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JEGYZŐKÖNYV 

 
 

Amely készült a Magyar Curling Szövetség elnökségének 2021. március 5. napján a pandémiás 

helyzet miatt online, Microsoft Teamsen keresztül megtartott elnökségi ülésén. 

 

Jelen vannak: 

Pomázi Gyula, elnök 

Fóti Balázs, alelnök 

Palancsa Zoltán, elnökségi tag  

Deák György, elnökségi tag – 16:35-kor távozik 

Dencső Blanka, elnökségi tag 

Nagy Zsolt, Felügyelő Bizottság elnök 

Mihályi Petra, főtitkár 

Kiss Bálint, sportigazgató 

Belleli Lajos, Szakmai Tanácsadó Testület tagja 

Rókusfalvy András, Kamaraerdei Curling Club üzemeltetési igazgatója 

Kalocsai Vera, játékos 
 

 

Az elnökségi ülést 14:10-kor Pomázi Gyula megnyitja. Az elnökségi ülés 2021.02.18-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 annak megnyitásakor öt elnökségi tag jelen 

van, így az elnökség határozatképes. 

 

 Pomázi Gyula felkéri Mihályi Petrát, hogy készítse el a jegyzőkönyvet, aki a felkérést elfogadja.   Az 

elnökségi tagok egyhangúlag elfogadják Mihályi Petrát a jegyzőkönyv vezetésére. Pomázi Gyulát 

elfogadják levezető elnöknek. 
 

Pomázi Gyula felkéri Deák Györgyöt és Palancsa Zoltánt 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 a napirendi pontok közül törlik a 6., az MCSZ 2022-ig szóló stratégiájának 

elfogadásáról szóló pontot, mivel a stratégia még kidolgozás alatt áll. A többi megküldött napirendi 

témákat és a beérkezett javaslatokat elfogadják, így új napirendi pontként felveszik a Vegyes-

Csapat világbajnokság utazó keretének elfogadását, az Óvási szabályzat elfogadását és az UEP 

program nyertes pályázatainak elfogadását. 
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Napirendi pontok: 

 
1. Beszámoló az előző elnökségi ülés óta elvégzett teendőkről és döntésekről 

Előadó: Mihályi Petra (főtitkár) 

 

Mihályi Petra az előzetesen nyilvánossá tett írásos beszámolót kiegészíti azzal, hogy történt egy 

egyeztetés a WellTravellel a sportolók utazásszervezése kapcsán, amely a korábbi Pomázi Gyula 

elnök és Müller Anna főtitkár által megkezdett együttműködés tárgyalás folytatása. Emellett 

hamarosan sor kerül megbeszélésre Pomázi Gyula által javasolt adatkezelési tisztviselővel az 

adatkezelési tájékoztató aktualizálása, bővítése miatt. 

 

2. Tájékoztató a Vegyes-páros Országos Bajnokság „A” liga versenyszervezési tapasztalatairól. 

Előadó: Kiss Bálint (sportigazgató) 

 

Kiss Bálint beszámol róla, hogy az olimpiai kvalifikációs szezonra való tekintettel a versenynaptár 

kialakítása és a verseny lebonyolítási struktúrája is módosult. A rájátszás kibővült, az elődöntő a 

korábbi gyakorlattól eltérően ezúttal két, a döntő három nyert mérkőzésig ment. A járványhelyzet 

miatti előírások betartását sikerült fenntartani a lebonyolítás során. 

 

Belleli Lajos felhívja a figyelmet arra, hogy a beszámolóban szót kellene ejteni a bírói munkáról, a 

kövek állapotáról, technikai háttérmunkáról is, hogy lássuk, van-e, amit fejleszteni szükséges. 

 

Rókusfalvy András a jégminőség kapcsán jelzi, hogy a Vegyes-Páros Országos Bajnokságon a pálya 

a kiemelt szakág és az OB tétjére való tekintettel erre kiemelt figyelmet fordított az eseményen: két 

jégmester dolgozott és minden mérkőzés előtt jégkarbantartás volt, hogy megfelelő legyen a jég 

minősége, jól forduljanak rajta a kövek, hiszen egyenes jégen nehéz jó játékot játszani. 

 

A résztvevők megköszönik a pályának a munkát, Fóti Balázs pedig hozzáteszi, hogy az idei szezonra 

már új kőszettek is használatban vannak. 

 

 

3. A Magyar Curling Szövetség jelenlegi anyagi helyzetének áttekintése és a 2021. évi 

költségvetési alapösszegeinek áttekintése 

Előadó: Fóti Balázs (alelnök), Mihályi Petra (főtitkár) 

 

 

Fóti Balázs röviden bemutatja a Mihályi Petra által előzetesen feltöltött költségvetés tervezetet. 

 

Nagy Zsolt kifogásolja, hogy a tervezet szerint minden összeg elköltésre kerül, a bankszámla induló 

egyenlege is. Jelzi, hogy bár a szövetség költségvetése az idei évre jelentősen nőtt, és így arányosan 

a vegyes páros szakág költségvetése is, úgy véli, hogy mivel az MCSZ költségvetése, bevételei a 

következő olimpiai ciklusban a vegyes-páros szakág teljesítményén múlik, érdemes lehet még 

kiemeltebben kezelni a vegyes-páros szakágat a költségvetés elosztása során. 

 

Deák György megjegyzi, hogy régi kérdés a szövetség költségvetése kapcsán az, hogy elköltse-e a 

szövetség az adott évben az összes rendelkezésre álló fedezetet. A korábbi elnökségi álláspont 

szerint, mivel az MCSZ nonprofit szervezet, a célja az, hogy minden rendelkezésre álló forrás 

elköltésre kerüljön, mivel következő évben ismét rendelkezésre áll majd újabb támogatás. 

 

http://www.curling.hu/curling/wp-content/uploads/2021/02/1.-Besz%C3%A1mol%C3%B3-az-el%C5%91z%C5%91-eln%C3%B6ks%C3%A9gi-%C3%BCl%C3%A9s-%C3%B3ta-elv%C3%A9gzett-teend%C5%91kr%C5%91l-%C3%A9s-d%C3%B6nt%C3%A9sekr%C5%91l-03.05.pdf
http://www.curling.hu/curling/wp-content/uploads/2021/02/2.-Besz%C3%A1mol%C3%B3-a-2021.-%C3%A9vi-Curling-Vegyes-p%C3%A1ros-OB-A-liga-versenyszervez%C3%A9si-tapasztalatair%C3%B3l.pdf
http://www.curling.hu/curling/wp-content/uploads/2021/02/MCSZ-K%C3%B6lts%C3%A9gvet%C3%A9s_2021_friss.pdf
http://www.curling.hu/curling/wp-content/uploads/2021/02/MCSZ-K%C3%B6lts%C3%A9gvet%C3%A9s_2021_friss.pdf
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Fóti Balázs kiemeli, hogy évről évre magasabb összeget visz át a szövetség egyik évről a másikra, az 

EMMI felé pedig a teljes támogatási összeget el kell számolni – úgy véli, hogy most már van bőven 

tartalék felhalmozva. 

 

Nagy Zsolt hozzáteszi, hogy az EMMI-s bevételeket valóban el kell számolni, egyéb forrásból lehet 

megtakarítani. 

 

Palancsa Zoltán kifejti, hogy a tartalékképzésnek örül: ez, bár el van bújtatva, megjelenik a 

költségvetésben, így ez most rugalmasan kezelhető. Arra azonban ő is felhívja a figyelmet, hogy a 

vegyes páros szakág az egyetlen, amelyben reális esélye van az MCSZ versenyzőinek az olimpiai 

részvételre, és ennek támogatása konkrétan és látványosan valóban nem látszik a költségvetésben a 

vegyes-páros szakág támogatása kapcsán. Két vegyes-páros duó van, akiknek esélye van, a 

támogatást ennek megfelelően lenne érdemes átgondolni. Ez a költségvetés a jelenleg elfogadott 

támogatási rendszer szerint lett a költségvetés kalkulálva, amely százalékos arányban osztja el a 

forrást a területek között, de felülvizsgálatot lehet csinálni, és a kiemelt szezon miatt szükséges is 

lehet. A felülvizsgálat után a tartalékokból át lehet csoportosítani, hiszen nem lehet támogatás 

hiányában készülni egészen az olimpiáig 

 

Pomázi Gyula ehhez csatlakozva kéri, hogy legyen kontroll és legyen beavatkozási lehetőség a 

költések kapcsán. 

 

Rókusfalvy András felveti, hogy a költségvetés tervben van-e olyan sor, amely a váratlan helyzetek 

megoldására, például a járványhelyzet okozta problémákra válaszol, például tesztelésre költhető 

összeg?  

 

Fóti Balázs jelzi, hogy van nagyjából 3.000.000Ft, amelyről az olimpiai felkészülés, kvalifikáció kapcsán 

is szó volt már, ez a nem feltétlenül tervezett költségekre, így a járványügyi védekezésre is 

átcsoportosítható. 

 

Palancsa Zoltán úgy véli, hogy egyszerűbb lett volna egy külön sort beiktatni az olimpiai kvalifikáció 

kapcsán célzottan, hiszen erre mindenképpen kell költeni, az őszi időszaknak ez áll majd a 

középpontjában.  

 

Fóti Balázs ennek kapcsán megjegyzi, hogy amennyiben most tavasszal már meglesz az olimpiai 

kvóta a világbajnokságon, akkor minden bizonnyal lehet majd más forrással is számolni, úgy lehetne 

az EMMI-hez fordulni. Kiemeli, hogy a jelenlegi költségvetési rendszer kiszámítható és átlátható, nem 

tartja jónak, ha ezt évente változtatja a szövetség. Mindazonáltal egyetért abban, hogy ha szükséges 

lehet változtatni, van mozgástér. 

 

Nagy Zsolt zárásként annyit tesz még hozzá, hogy valóban nem mindig célravezető a szokványokat 

változtatni, de például az olimpia miatt a vegyes-páros bajnokság lebonyolítása is megváltozott, 

amely szintén mutatja, hogy amennyiben a szövetségnek érdeke fűződik hozzá, akkor lehet 

változtatásokat eszközölni. 

 

Az elnökség egyetért abban, hogy a jelenlegi költségvetés kellő rugalmasságot biztosít, így további 

kérdést senki nem vet fel. 

 

Az elnökség az 1/2021 (III. 05.) számú határozatában az MCSZ 2021. évi költségvetés 

tervezetét egyhangúlag elfogadja. 

 

 

 

4. Az MCSZ projektek aktuális feladatainak, munkájának áttekintése. 

Előadó: Fóti Balázs (alelnök), Mihályi Petra (főtitkár), Kiss Bálint (sportigazgató) 

http://www.curling.hu/curling/wp-content/uploads/2021/02/4.-eln%C3%B6ks%C3%A9gi-projektek.pdf


 
 
Magyar Curling Szövetség 2021.03.05.-i elnökségi ülés jegyzőkönyve 
 

4 
 

 

Kiss Bálint röviden összefoglalja az előzetesen feltöltött tájékoztatót. A szabályzatok kapcsán 

elmondja, hogy az óvási szabályzat is elkészült, ennek elfogadása fel is lett véve napirendi pontnak. 

A versenykiírások formátumának, tartalmi követelményeinek felülvizsgálata is hamarosan 

megkezdődik, illetve az országos bajnokságok lebonyolítási rendszerének megújítása a következő 

olimpiai ciklusra kell, hogy elkészüljön majd. Az újonnan belépett tagegyesületek révén a vidéki 

bázisok beindítása a járványhelyzet adta korlátolt lehetőségekhez mérten folyamatban van, a 

szekszárdi egyesület beléptetése is intézés alatt áll. 

 

Belleli Lajos az első, szűk körű stratégiai egyeztetés kapcsán kéri az elnökség tagjait, hogy a pontok 

kidolgozására adjanak meg határidőt. Az elnökség megegyezik abban, hogy a stratégiai célok 

kidolgozásának határideje március 31-e. 

 

 

5. Beszámoló a 2020. évi kommunikációs programról, javaslat a 2021. évi kommunikációs tervre. 

Előadó: Pomázi Gyula (elnök), Dencső Blanka (elnökségi tag) 

 

Dencső Blanka jelzi, hogy a belső kommunikációs stratégiát feltöltötte BaseCampre az elnökségnek 

véleményezésre, kéri, hogy az elnökség tagjai nézzék át az anyagot. A végleges beszámoló és javaslat 

ezután fog elkészülni. 

 

6. A szövetség éves beszámolójának értékelése. 

Előadó: Deák György (elnökségi tag) 

 

Deák György elmondja, hogy Mogor Márta könyvelő megfertőződött a koronavírussal, így nem 

tudni, mikorra less kész az éves pénzügyi beszámoló. A jelenlévők egyetértenek abban, hogy az első 

az egészség, és remélik, hogy utána a hónap végére a beszámoló el tud készülni. Felmerül az is, hogy 

későbbre kell-e halasztani emiatt az elnökségi ülést: Deák György kifejti, hogy amennyiben az 

elnökség online tud egyeztetni a beszámoló kapcsán, időben a felügyelőbizottság elé lehet 

terjeszteni elfogadásra, és a közgyűlés április 12-én megtartható. Nagy Zsolt megerősíti a javasolt 

menetrend fenntarthatóságát. 

 

Vita alakul ki annak kapcsán, hogy a jelenlegi járványügyi helyzet befolyásolja-e a közgyűlés kitűzött 

időpontját. Jelenlévők egyetértésre jutnak abban, hogy amennyiben a jogszabályok alapján 

lehetséges, online meg kellene tartani a közgyűlést annak érdekében, hogy minél hamarabb legyen 

elfogadott költségvetés. Amennyiben ez nem lehetséges, vagy egyéb okokból nem lehet 12-én 

megtartani a közgyűlést, az elnökség módosítja majd a tagság számára hamarosan meghirdetésre 

kerülő időpontot. 

 

7. Beszámoló a 2020. évi Curling Vegyes-csapat Bajnokságról, lebonyolításának tapasztalatairól. 

Előadó: Kiss Bálint (sportigazgató) 

 

Kiss Bálint elmondja, hogy a Vegyes-Csapat Országos bajnokság kapcsán hasonlóan járt el, mint a 

Vegyes-Páros esetén. Az előző évben ebben a szakágban növekedett a legnagyobb arányban a 

résztvevő csapatok száma (4-ről 8-ra), az idei évben tíz csapat vet részt a bajnokságon. Ez a szám azt 

mutatja, hogy a pandémiás helyzet ellenére is versenyezni szeretnének a játékosok, az elmúlt 

években ebben a versenyszámban nem volt ilyen magas részvételi szám. 

 

Belleli Lajos ennél a pontnál ismét felhívja rá a figyelmet, hogy a bírói tevékenység, csapatok 

értékelés, jég- és kőminőség kapcsán nincs feltüntetve információ, és újfent javasolja, hogy a jövőben 

ez legyen része a beszámolónak. 

 

Palancsa Zoltán felveti, hogy érdemes lehet elgondolkozni a jégfelületek idei Vegyes-Páros Országos 

Bajnoksághoz hasonló karbantartási gyakorlatának bevezetésén a többi szakág esetén is. 

http://www.curling.hu/curling/wp-content/uploads/2021/02/8.-Besz%C3%A1mol%C3%B3-a-2021.-%C3%A9vi-Vegyes-csapat-OB-lebonyol%C3%ADt%C3%A1si-tapasztalatair%C3%B3l.pdf
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Rókusfalvy András erre reagálva elmondja, hogy a nemzetközi versenyeken sincs minden mérkőzés 

között jégkarbantartás. Hozzáteszi emellett, hogy a vírushelyzet miatt aggályosnak tartja a 

mérkőzések előtti csoportosulásokat, amikor 16 játékos gyűlt össze egyszerre a jégpálya 

előcsarnokában. Úgy véli, hogy ez a jelenlegi körülmények között megengedhetetlen, az OCSB A 

esetében ezen mindenképpen változtatni kell. 

 

 

8. Beszámoló a siket szakág 2020. évi munkájáról. Javaslat a következő szezon programjára. 

Előadó: Miklós Nándor (edző) 

 

 

Miklós Nándor előzetesen feltöltött beszámolóját az elnökség és a résztvevők távollétében 

véleményezték. 

 

Fóti Balázs pozitívnak tartja, hogy a beszámoló mindent érint, a személyi változásokat, a szakág 

újraépítését. Jelzi, hogy a dokumentum gyakorlatilag két csapat éves beszámolóját tartalmazza, 

beszámol a szakágfejlesztési célokról, arról is, hogy mennyit edzettek, számokra támaszkodik. 

Kitűzött célként az országos bajnokságon elérendő helyezés szerepel, amelyet egyik évben igen, 

másik évben nem sikerült elérni. Javasolja, hogy segítsen a szövetség abban, hogy hogyan tudnak 

egy ennél részletesebb, pontokba foglalt beszámolót készíteni a jövőben. 

 

Belleli Lajos hozzáteszi, hogy szükség lenne éves előzetes tervre is, ennek a minimum tartalmi 

feltételét pedig az MCSZ-nek kellene megadni, segíteni a szakágvezetés edukációját ezekben az 

adminisztratív dolgokban. 

 

Palancsa Zoltán ennek kapcsán megkérdezi, hogy tulajdonképpen edzőről vagy szakágvezetőről van 

szó – a jelenlévők jelzik, hogy Miklós Nándor elsősorban edzőként segíti a siket szakág működését, 

külön szakágvezető nincs. 

 

Fóti Balázs részletesebben elmondja, hogy a siket szakág külön költségvetés szerint, a siketek 

sportszövetségén keresztül kapott támogatásból működik, itt Miklós Nándor elnökségi tag, és  úgy 

véli, nála jó kezekben van a szakág, a pénzügyi hátteret is meg tudja szerezni, amely a működéshez 

szükséges. Hozzáteszi, hogy a szövetség nehezen tudná őket pénzügyi szempontból támogatni, de 

javasolja, az MCSZ egyeztessen Miklós Nándorral és alakítson ki szorosabb együttműködést a siket 

szakággal és a siket csapatok vezetőivel. 

 

Rókusfalvy András az elhangzottakat azzal egészíti ki, hogy Miklós Nándor jó szakvezető, de alapvető 

probléma, hogy a siket játékosok ugyan sokat és rendesen eddzenek, de nem tervszerű az edzésük, 

és ez látszik az eredményeiken is. Hangsúlyozza, hogy véleménye szerint szükségük lenne arra, hogy 

valaki rendszeresen eddze őket, aki képes is velük kommunikálni. Kiss Zsolt és Miklós Nándor képes 

rá, de ha a játékosok önmagukat készítik fel a versenyekre, akkor az egyhelyben járás. 

 

Az elnökség a 2/2021 (III. 05.) számú határozatában a 2020. évi siket szakági beszámolót 

egyhangúlag elfogadja. 

 

 

 

 

 

 

9. Javaslat a 2021. évi szakmai tervre 

Előadó: Kiss Bálint (sportigazgató), Fóti Balázs (alelnök) 

 

http://www.curling.hu/curling/wp-content/uploads/2021/02/Curling_Siket-szak%C3%A1g_2020-as-%C3%B6f.pdf
http://www.curling.hu/curling/wp-content/uploads/2021/02/10.-Javaslat-az-MCSz-2021.-%C3%A9vi-szakmai-tervre.pdf
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Kiss Bálint elmondja, hogy a szakmai tervet Fóti Balázzsal közösen aktualizálták az újdonságokra 

koncentrálva, illetve megfogalmazták az idei évre vonatkozó célokat is, amelyek részletesebben 

szerepelnek ezúttal. Szóban is megerősíti az olimpiai ciklusra vonatkozó öt kitűzött fő szakmai célt, 

illetve kiemeli a működésre vonatkozó egyik legfontosabb újítást, amelynek a pályázatfigyelést, 

pályázati lehetőségek kiaknázását jelöli meg. Felsorolja a célok között a Deák Gyuri és Palancsa 

Zoltán elnökségi tagok által felkarolt sportiskolai programot, amelynek kiépítését jelenleg a 

járványügyi helyzet hátráltatja, akárcsak a vidéki bázisok beindítását. Kiemeli az UEP programot, 

amelynek része lesz az idei évben a vidéki bázisok beindításában való közreműködés, az oktatási 

tevékenység. Az MCSZ 2021-ben szeretné erősíteni tevékenységét a szakemberképzések, 

taglétszámnövelés és igazolt versenyzők létszámának növelése terén is. Új információként jelöli meg, 

hogy a Hunguest-MOB pályázat kapcsán egyelőre nincsen további fejlemény, ha nincs új pályázati 

kiírás a képzéseket akkor is meg kell valósítani. Emellett sportágnépszerűsítés szempontjából fontos 

cél az idei évre, hogy a frissen elindult együttműködést a jégkorong, korcsolya és curling szövetség 

között rendezvényeken való közös megjelenéssel is erősítsük.  

 

Rókusfalvy András megjegyzi, hogy volt egy tizenkét külföldi edző nevét tartalmazó lista 1-2 évvel 

ezelőtt, amely azokat sorolta fel, akiket potenciálisan fel lehetne kérni, hogy szakmai segítséget 

nyújtsanak a sportolók fejlesztésében. 

 

Fóti Balázs erre reagálva azt mondja, az ígéretek ellenére akkor nem kapta meg a szövetség az EMMI-

től az ígért költségkeretet, emiatt let a project félretéve.  Akkor az EMMI előzetes jelzése alapján 

ötmillió forintos költségvetési keretre lehetett volna pályázni, ám végül az EMMI-t is elért 

megszorítások miatt nem tudtak plusz forrást a szövetség rendelkezésére bocsátani. Az idei évre sok 

tartalékból gazdálkodik az MCSZ, így esetleg lehet ezzel a témával is foglalkozni. 

 

Belleli Lajos jelzi, hogy a beszámoló utánpótlásról szóló része inkább beszámoló, mint tervezet. 

 

Palancsa Zoltán megkérdezi, hogy mi lenne az elvárás a külföldi szakembertől, tulajdonképpen 

szövetségi edzőt vagy elméleti szakembert keres a szövetség? 

 

Dencső Blanka elmondja, hogy ez korábban már definiálásra került, az SZTT is véleményezte a 

koncepciót. elsősorban tanácsadói minőségben szeretnének külföldi szakembert foglalkoztatni, a 

szolgáltatás pedig senkire nem lesz ráerőltetve, az arra jogosultak eldönthetik, hogy igénybe 

szeretnék-e venni. 

 

Fóti Balázs hozzáteszi, hogy ezzel a témával tényleg komolyan foglalkozott a szövetség, és nem 

állandó jelenlétről van szó, hanem online kapcsolattartást szeretnének. 

 

Belleli Lajos felveti, hogy ennek a pontnak a szakmai tervben is szerepelnie kellene. Pomázi Gyula 

azonban úgy véli, hogy bár ez fontos prioritás, de a megvalósításhoz előbb még további feladatok 

ellátására van szükség. 

 

Az elnökség egyetért abban, hogy a szakmai terv a közgyűlés elé bocsátható szavazásra. 

 

10. A 2021. évi Vegyes-Csapat világbajnokság utazó keretének jóváhagyása 

Előadó: Kiss Bálint 

 

Kiss Bálint az Országos Vegyes-Csapat bajnokság végeredménye alapján az első helyezett Vasas 

MIX-et javasolja a világbajnokságon való részévtelre. 

 

A csapat tagjai: 

Szekeres Ildikó 

Nagy György 

Dencső Blanka 
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Szabó Gergely 

 

Edző később lesz kijelölve. 

Dencső Blanka jelzi, hogy a vegyes csapat a világbajnoki részvételhez a szövetség anyagi 

támogatását nem veszi igénybe, kéri az összeg utánpótlásfejlesztésre fordítását. 

 

Az elnökség az 3/2021 (II.16.) számú határozatában egyhangúlag elfogadja a 2021. évi vegyes-

csapat világbajnokság utazó keretének névsorát. 

 

 

11. Óvási szabályzat elfogadása 

Előadó: Palancsa Zoltán (elnökségi tag), Kiss Bálint (sportigazgató) 

 

Palancsa Zoltán elmondja, hogy ugyan hosszútávon majd lehet még fejleszteni a szabályzaton, a 

jelenlegi, nem igazán lefektetett rendszerhez képest ez egy összeszedett, rögzített szabályzat, 

amelyet a kidolgozó munkacsoport elfogadásra javasol. 

 

Rókusfalvy András megkérdezi, hogy kellően definiálva van-e az óvási szabályzatban, hogy mettől-

meddig tart az érintett felek hatásköre egy vitás kérdésben. Kérdésére válaszolva Kiss Bálint jelzi, 

hogy ez le van fektetve a szabályzatban, az óvási űrlapon is fel kell tüntetni. Palancsa Zoltán 

hozzáteszi, hogy a hivatalos panaszok bírálása bírói hatáskörbe tartozik, nem a szervezőbizottság 

feladata. Rókusfalvy András hozzáteszi, hogy nem feltétlenül az óvási szabályzat tartalma kapcsán 

merült fel benne a dolog, de véleménye szerint pontosan el kell határolni a bírói és a 

szervezőbizottsági kompetenciákat, hogy ne legyenek ebből adódó félreértések az óvások kapcsán 

sem. 

 

Az elnökség a 4/2021 (III. 05.) számú határozatában az MCSZ Óvási Szabályzatát egyhangúlag 

elfogadja. 

 

12. Utánpótlás Edző Program pályázat nyerteseinek elfogadása 

Előadó: Kiss Bálint 

 

Kiss Bálint beszámol róla, hogy nagyon nehéz dolga volt a felállított munkacsoportnak az idei 

pályázatok elbírálásánál, mivel nagyon erős pályázatok érkeztek be. Hét edzőt javasolnak díjazásra: 

Besnicz Péter, Kerekes Olivér és Szarvas Gábor az iskolai curling programok, a vidéki bázisok 

beindítása és nyílt napokon szükséges edzői tevékenység kapcsán szeretné segíteni a szövetség 

munkáját, míg Kiss Zsolt, Palancsa Zoltán, Rókusfalvy András és Sárdi Péter az országos 

bajnokságok, Magyar Kupa és egyéb, MCSZ által szervezett eseményeken vállalna aktivitást. Emellett 

még Varkoly Zoltántól érkezett be pályázat, amely alapján örömmel foglalkozna szívesen siket 

utánpótlás neveléssel. alapvetően jó víziónak találták az értékelők, azonban eléggé gyerekcipőben 

jár, amelyet most a járványhelyzet is hátráltat. Nagy örömmel fogadták ezt a törekvést, és bármely 

egyéb dologban az MCSZ szívesen támogatja a siket utánpótlás program elindítását, azonban 

jelezték felé, hogy pályázatát akkor tudják majd támogatni, ha már látszanak eredmények a program 

kapcsán és lesznek fix csapatok. 

 

Fóti Balázs ehhez kötve megjegyezte, hogy egy éve betöltetlen az edzői testület vezetői pozíciója, 

amelyet jelenleg Kiss Bálint sportigazgató tölt be egyéb teendői mellett, és felveti, hogy nem okoz-

e gondot számára a sportigazgatói teendők mellett, hogy ezt a funkciót is ő tölti be, nincs-e szükség 

arra, hogy valaki az UEP programon keresztül felvállalja ezt a felelősséget? 

 

Kiss Bálint jelezte, hogy egyrészt még el tudja látni a teendőket, főként, mivel a járvány miatt ez most 

nem olyan sok, mint olyan időszakban, amikor a sportélet is teljes fordulatszámon pörög. másrészt 

nagyon erős pályázatok érkeztek be, így is nehéz volt a döntés, hogy nem volt még olyan plusz 

pályázat is, amely az edzői testület vezetői pozíciójára irányult volna legnagyobb mértékben. 
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Az elnökség a 5/2021 (III. 05.) számú határozatában az UEP pályázat győzteseinek listáját 

egyhangúlag elfogadja. 

 

 

 

13. Egyebek 

 
OCSB A liga rendezése a harmadik hullám alatt 
 
Palancsa Zoltán felhívja az Elnökség figyelmét arra, hogy egyre erősebb a COVID19 
harmadik hulláma, és bár a hivatalos intézkedések sem a szövetséget, sem a pályát nem 
érintik, érdemes átgondolni, hogy nem akar-e az elnökség intézkedéseket hozni a veszély 
csökkentésére a szezon hátralévő Országos Bajnokságaira nézve. 
 
Jelenlévők egyetértenek abban, hogy az emelkedő megbetegedési és halálozási adatok 
aggasztóak, így mindenképpen szükséges átgondolni az események lebonyolítási 
rendszerét, kiemelten az OCSB A-t. 
A jelenlévők között vita alakul ki arra vonatkozóan, hogy szükséges-e és lehet-e kötelezni a 
résztvevő csapatokat tesztelésre, illetve milyen egyéb lehetőségek vannak a 
fertőzésveszély csökkentésére. Az is felmerül, hogy mi a teendő, amennyiben a csapatok 
1-1 tagja igazoltan COVID19 fertőzött, vagy tüneteket produkál. 
 
Az Elnökség a hozzászólások, vélemények alapján végül arra jut, hogy tesztelésre nem 
kötelezi a csapatokat, mivel nincs erre vonatkozó korlátozás, jogszabály, határozat, viszont 
ha egy csapat egyik játékosa igazoltan COVID19 pozitív a versenyt közvetlenül megelőzően, 
zárják ki a csapatot, mivel a csapat tagjai is érintettek lehetnek, időnként pedig a PCR teszt 
is csak késleltetve igazolja a fertőzést. A kezdések eltolásával és szimpla round robinnal 
rövidített lebonyolítást javasol, és felkéri Kiss Bálint sportigazgatót, hogy ennek 
megfelelően készítse el a lehetséges lebonyolítási tervezetet, a szervezőbizottság 
véleményezze és terjesszék fel az általuk javasolt verziót az Elnökség számára elfogadásra. 
 
Kalocsai Vera kéri, hogy legyen kijelölt felelős, aki az intézkedések betartására felügyel. 
 
Pomázi Gyula elnök 16:47-kor az ülést lezárja. 


