/2020 (VI. 19.) számú határozatában 4 igen és 1 nem szavazattal elfogadja a 
vegyes páros kvalifikációs rendszer módosítását és annak a közgyűlés elé terjesztését.  

 
15. Egyebek 

 
Pomázi Gyula az elnökségi ülést 16:43-kor lezárta. 

 

Kmf. 

 .....................................   .....................................   ....................................  
        Müller Anna           Deák György       Palancsa Zoltán 
   Jegyzőkönyvvezető   Jegyzőkönyv hitelesítő   Jegyzőkönyv hitelesítő 

 


