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JEGYZŐKÖNYV 

 
 

Amely készült a Magyar Curling Szövetség elnökségének 2020. szeptember 2. 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 –18:15-kor távozik 

Deák György, elnökségi tag 

Kiss Bálint, sportigazgató 

Nagy Zsolt, Felügyelő Bizottság elnök 
 

 

Az elnökségi ülést 15:46-kor Pomázi Gyula megnyitja. Az elnökségi ülés 2020.08.13-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 Kiss Bálintot, hogy készítse el a jegyzőkönyvet, aki a felkérést elfogadja.   Az 

elnökségi tagok egyhangúlag elfogadják Kiss Bálintot a jegyzőkönyv vezetésére. Pomázi Gyulát 

elfogadják levezető elnöknek. 
 

Kiss Bálint felkéri Palancsa Zoltánt és Deák Györgyöt 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.  

 

Napirendi pontok: 

 
1. Beszámoló az előző elnökségi ülésen megbeszélt feladatok elvégzéséről. 

 
Müller Anna beszámolóját írásban benyújtotta az elnökségi ülésre. Az ülésen a beszámoló főbb 

pontjait Kiss Bálint ismertette, további hozzászólás nem érkezett. Az elnökség a beszámolót 

elfogadta.  
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2. MCSZ aktualizált szabályzatainak elfogadása 

 

A szabályzatok döntő többségét egy 5 fős munkacsoport készítette elő, melyet Palancsa Zoltán 

elnökségi tag vezetett. A munkacsoport a nyár folyamán valamennyi szabályzatot az elnökség 

rendelkezésére bocsájtotta. A doppingszabályzat és az SZMSZ aktualizálása Müller Anna főtitkár 

vezetésével történt meg. Kiss Bálint egyesével ismerteti a szabályzatokat. 

 

MCSZ Doppingszabályzat – Több más téli sportszövetség mintájára, valamint a Magyar 

Antidopping Csoport szakmai hozzáértését kikérve, az Elnökség hozzászólás nélkül elfogadja az 

aktualizált szabályzatot. 

 

Az elnökség az 1/2020 (IX.02.) számú határozatában egyhangúlag elfogadja az MCSz 
Doppingszabályzatát. 
 

MCSZ Szervezeti és Működési szabályzata – Az MPB által megküldött kerekesszékes szakágvezető 

keretfeladataihoz az aktualizált SZMSZ-t, az Elnökség hozzászólás nélkül elfogadja.  

 

Az elnökség az 2/2020 (IX.02.) számú határozatában egyhangúlag elfogadja az MCSz 
Szervezeti és Működési szabályzatát. 
 

WCF magyar nyelvű szabálykönyv – Dencső Blanka tájékoztatja a résztvevőket, hogy a WCF a 

lebonyolítási rendszerek módosításával dolgozik és ebben várhatóak majd módosítások. A 

legfrissebb szabálykönyv, hagyományosan a WCF kongresszust követően szeptember 

végén/október elején várható, mely Kiss Bálint elmondása alapján minden évben aktualizálásra 

kerül magyar nyelven. A benyújtott szabálykönyvet az Elnökség módosítási kérés nélkül elfogadja.  

 

Az elnökség az 3/2020 (IX.02.) számú határozatában egyhangúlag elfogadja a WCF magyar 
nyelvű szabálykönyvet. 
 

Gerevich Aladár Sportösztöndíj – Nagy Zsolt ismertet egy másik módszert, mely csak a pályázatra 

jelentkezőkből számol egy összetett sorrendet. Az Elnökség az MCSZ korábbi pontszámítás i 

modelljét támogatva és a benyújtott aktualizált sportösztöndíj pályázat kiírását módosítási kérés 

nélkül elfogadja.  

 

Az elnökség az 4/2020 (IX.02.) számú határozatában egyhangúlag elfogadja a Gerevich 
Aladár Sportösztöndíj kiírását. 
 

MCSZ 2020-2021. évi ranglista verseny kiírása – Az Elnökség hozzászólás nélkül elfogadja az 

aktualizált ranglista verseny kiírást.  

 

Az elnökség az 5/2020 (IX.02.) számú határozatában egyhangúlag elfogadja az MCSz 2020-
2021. évi ranglista verseny kiírását. 
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MCSZ Igazolási és Átigazolási szabályzata – A munkacsoport által javasolt 4. számú melléklet 

bővítéséről beszéltek a jelenlévők bővebben. A tagegyesület felé egy első körös véleményezési kör 

kiküldésre került ezzel és az egész szabályzattal kapcsolatban, de erre csak a Vasastól érkezett 

visszajelzés. Arra való tekintettel, hogy a 4. számú melléklet nemrég lett beemelve és az Elnökség 

egy személyes bővebb egyeztetést javasol erről, a szabályzatot a 4. számú melléklet kivételével 

elfogadja. 

 

Az elnökség az 6/2020 (IX.02.) számú határozatában egyhangúlag elfogadja az MCSz 
Igazolási és Átigazolási szabályzatát a 4. számú melléklet kivételével. 
 

Versenyszabályzat – Valamennyi módosítást, kiemelten a munkacsoport által támogatott részeket 

is elfogadja az Elnökség. A 6§ 11. pontját pontosításra visszaküldi a munkacsoport számára és a két 

elnökségi ülés közötti írásbeli szavazást javasol. Ennek a szezon első országos bajnokságáig meg 

kell történnie.  

 

Dencső Blanka kéri, hogy erről a tagság felé is készüljön egy rövid tájékoztatás a transzparencia 

végett. Ezt az Elnökség támogatja, Dencső Blanka Kiss Bálint segítségével elvállalja ezt a feladatot.  

 

3. A felülvizsgált támogatási rendszer elfogadása 

 

A válogatott támogatási rendszer módosításainak indoklását Kiss Bálint ismerteti. Felülvizsgálatnak 

elegettéve és most már elég tapasztalattal rendelkezve, egy 5 fős munkacsoport benyújtotta 

javaslatát az Elnökség számára. Az Elnökség ezt módosítás nélkül elfogadta és javasolta, hogy az 

ifjúsági válogatottak esetében, ha időszerű a sportigazgató tartson erről egy rövid tájékoztatást az 

érintett edzőknek/szülőknek is. 

 

Az elnökség az 7/2020 (IX.02.) számú határozatában egyhangúlag elfogadja a felülvizsgált 
támogatási rendszert. 
 

 

4. Javaslat az MCSZ 2020-2021. évi DAP felhasználási tervére. 

 

A tervet Müller Anna és Kiss Bálint közösen készítették el. Kiss Bálint a jelenlévőknek három pontot 

emel ki. Az első a vidéki tömegbázisokra szánt költség, mely a Szövetség egyik prioritását képezi. A 

másik két pont a rendezvényekhez és a tömegbázis növekedéséhez kapcsolódó honlap átalakítási 

és vizuális megjelenést segítő anyagokra és humánerőforrásra szánt költség.  

 

Az elnökség az 8/2020 (IX.02.) számú határozatában egyhangúlag elfogadja az MCSz 2020-
2021. évi DAP felhasználási tervét. 
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5. Egyebek 

 

Dencső Blanka tájékoztatja a jelenlévőket a WCF webinar-ról, megjegyzi, hogy Magyarország 

valamennyi javaslatot támogatni fog a hétvégén megrendezésre kerülő online WCF éves 

kongresszuson. Fóti Balázs kérdezi, hogy hogyan alakul a lengyel helyzet, tudomása szerint ki 

kellene zárni a lengyeleket, ez a játékosok érdeke. Blanka elmondása alapján a kizárás nem került 

szóba csak a felfüggesztés. 

 

Deák György beszámol róla, hogy a pályával való szerződés a következő szezonra megköttetett 

árnövekedés tavalyihoz képest nem volt.  

 

Fóti Balázs tájékoztatja az Elnökséget, hogy a jövőhét folyamán Müller Annával interjúztatnak több 

főtitkár jelöltet, majd második körben javasolják, hogy a további elnökségi tagok is egyeztessenek 

a jelölttel. 

 

Az Elnökséget érintő folyamatban lévő projektekről elsőkörben Deák György számol be, aki 

elmondja, hogy a Ferencvárosi Sportiskola igazgatójával tárgyalt Kiss Bálinttal együtt. Az iskolából 

három különböző évfolyam is csatlakozna az iskolai programhoz, melyek között lennének sport 

osztályok és „normál” osztályok egyaránt. Az iskola sportiskola révén tagegyesületnek is belépne, 

hogy az Ifjúsági Országos Bajnokságra már csapatot tudjon kiállítani. A rendezvény és 

szponzorkeresés az ismételten növekvő járványhelyzet és korlátozások miatt nem időszerű, de a 

curling akadémia program kapcsán továbbra is hatékonyan dolgoznak együtt Palancsa Zoltán 

elnökségi taggal, illetve további tagok bevonásával. 

Fóti Balázs a tagegyesület és igazolt sportolók számának projekttel kapcsolatosan megemlíti, hogy 

Sátoraljaújhelyen a jégpályába már bekerült a curling ház, illetve tagegyesület is lépett be. 

Szeptember-október folyamán tervezünk egy több napos rendezvényt, ahol betudjuk indítani a 

projektet. Makó jelenleg belépés alatt van, a jégpálya is november elején lesz elérhető. Fóti Balázs, 

Pomázi Gyula elnök úrral a Debreceni DEAC-al fog még megbeszélést folytatni. Debrecenben a 

szövetségnek már van bázisa, illetve kövei, eszközei és hozzáértő instruktor is. Az új WCF kőszett a 

napokban megérkezik, így a korábbi kőszettek letudnak jutni az új tömegbázisokra. A Hunguest-

MOB pályázat 2021. június 30-ig meghosszabbításra került a pandémia végett. Ez alatt a szállodák 

is nagyon korlátozottan elérhetőek. A nyár folyamán képzési tematikáinkat aktualizáltuk, így tervek 

szerint a tavaszi szezon elején megtudjuk tartani a szakmai továbbképzést. Svéd-magyar 

programmal jelenleg Kovács Zsuzsanna foglalkozik, ahol mérsékelt előrehaladás tapasztalható, 

szintén a járványhelyzet végett.  

A szabályzatok és a válogatott támogatási rendszer, mely Palancsa Zoltánhoz és Dencső Blankához 

kötődtek, vagy befejeződött, vagy az utolsó módosítások zajlanak. A szabályzatoknál már csak az 

Óvási szabályzatot szükséges elkészíteni.  

 

Sárdi Péter írásban benyújtott javaslatával az Elnökség egyetért, ha az őszi szezonban is alig 

lennének versenyek, az nem tenne jót a curling társadalom számára. Az Ifjúsági világbajnoki 

kvalifikációs torna idején a szövetség egy Ifjúsági Országos Bajnokságot fog szervezni. Ameddig 
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nincsen a Kormány által ellentétes rendelkezés/tiltás, addig az MCSZ le fogja bonyolítani a 

versenynaptárban szereplő versenyeit. 

 

A Vegyes-páros kvalifikációs rendszer korábban megszavazott módosítását, az Elnökség a 

nemzetközi járványhelyzetre, utazási nehézségekre és a versenyek törlése miatt nem javasolja, 

ezért a korábbi támogatott modellt írásban visszavonja. Ezt követően Palancsa Zoltán javaslatát, 

miszerint a nemzetközi mérőszámtól függetlenül a 2021. évi vegyes-páros országos bajnokság 

rájátszása bővüljön, mint ahogyan az szerepelt a korábbi javaslatban is támogassa és írásban 

szavazza meg az elnökség. Ezt követően terjesztik elő a közgyűlés elé. 

 
 

Pomázi Gyula az elnökségi ülést 18:18-kor lezárta. 

 

 

Kmf. 

 

 .....................................   .....................................   ....................................  
        Kiss Bálint           Deák György       Palancsa Zoltán 
   Jegyzőkönyvvezető   Jegyzőkönyv hitelesítő   Jegyzőkönyv hitelesítő 

 


