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JEGYZŐKÖNYV 

 
 

Amely készült a Magyar Curling Szövetség elnökségének 2022. október 7. napján online, a 

Microsoft Teams program használatával megtartott elnökségi ülésén. 

 

Jelen vannak: 

Fóti Balázs, alelnök  

Dencső Blanka, elnökségi tag  

Deák György, elnökségi tag 

Ferenci Miklós, elnökségi tag 

Müller Anna, főtitkár 
 

 

Az elnökségi ülést 10:05-kor Fóti Balázs megnyitja. Az elnökségi ülés 2022.09.21-én az MCSZ 

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

illetve tagjainak az értesítése megtörtént. 

 

Fóti Balázs megállapítja, hogy az elnökségi ülésen 4 elnökségi tag jelen van, így az elnökség 

határozatképes. 

 

Fóti Balázs felkéri Müller Anna, hogy készítse el a jegyzőkönyvet, aki a felkérést elfogadja. Az 

elnökségi tagok egyhangúlag elfogadják Müller Annát a jegyzőkönyv vezetésére. Fóti Balázst 

elfogadják levezető elnöknek. 

 

Fóti Balázs javasolja, hogy a korábbi gyakorlatnak megfelelően készüljön hangfelvétel az 

elnökségi ülésről, a jegyzőkönyv megírásának könnyítéséért. A jelenlevők egyöntetűen 

beleegyeznek, hogy hangfelvétel készüljön az ülésről. Technikai okok miatt nem lehet az ülésről 

felvételt készíteni, jelenlévők elfogadják. 

 

Fóti Balázs felkéri Dencső Blankát és Deák Györgyöt a jegyzőkönyv hitelesítésére. Az elnökség 

elfogadja a hitelesítőket. 

 

Fóti Balázs megkérdezi a jelenlévőket, hogy az általa megküldött napirendi pontokkal 

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

 

A napirendi pontokhoz érkezett módosítási javaslat: 
 

Fóti Balázs javasolja, hogy a 5. napirendi pont kerüljön le (Javaslat az MCSZ 2022-2023. évi DAP 

felhasználási tervére.), mert időközben felmerült lehetőségként, hogy a heti rendszerességgel 
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megtartott gyerek - felnőtt - kerekesszékes programok is legyenek beadva DAP kérvényként, 

amihez a WCF válaszát meg kell várni.  

 

Másik módosítási javaslat, hogy a 8. napirendi pont beszámoló helyett csak tájékoztatás, így a 

későbbiekben nem kell szavazni róla.  

 

Fóti Balázs szavazásra bocsátja a módosított napirendi pontokat.  

 

Az elnökség az 1/2022 (X.07.) számú határozatban egyhangúlag elfogadja a módosított 
napirendet.  
 

Napirendi pontok: 
 

1. Beszámoló az előző elnökségi ülésen megbeszélt feladatok elvégzéséről. Előadó: Kiss 
Bálint 

2. Tájékoztató a magyar curling válogatott csapatok (ifjúsági és felnőtt) felkészülési 
programjáról, a kapcsolatos technikai teendőkről. Előadó: Válogatott csapatok vezetői, 
Kiss Bálint 

3. A Magyar Curling Szövetség 2023. évi elnökségi ülésterve. Előadó: Müller Anna 
4. Tájékoztató a versenybírói testület munkájáról. Előadó: Kiss Bálint 
5. Vegyes-páros válogatott beszámoló. Előadó: Dencső Blanka 
6. Vegyes-páros workshop eredményének bemutatása. Előadó: Dencső Blanka 
7. Tájékoztató a WCF kongresszusról. Előadó: Dencső Blanka 
8. Egyebek 

 
 

1. Beszámoló az előző elnökségi ülésen megbeszélt feladatok elvégzéséről. Előadó: Kiss 
Bálint 

 
Kiss Bálint megfelelő módon közzétette az írásbeli beszámolóját 
 
Fóti Balázs kiegészítésképpen megjegyzi, hogy a szövetség nyertes pályázatott adott le a NEAN-
nál irodabérlet költségek fedezésére. Ezenkívül egy 3 millió forint összegű működési pályázat is 
beadásra került a NEA-hoz.   
 
Kérdés nem érkezik hozzá. 
 
Fóti Balázs szavazásra bocsátja az előző elnökségi ülésen megbeszélt feladatok elvégzéséről szóló 
beszámolót. 
 
Az elnökség a 2/2022 (X.07.) számú határozatban egyhangúlag elfogadja az előző elnökségi 
ülésen megbeszélt feladatok elvégzéséről szóló beszámolót. 
 
 

2. Tájékoztató a magyar curling válogatott csapatok (ifjúsági és felnőtt) felkészülési 
programjáról, a kapcsolatos technikai teendőkről. Előadó: Kiss Bálint 
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Kiss Bálint megfelelő módon közzétette az írásbeli tájékoztatóját. Kérdés nem érkezik hozzá. 
 

 
3. A Magyar Curling Szövetség 2023. évi elnökségi ülésterve. Előadó: Müller Anna 

 
Kérdés nem érkezik hozzá. 
 
Az elnökség a 3/2022 (X.07.) számú határozatban egyhangúlag elfogadja a 2023. évi elnökségi 
üléstervet. 
 
 

4. Tájékoztató a versenybírói testület munkájáról. Előadó: Kiss Bálint 
 
Kérdés nem érkezik hozzá. 
 

5. Vegyes-páros válogatott beszámoló. Előadó: Dencső Blanka 
 

Hozzáfűzni való nem érkezik hozzá.  
 

Az elnökség a 4/2022 (X.07.) számú határozatban 3 igen szavazattal és egy tartózkodással 
elfogadja a Vegyes-páros válogatott beszámolót. 

 
6. Vegyes-páros workshop eredményének bemutatása. Előadó: Dencső Blanka  

 
 

Az SZTT proaktívan kezdeményezte a workshop megvalósítását. Az előző VB ciklusban részt vett 
versenyzőkkel is készült interjú a tapasztalataik megosztásának céljából. Így állt össze az anyag.  
A Szakmai Tanácsadó Testület azzal egészítette ki a beszámolót, hogy minimum heti 4 jeges 
edzésen részt kell venni a párosoknak, hogy legyen esélye a magyaroknak az A ligában, ott ez a 
minimum. 
Deák György örömmel látta, hogy van mentális és erőnléti felkészülésről is szó az anyagban. 
Kérdésként feltette, hogy a Palancsa-Kiss páros minden héten járt mentális felkészülésre vagy ez 
csak közvetlen a verseny előtti szakaszban volt jellemző? Illetve a Szekeres-Nagy páros csak azt 
jegyezte meg, hogy fontosnak tartják, ez mit jelent pontosan? 
Dencső Blanka azt válaszolta, hogy a mentális és erőnléti felkészülés leginkább az utolsó 1,5 
évben jelent meg, nem tudja, hogy a Palancsa-Kiss páros esetén pontosan mikor. A Szekeres-
Nagy párosnak Shane Tusup volt a mentális trénere, illetve Budavári Ágotához mentek a szezon 
elején egy beszélgetésre, ahol a szakember felállított egy éves programot. Itt elég volt a kevesebb 
találkozó, mivel régi a kapcsolatuk, tudja, hogy mire kell nekik fókuszálni. 
Deák György arra kíváncsi, hogy a mentális felkészülés mennyiben befolyásolja a szereplést? 
Dencső Blanka elmondja, hogy a világversenyeken az edzők mellett ott voltak a versenyen a 
mentális trénerek és sok esetben többet tudnak tenni a verseny szituációban.  Volt rá precedens 
más sportágban is, hogy a döntőben is sikerült szakember segítségével fordítani az eredményen, 
de ehhez folyamatosan együtt kell dolgozni a mindennapokban. Nagy különbség, hogy edzés 
közben látja a versenyzőket a felkészítő vagy pedig irodai környezetben. Természetesen annak is 
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van hozadéka, de a gyakorlat az sokat számit. A világversenyeken egyre jellemzőbb a mentális 
edző részvétele. 
 
Fóti Balázs megjegyzi, hogy eddig az volt a gyakorlat, hogy új olimpiai ciklusnál új válogatott 
támogatási rendszer kerül kidolgozásra. Ez a munka be van ütemezve erre az őszre és ehhez nagy 
szükség volt ennek az anyagnak az elkészültére, ezt mindenképpen alapul kell venni. 
 
Dencső Blanka hozzáteszi, hogy az erőnléti edzések esetében szükség van teljesítmény 
diagnosztikára is, hiszen tudni kell a kiinduló állapotot, hogy lehessen látni a fejlődést. 
Fóti Balázs megkérdezi, hogy mi a helyzet most az SZTT-vel? Szükség van a segítségükre majd.  
Dencső Blanka elmondja, hogy több, mint 10 éve létezik a testület és fontos a jelenlétük. Nagy 
György visszalépett a tagságától, bár szakmai tanácsokban továbbra is ki lehet kérni a 
véleményét. Helyére új tagot kell javasolni.  A testület nehezen tartja a határidőket és sokszor 
nem szakmai visszajelzés érkezik.  
Deák György megkérdezi, hogy lenne-e értelme egyesületeket felhívni, hogy jelöljenek tagokat 
és meglegyen az esély megújulásra? 
Dencső Blanka elmondja, hogy az 5 fő az ideális létszám, akárcsak a MOB-nál. Eddig az elnökség 
kérte fel a tagokat, olyan szakembereket kell felkérni, akik szakmai tapasztalattal rendelkeznek, 
így nem volt megkérdőjelezve a részvételük. Ezért van limitálva, hogy kik vehetnek részt a 
munkában. Jó ötlet, hogy az egyesületi részvételben legyen egyensúly és jelöljenek tagokat, de 
az elnökségnek meg kell tartania a jogot, hogy a végén kik kerülnek be, illetve egyesületen kívüli 
személyt is lehet jelölni. 
Dencső Blanka egyeztet erről az SZTT tagokkal és az egyesületekkel is.  
Fóti Balázs és Deák György is támogatja ezt.  

 
 

7. Tájékoztató a WCF kongresszusról. Előadó: Dencső Blanka 
 

Dencső Balnka szóban tájékoztatja a megjelenteket. Mérföldkő volt az idei kongresszus, hiszen 
12 év után új elnököt választott a tagság. Minden nagyon precízen előre el volt készítve, minden 
anyag, javaslat, jelölt személye előzetesen tudott volt. Az utolsó napon volt a szavazás, ekkor már 
mindenki mindennel tisztában volt. A budapesti kongresszussal kapcsolatban még mindig 
érkezett pozitív visszajelzés, hogy az egyik legjobban sikerült volt.  A másodlagos cél is 
megvalósult, több országgal volt egyeztetés a közös együttműködési lehetőségekről. 
Át fog alakulni a szervezet működése, lesznek pontok, amiket bizottságok tárgyalnak és fogadnak 
el, nem fog a kongresszus elé kerülni. 
Dencső Blanka kérdésként tette fel, hogy a ’Verseny és szabályok’ bizottságba Magyarország 
képviselőjeként ajánlhat-e egy svájci tagot. Belleli Lajos javasolta, így nagyobb lehetőségünk 
lenne közelebb kerülni a döntéshozatalhoz. Az elnökség támogat minden ilyesfajta diplomáciai 
döntést, minden lehetőséget meg kell ragadni, hogy felhívjuk magunkra a figyelmet. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Magyar Curling Szövetség 2022.10.07-i elnökségi ülés jegyzőkönyve 
 

5 
 

8. Egyebek 
 

Az elkészült kommunikációs terv gyakorlati megvalósítása szeptemberben elkezdődik. Fóti Balázs 
megjegyzi, hogy jött egy levél a WCF-től, miszerint a Curling Hall of Fame-be lehet jelölni 
személyt. A Builder kategóriába javasolja Nagy Györgyöt, szerinte sokat tett hozzá a nemzetközi 
curlinghez. A kritérium a betöltött 60. életév, így a jelölés most nem lehetséges.  

 
Más hozzászólás nem érkezik. Fóti Balázs megköszöni a részvételt és az ülést 10:48-kor lezárja. 
 
 
 
 
 

Kmf. 

 

 .....................................   .....................................   ....................................  
         Müller Anna           Deák György         Dencső Blanka 
   Jegyzőkönyvvezető   Jegyzőkönyv hitelesítő   Jegyzőkönyv hitelesítő 

 


