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JEGYZŐKÖNYV 
 
 

Amely készült a Magyar Curling Szövetség elnökségének 2020. február 28. napján a Budapest, II. 

János Pál Pápa tér 7. 311. 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 

Nagy Zsolt, Felügyelő Bizottság elnöke 
 

 

Az elnökségi ülést 14:14-kor Pomázi Gyula megnyitja. Az elnökségi ülés 2020.01.12-én 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 5 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 Deák Györgyöt és Kiss Bálintot 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 Szarvas Gábor kérelmét. 

 

 

Napirendi pontok: 

 

1. Tájékoztató 2019. évi vegyes-csapat válogatott csapat vb szerepléséről, tapasztalatairól. 
Előadó: Dencső Blanka, Nagy György 

 

Fóti Balázs véleménye szerint a beszámolókat előre meghatározott és megadott pontokkal, 

mérőszámokkal kell egységesíteni. Végig kell gondolni mi az, amit feltétlenül tartalmazniuk kell. 
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Dencső Blanka és Czermann Kristóf már elkezdett kidolgozni erre egy szempontrendszert, aminek 

végső kialakításába be kell vonni az Szakmai Tanácsadó Testületet és az egyesületeket is. Az 

egyebek napirendi pontok között erre javaslatot kell tenni. 

Pomázi Gyula kéri, hogy ez gyorsan legyen meg és legyen kommunikálva is az érintettek felé. Mivel 

még nincs egységesség, ezért elfogadásra javasolja a beszámolót. Dencső Blanka állítson össze egy 

sablont a következő elnökségi ülésre a felkészülési tervre és a beszámolóra is. Először az adatbázist 

rakják össze, amit az SZTT véleményez és így fog az elnökség elé kerülni. Erre a határidő 2020. 

május 31. 

Fóti Balázs javasolja, hogy a válogatott edzőket is vonják be.  

 
Az elnökség az 1/2020 (II. 28.) számú határozatában egyhangúlag elfogadja a beszámolót a 
2019. évi Vegyes Csapat VB szerepléséről. 
 
2. Tájékoztató az ifjúsági válogatott csapatok felkészüléséről és világbajnoki szereplésükről. 
Előadó: Nagy Gyöngyi, Szarvas Gábor 
 

Fóti Balázs elgondolkodtatónak tartja Nagy Gyöngyi beszámolóját, nagy teher volt a lányokon és 

nagyon sűrű szezonjuk volt, ezért is gondolja, hogy már fiatalon szakosodni kell, fontos lenne. 

Dencső Blanka szeretné a Nagy Gyöngyi által írt beszámoló utolsó három bekezdését külön 

tárgyalni az elnökséggel. 

 
Az elnökség az 2/2020 (II. 28.) számú határozatában egyhangúlag elfogadja a beszámolót az 
ifjúsági válogatott csapatok felkészüléséről és világbajnoki szereplésükről.  
 
 
3. Az MCSZ projektek aktuális feladatainak, munkájának áttekintése. 
Előadó: Fóti Balázs, Müller Anna, Kiss Bálint 
 

Fóti Balázs elmondja, hogy az előző elnökségi óta minden feladat át lett nézve és fel lett dolgozva. 

A következő elnökségi ülésen már lehet új projekteket megnevezni és hozzájuk felelőst rendelni. A 

régi elfeledett projekteket is elő kell venni és átbeszélni aktualitásukat. Jelenleg fontos feladat a 

curling kövek vásárlása. A DAP program keretén belül még nagy összeg áll a szövetség 

rendelkezésére, amit rendezvényekre nem tud felhasználni, így a fennmaradó összegeket új curling 

kő készletre költené a szövetség, amely a pályára kerülne. A jelenleg Debrecenben lévő szövetségi 

kövek visszakerülnének és vidéki jégpályákon használnák őket népszerűsítésre. A megvásárlandó 

köveket hároméves részletfizetésben venné a szövetség, csakúgy, mint a Street Curlinget. 

Pomázi Gyula kéri, hogy a következő elnökségire készüljön egy aktuális projekt lista és azoknak 

majd közösen felelősöket kell keresni. Ezzel Kiss Bálintot, Müller Annát és Fóti Balázst bízza meg 

 
4. Beszámoló a 2019. évi kommunikációs programról, javaslat a 2020. évi kommunikációs 
tervre. 
Előadó: Vásárhelyi Tamás 
 

Vásárhelyi Tamás az újságírás ismert alakja, nagy dolog, hogy segíti a szövetség munkáját. Mivel 

társadalmi munkaként végzi, nem várhatunk el tőle annyit. Ha szeretne a szövetség kommunikációs 

stratégiát és célzott kommunikációt, akkor kell egy fizetett szakember. 
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Pomázi Gyula szeretné, ha valaki mégis tudna mondani az előző évről valamit. Ketté kell 2019-et 

ás 2020-at választani. Szegmensekre kell osztani a tervet, amit ezután úgy kell utána kommunikálni 

és így fog összeállni a teljes terv. 

Deák György szerint most már a 2020-as évre koncentráljon a szövetség és keresni kell ennek is 

egy felelőst.  

Érdemes lenne megnézni, hogy az instragam és facebook posztok milyen számokat mutatnak, hány 

embert értek el, ez hozott-e pluszt a szövetségnek. Ezek alapján már el lehet dönteni az irányt. Ha 

valaki profi és szakmabeli, akkor nagy eredményt tud elérni, de ha nem hozzáértő, hiába van fent 

sok poszt nem lesz eredménye. 

Dencső Blanka véleménye, hogy ez hosszú távon kifizetődő, rövid távon nem lesz belőle eredmény. 

Fóti Balázs elmondta, hogy az előző elnökségben Kelemen Krisztián szerette volna látni mennyiszer 

és hogyan jelenik mega a curling a sajtóban, egy céget is felkért volna rá, de végül ez nem indult el. 

Kovács Zsuzsanna foglalkozott a facebook és instagram elindításával, ebből lettek követők, de nem 

lehet tudni, hogy ennek lett-e valós eredménye. Elkezdett foglalkozni vele, de a folyamatos, 

következetes működtetéshez kell egy külön személy, aki ezzel foglalkozik. Kiss Bálinttal próbáltak 

szponzort szerezni, akiket azonban nem érdekelték a világbajnokok és verseny nyertesei, inkább 

az, hány követője van a szövetségnek. Kell ezzel rövid és hosszútávon is foglalkozni, van benne 

lehetőség. Kell a hozzáértő, profi szakember. Pomázi Gyula következő elnökségire tesz lépéseket 

ezzel kapcsolatosan, hogy kikkel hogyan érdemes együtt dolgozni.  

 

5. Beszámoló a Vegyes-páros Országos Bajnokság „A” liga versenyszervezési tapasztalatairól. 
Előadó: Kiss Bálint 
 
Az elnökség az 3/2020 (II. 28.) számú határozatában egyhangúlag elfogadja a beszámolót a 
Vegyes-páros Országos Bajnokság „A” liga versenyszervezési tapasztalatairól.  
 
6. Beszámoló a 2019. évi Felnőtt női és férfi Európa-bajnokság tapasztalatairól. 
Előadó: Palancsa Zoltán, Rókusfalvy András 
 

Az elnökség az 4/2020 (II. 28.) számú határozatában egyhangúlag elfogadja a beszámolót a 
2019. évi Felnőtt női és férfi Európa-bajnokság tapasztalatairól. 
 
 

7. MCSZ 2019. évi határozati jegyzékének elfogadása. 
Előadó: Müller Anna 
 

A tavalyi FB jegyzőkönyvek nincsen fent a honlapon, Deák György és Nagy Zsolt elküldik ezeket. Két 

ülés között írásban fog szavazni az elnökség a teljes jegyzékről. 

 

8. A Magyar Curling Szövetség jelenlegi anyagi helyzetének áttekintése és a 2019. évi 
költségvetési alapösszegeinek áttekintése. 

 

A napirendi pont törlésre került azzal, hogy az éves beszámoló elfogadása után tér vissza rá az 

elnökség. 

  

9. Tájékoztató a 2020. I. félévében megrendezésre kerülő kiemelt versenyek teendőiről. 
Előadó: Kiss Bálint 
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Palancsa Zoltán felveti, hogy érkezett az Ifjúsági OB időpontjának áttételére kérelem.  
Kiss Bálint elmondja, hogy nemleges választ adott a kérelemre.  
Pomázi Gyula érdeklődik, hogy mi volt a kérelem és a döntés oka. 
Kiss Bálint a döntést azzal indokolja, hogy előre tájékoztatva voltak az iskolák az időpontól, ez 
nekik problémát okozna, illetve a kvalifikációs verseny ősszel van, az esélyes csapatok nem 
maradnának le a versenyről, akik most a NJCT miatt nem tudnak részt venni az OB-n. A 
naptárban sincsen olyan üres hétvége, ahova lehetne tenni a versenyt, húsvétra és az érettségi 
hétvégéjére nem javasolt.  
Nagy Zsolt megjegyzi, hogy el kellene gondolkodni a változtatáson a juniorok kapcsán is, ebben 
is egységet kell, hogy képviseljen a szövetség. Kevés az utánpótlás, három kvalifikációs 
versenyen összesen öt csapat indult, kevés versenyző van. Ha a szövetség célja a specializáció 
és képződik három vegyespáros, már nem marad csapat.  
Kiss Bálint szerint növekedik az ifjúsági csapatok száma. 
Dencső Blanka szerint sokan nagy munkát tesznek bele, hogy legyen utánpótlás csapat, 
tavalyról is van rá példa. Egy idő után a specializáció a megoldás. 
Az elnökség egyetért, hogy kiemelten kell foglalkozni a juniorkorú versenyzők létszámának 
növelésével. 
 
Az elnökség az 5/2020 (II. 28.) számú határozatában egyhangúlag elfogadja a tájékoztatót a 
2020. I. félévében megrendezésre kerülő kiemelt versenyek teendőiről. 
 
Deák György javasolja, hogy az elnökségi tagok osszák szét maguk között, ki milyen területért 
felelős, a junior szakágnak is kell legyen egy felelőse. 
Lesz egy workshop és készül egy anyag a szövetség működéséről és arról, ki miért felelős. Ezt 
majd véleményezi az SZTT és egyesületi vezetők is. 
 
10. Javaslat a 2020. évi Közgyűlés időpontjára. 
Előadó: Pomázi Gyula 
 
A Felügyelő Bizottság márciusi ülésén véleményezi a beszámolókat. A következő április 14-i 14 
órás elnökségi ülésen még lehet róla beszélni. A 2020-as közgyűlés időpontja május 5. 18 óra. 
 

Az elnökség az 6/2020 (II. 28.) számú határozatában egyhangúlag elfogadja a 2020. évi 
közgyűlés időpontját. 
 

11. Beszámoló az edzői testület 2019. II. félévben végzett tevékenységéről, javaslat a testület 
2020. évi teendőire. 
Előadó: Czermann Kristóf 
 
Czermann Kristóf jelezte lemondását a testületvezetői pozícióról. Amíg nincs helyettese, vállalja 
a feladatok végrehajtását. 
Megállapításra került, hogy instruktor és edző hiány van, a szövetség nem tudja kihasználni a 
lehetőségeit. Kevés az osztályokat segítő instruktor, sok idő megy el azzal, hogy Czermann 
Kristóf próbálja az instruktorokat előkeríteni. Van a szövetségnek bejövő forgalma, de nem 
tudja kiszolgálni az igényeket. Ebben kell az Edzői Testületvezető munkáját segíteni, az edzői – 
instruktori létszámot növelni kell.  
Nagy Zsolt szerint a Testületvezetőnek nem rendezvényszervezőnek kell lennie, hanem az edzői 
munkával kellene foglalkoznia.  
Kellene képzést tartani olyanoknak, aki utána dolgozni fognak. Lenne egy kör, akiknek érdekük, 
hogy dolgozzanak, így ezt a terhet le lehetne venni a Testületvezető válláról. 
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Dencső Blanka szerint az edző egyben instruktor is. Kell erre egy felelős, növelni szükséges a 
létszámot, biztosan megvan a sportigazgató terve, hogy mikor-hogyan lesz instruktorképzés. 
Palancsa Zoltán abban látja a problémát, hogy bárki is végzi ezt a feladatot, ugyanúgy 
ugyanazokat az embereket kell hívogatnia, hogy ráérnek-e az aktuális program megtartására. 
Fóti Balázs tapasztalata szerint akár ugyanazon időben vannak az események, így nincs annyi 
edző. 
Pomázi Gyula megkérdezi, hogy van-e egyéb hozzászólás? A 2020-as év teendői között ennek a 
megoldása prioritást élvez. Jó ötlet behívni egyetemistákat, akiket érdekel a sportág és tovább 
lehet őket képezni.  
 
Az elnökség az 7/2020 (II. 28.) számú határozatában egyhangúlag elfogadja a beszámolót az 
edzői testület 2019. II. félévben végzett tevékenységéről és javaslatát a testület 2020. évi 
teendőire. 
 
Pomázi Gyula felteszi a kérdést, hogyan legyen Czermann Kristóf hiánya pótolva, ki végezze 
ezeket a feladatokat. Március 19-én megbeszélésre kerül sor, ahol a 2020-as szakmai terv 
kidolgozásra kerül.  
 
12. Javaslat a 2020. évi közgyűlés napirendjének és előterjesztéseinek megbeszélése, annak 
elfogadása. 
Előadó: Pomázi Gyula 
 

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. Egyebek 

 
Az elnökség az 8/2020 (II. 28.) számú határozatában egyhangúlag elfogadja a 2020. évi 
közgyűlés napirendi pontjait. 
 
 

13. Beszámoló a Magyar Curling Szövetség és a szervezet Elnökségének 2019. évi 
tevékenységéről. 
Előadó: Fóti Balázs 
 

A beszámoló el lett napolva, online szavazás lesz róla. Felelős: Fóti Balázs, Kiss Bálint, Müller 
Anna 

 

14. A szövetség éves beszámolójának értékelése. 
Előadó: Deák György 
 
Az elnökség az 9/2020 (II. 28.) számú határozatában egyhangúlag elfogadja a szövetség éves 
beszámolóját.  
 
15. Beszámoló a 2019. évi Curling Vegyes-csapat Bajnokságról, lebonyolításának 
tapasztalatairól. 
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Az elnökség az 10/2020 (II. 28.) számú határozatában egyhangúlag elfogadja a beszámolót a 
2019. évi Curling Vegyes-csapat Bajnokságról, lebonyolításának tapasztalatairól. 
 

16. Javaslat a 2020. évi felnőtt vegyes-csapat válogatott keretére. 
Előadó: Kiss Bálint 
 

Fóti Balázs elmondja, hogy az ő csapatuk nyerte a bajnokságot, de egyelőre nem ismert a 

világbajnokság helyszíne. Ez befolyásolja a csapat döntését, hogy tudják-e vállalni a részvételt.  

Felmerül a gondolat, hogy egy ilyen helyzetre is legyen szabály, mi a gyakorlat. Tájékoztatni kell a 

második és harmadik helyezettet is, hogy fel legyenek készülve, ha esetleg ők indulnának a VB-n. 

Deák György szerint ez nem sportszerű, hogy vár a csapat arra, hogy majd vagy visszalép vagy nem, 

ezzel a többi csapatot is nehéz helyzetbe hozza.  

Dencső Blanka inti az elnökséget, ha ez előfordul egyszer, könnyen más is megteheti, hogy 

visszalép. 

Fóti Balázs szólni fog a második és harmadik helyezettnek is, hogy tudjanak készülni. 

Deák György javaslata, hogy az új szabályzatba kerüljön bele, hogy visszalépés esetén milyen 

szankciók legyenek. Fóti Balázs ezzel egyetért, de csak akkor lehet szankcionálni, ha előre tudjuk a 

helyszint, időpontot.  

 

17. Beszámoló a sportszakmai tanács munkájáról és javaslat a tanács 2020. évi teendőire. 
Előadó: Dencső Blanka 
 
Az elnökség az 11/2020 (II. 28.) számú határozatában egyhangúlag elfogadja a beszámolót a 
sportszakmai tanács munkájáról és javaslatát a tanács 2020. évi teendőire. 
 

18. Beszámoló az MCSZ 2019. évi doppingellenes tevékenységéről és a 2020. évi 
feladattervről. 
 
A szeptemberi szezonban szervezni kell egy doppingellenes előadást, ezzel Kiss Bálintot bízza 
meg Pomázi Gyula. 
 
Az elnökség az 12/2020 (II. 28.) számú határozatában egyhangúlag elfogadja a 2020. évi 
doppingellenes feladattervet. 
 

20. Beszámoló az előző elnökségi ülés óta elvégzett teendőkről és döntésekről 
Előadó: Fóti Balázs, Müller Anna Kiss Bálint 
 

Az elnökség az 13/2020 (II. 28.) számú határozatában egyhangúlag elfogadja a beszámolót 
az előző elnökségi ülés óta elvégzett teendőkről és döntésekről. 
 

21. Javaslat a 2020. évi felnőtt vegyes-páros válogatott keretére. 
Előadó: Kiss Bálint 
 

Az elnökség az 14/2020 (II. 28.) számú határozatában egyhangúlag elfogadja a javaslatot a 
2020. évi felnőtt vegyes-páros válogatott keretére. 
 

22. Beszámoló a 2020. évi Ifjúsági Olimpiai Játékok (YOG) tapasztalatairól. 
Előadó: Szarvas Gábor 
 



Magyar Curling Szövetség 2020.02.28.-i elnökségi ülés jegyzőkönyve 

 

Az elnökség az 15/2020 (II. 28.) számú határozatában egyhangúlag elfogadja a beszámolót a 
2020. évi Ifjúsági Olimpiai Játékok (YOG) tapasztalatairól. 
 
23. Beszámoló a kerekesszékes szakág 2019. évi munkájáról és a Kerekesszékes 
Világbajnokságról. Javaslat a következő szezon programjára. 
Előadó: Palancsa Dorottya 
 

Az elnökség az 16/2020 (II. 28.) számú határozatában egyhangúlag elfogadja a beszámolót a 
kerekesszékes szakág 2019. évi munkájáról és a Kerekesszékes Világbajnokságról, valamit a 
javaslatot a következő szezon programjára. 
 
24. Beszámoló a siket szakág 2019. évi munkájáról. Javaslat a következő szezon programjára. 
Előadó: Miklós Nándor, Kiss Zsolt 
 
Az elnökség az 17/2020 (II. 28.) számú határozatában egyhangúlag elfogadja a beszámolót a 
siket szakág 2019. évi munkájáról és a javaslatot a következő szezon programjára. 
 

25. Beszámoló a 2020. évi Junior ’A’ csoportos világbajnokság (WJCC) tapasztalatairól. 
Előadó: Nagy Gyöngyi 
 
Az elnökség az 18/2020 (II. 28.) számú határozatában egyhangúlag elfogadja a beszámolót a 
2020. évi Junior ’A’ csoportos világbajnokság (WJCC) tapasztalatairól. 
 

26. Női WCF delegált megválasztása 
 

Nagy György marad továbbra is a férfi delegált, az elnökség Dencső Blankát jelöli női tagnak. 

 

Az elnökség az 19/2020 (II. 28.) számú határozatában 4 igen szavazattal és 1 tartózkodással 
elfogadta Dencső Blankát WCF delegáltnak. 
 

27. Javaslat az MCSZ 2020. évi elnökségi üléstervére. 
Előadó: Müller Anna 
 

Módosított időpontokkal az elnökség elektronikusan fog szavazni róla. 

Küldöttgyűlés: május 5-én 

Elnökségi ülések: augusztus 27., október 2., november 20  

 

28. Szarvas Gábor kérelme 
 
Az elnökség az 20/2020 (II. 28.) számú határozatában egyhangúlag nem fogadja el Szarvas 
Gábor kérelmét. 
 

Az augusztusi elnökségi napirendi pontjára fel kell venni a válogatott támogatási rendszer 

felülvizsgálatát.  

A már érvényben lévő szabályzattól nem tér el és nem tesz kivételt az elnökség, ez azokkal szemben 

igazságtalan lenne, akik teljesítették a többlet támogatáshoz szükséges leírt feltételeket (fizikai 

edzés, pszichológus), de a kérelemben leírt tapasztalatokat és észrevételeket majd beépítik az 

átdogozott támogatási rendszerbe.  

 




