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I. Az MCSZ 2015. évi szervezeti működése 

 

Az MCSZ célul jelölte ki, hogy 2015-ben rendezze a szervezet működését, stabilizálja a 

szövetség pénzügyi helyzetét, a megújult és stabil szervezetre támaszkodva az eredményes 

munkához a lehető legtöbb támogatást és legjobb szolgáltatást tudja adni a magyar curling 

játékosok, csapatok részére.  

A szövetség 2015. január 7-i rendkívüli közgyűlésén megválasztotta dr. Bukta Zsuzsannát 

elnöknek és Fóti Balázst alelnöknek. A főtitkári feladatok ellátására Sövegjártó Petrát kérte 

fel az elnökség január 21-i ülésén. A tisztségviselő tagok ennek megfelelően:  

Elnök: dr. Bukta Zsuzsanna  

Alelnök: Fóti Balázs  

Elnökségi tag: Kalmár György 

Elnökségi tag: Kassai Attila 

Elnökségi tag: Vaspöri Tamás 

FB elnök: Deák György 

FB tag: Major Zéman Adrienn 

FB tag: Nyitrai József 

 

Az elnökség összesen 12 elnökségi ülést tartott, nagyjából havi rendszerességgel, melyek 

során 112 elnökségi határozat született; 4 alkalommal hívta össze küldöttgyűlését, melyekről 

a hitelesített jegyzőkönyv és a határozati lista elkészült, ez megtalálható a szövetség 

honlapján. (www.curling.hu) 

 Az év első hónapjaiban értelemszerűen az elmaradt döntések, sürgős ügyek pótlása zajlott, 

valamint több kérdésben – például a pénzügyi kérdések esetében – pontos tájékozódásra volt 

szükség. Ebben az időszakban a Sportszakmai Bizottság és Fóti Balázs alelnök aktív 

tevékenysége nagymértékben hozzájárult az elnökség megfelelő működéséhez.  

A 2015. évi közgyűléstől már egyre inkább rutinszerűvé vált a működés, sor kerülhetett 

stratégiai, fejlesztési kérdések megtárgyalására. Erre az időszakra már Sövegjártó Petra 

főtitkár is kellő tapasztalatot szerzett és magas színvonalon készíti elő az üléseket.  

A 12 elnökségi ülés közül egy volt határozatképtelen, általában 4 fő elnökségi tag jelen van, a 

főtitkár, a Felügyelő Bizottság egy tagja, a Versenybizottság elnöke és több aktív tag (pl. 

Palancsa Zoltán, Kerekes Olivér, Nagy Gyöngyi) rendszeres résztvevő. Az írásos 

előterjesztések nagy része időben elkészül és eljut a döntéshozókhoz. Az elnökség tagjai 

általában aktívan kiveszik a részüket a közgyűlési és egyéb anyagok elkészítésében. 
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A Basecamp szoftver használatának bevezetésével gyorsult és egyszerűsödött az elnökségi 

tagok között a kommunikáció, az előterjesztések megvitathatósága, valamint a szoftver az 

elnökségi ülések alatt is nagyon jól biztosítja az aktuális ügyek követhetőségét. 

 

Rendben megtörténtek a MOB, illetve az MPB támogatási szerződéseinek elszámolásai. A 

2015. évi támogatási programok – szem előtt tartva a válogatott csapatok fejlődési 

potenciálját - megkötésre kerültek.   

Az év során rekordlétszámú részvétellel megrendezésre kerültek az országos bajnokságok, 

kijelölésre kerültek a válogatott keretek, azok edzői. Megújult a versenybírói testület. A 

válogatott csapatok támogatása rendben, zökkenők nélkül lezajlott. 

 

Az elnökség a nyári időszakban brainstormingot tartva mérte fel a tagság igényeit, a 

legfontosabb tevékenységeket és azok részleteit. A bizottsági rendszert fokozatosan projekt 

alapú munkavégzésre váltva a fejlődést elősegítő feladatok ellátásával is foglalkozott a 

szervezet, mint:  

 a kerekesszékes szakág megalapítása 

 vegyes-páros olimpiai kvalifikációs szabályzatának megalkotása 

 az utánpótlás és tagtoborzó programok újragondolása és elindítása 

 a sportág népszerűsítő rendezvények fejlesztése.   

A szövetség az év során nem küzdött likviditási problémákkal, a közhasznúsághoz szükséges 

feltételeket teljesítette. Az MCSz jogi ügyeinek szakszerűbb intézésével ügyvédet bízott meg, 

előkészítő munkájuk után a 2015. évi közgyűlésen az alapszabály módosítása is megtörtént, 

emellett valamennyi fontos szabályzatot frissítettük. A bíróságon több változásbejegyzés is 

megtörtént, sajnos a jelenlegi állapot végső rögzítése a felhalmozódott kérelmek és a bíróság 

lassúsága miatt még nem történt meg. 

 

Az MCSz a Kőbányai Sportközpontban bérel irodát, nagyon kedvezményes feltételekkel. A 

Magyar Sportok Házába való beköltözést annak anyagi terhei miatt az elnökség egyelőre 

elvetette. 

2015-ben könyvelőt váltott a szövetség, amely az eddiginél hatékonyabb, szorosabb 

együttműködést, ezáltal gördülékenyebb pénzügyi adminisztrációt eredményezett. Kecskésné 

Mogor Mártának köszönhetően frissítésre kerültek a pénzügyi szabályzatok is. 
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Az év során megújult az MCSz weboldala, bevezetésre került az elektronikus számlázás, 

elindult a bajnokságokra az online nevezés. 

 

A szövetség megfelelően ápolta külső kapcsolatait. Az új vezetés az első hetekben 

megbeszéléseket kezdeményezett a Magyar Olimpiai Bizottság és a Magyar Paralimpiai 

Bizottság illetékeseivel, felvette a kapcsolatot a nemzetközi szövetséggel. Mindhárom fontos 

szervezettel harmonikus viszony alakult ki. Palancsa Zoltánnak köszönhetően a szövetség 

első jelentős szponzorává vált a Szerencsejáték Zrt., több iskolával, köztük az ELTÉ-vel jó 

szakmai kapcsolat alakult ki, céges rendezvények révén a piaci szereplőkkel is intenzívebb 

együttműködésben reménykedhetünk. 

 

Összefoglalva, az MCSZ terveit teljesítve, a fejlődés útjára lépett. Célja, hogy 2016-ban 

tovább fejlessze a szervezet működését, újabb támogatók bevonásával és gazdasági 

tevékenységgel erősítse a szövetség pénzügyi helyzetét, valamint a kiemelt projekteket 

szakmailag magas színvonalon menedzselje. 

 

II. Válogatott csapataink 2015-ös eredményei 

 

Az év során válogatottjainknak nem mindig sikerült a kitűzött céljukat elérni, a vegyes páros 

világbajnoki címe miatt azonban kiemelten sikeresnek mondható 2015. 

 

Női Csapat Eb “A” osztály 10. helyezés 

 

Férfi Csapat Eb “B” osztály 10. helyezés 

 

Vegyes Páros vb 1. helyezés 

 

Vegyes Csapat vb 9. helyezés 

 

Junior Lány EJCC  3. helyezés 

 

Junior Fiú EJCC 15. helyezés 

 

Senior Férfi vb 18. helyezés 
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2015-ben az UTE Bálnák női csapata megvédte a magyar bajnoki címét. Palancsa Dorottya, 

vegyes páros világbajnokunk vezetésével a többségében junior korú lányok először 

szerepeltek az „A” osztályban, és talán éppen a fiatal koruk és tapasztalatlanságuk miatt nem 

sikerült megvalósítani a bravúrt – bent maradni az elitben. 

 

A férfiaknál a magyar bajok a WSC csapata lett, akik Nagy György vezetésével indultak az 

EB-n, és – bár a feljutást jelentő első két hely valamelyikének megszerzése volt a céljuk – a 

tízedik helyen zártak. A rájátszásba jutáshoz nagyon közel voltak, a nüanszok idén sajnos 

nem őket segítették. 

 

Vegyes párosunk, Palancsa Dorottya és Kiss Zsolt ebben az évben az éremszerzés céljával 

versenyzett a világbajnokságon, ahol végül – megismételve a 2013. évi teljesítményüket – 

világbajnoki címet szereztek! Ki kell emelni, hogy világbajnokságon három egymást követő 

évben a magyar páros az első négy között végzett (1-4-1), ami azt jelenti, hogy ebben a 

szakágban tartósan a világ élmezőnyébe tartozunk. Az eredmény jelentőségét növeli, hogy 

tavaly júniusban a NOB felvette a téli olimpia versenyprogramjába a vegyes páros curlinget, 

így reális esélyünk nyílt egy éremmel kecsegtető olimpiai kvóta megszerzésére. 

 

A vegyes válogatott csapatunk szintén megvédte bajnoki címét 2015-ben, a Nagy György 

vezette WSC mix csapat által. A vegyes csapatok történetében először, immár világbajnokság 

keretében képviselték hazánkat. Szép eredménynek tekinthető, hogy éppen csak lemaradtak a 

rájátszást jelentő pozícióról, így végül a figyelemre méltó 9. helyen zárták a világbajnokságot. 

 

Junior lány csapatunk Palancsa Dorottya vezetésével ismét csak hajszállal maradt le a vb-re 

való kijutásról, az elődöntőben szerencsétlen körülmények között veszítettünk, és így „csak” a 

harmadik hely megszerzése sikerült.  

 

Junior fiú csapatunk lényegesen megfiatalodva, megtartotta pozícióját a középmezőnyben, 

ami – tekintve a játékosok fiatal életkorát - reménykeltő lehet a következő 3-4 év 

eredményessége szempontjából. 
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Senior férfi csapatunk értékes győzelmekkel öregbítette hazánk hírnevét a világban. Ebben a 

szakágban kevésbé az eredményességen van a hangsúly, ellenben nagyon fontos a részvétel, 

amely jelentősen erősíti ismertségünket és elismertségünket a világ curlinges részében. 

 

Összességében elmondható, hogy 2015-ben válogatottjaink eredményesen szerepeltek az 

egyre erősödő mezőnyben. Külön jelentőséggel bír vegyes párosunk kimagasló eredménye. 

Világosan körvonalazódik a fiatalabb korosztály előretörése versenyző csapataink között, 

akiknek a gondozása, segítése a jövőben is kiemelt feladata a szövetségnek.  

 

III. Országos bajnokságok, hazai versenyek 

 

2015 folyamán kialakításra került a versenyszervező testület összetételére, munkarendjére 

vonatkozó eljárásrend, illetve a tagok feladatai meghatározásra kerültek. Az állandó tagok 

egyike a versenybírói testület vezetője, akinek segítségével a versenybírói testület is 

megújításra került, a versenybírók feladatai kialakításra kerültek, képzésük folyamatos. A 

fenti két testület feladata a versenyszabályzat mellékleteként letölthető az MCSZ honlapról. 

 
Szervező Bizottság: 

 A versenyszervezés során felmerülő vitás, eldöntendő, megoldandó kérdésekben 

döntéshozatal. 

 Felépítése biztosítja a különböző területek (bírók, adminisztráció, pálya) összhangját. 

 

Versenybírói Testület: 

 2015. május: új Versenybírói Testületvezető – Kiss Bálint 

 2015. július 2-5: Nemzetközi bírói képzés (Füssen) – Patonai Ágnes, Kiss Bálint 

 2015. augusztus 28: Haladó bírói képzés 

 2015. október 9: Alap- és haladó bírói képzés 

 2015. évben a Versenybírói Testület megújult, több aktív időmérő- és versenybíró. 

 A versenybírók előírt protokollal rendelkeznek, amely összegzi a mérkőzés előtt – 

közben – után elvégezendő tevékenységeket. 
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Szervezési eredmények: 

 Technikai értekezlet – a bajnokság kezdetét megelőzően 

 Az év második felében az eredmények gyorsabban lettek összesítve és publikálva a 

pályán illetve az curling.hu weboldalon 

 Mindkét pályán vizsgával rendelkező versenybíró látja el a bírói és időmérői 

feladatokat.  

 Versenyszabályzat módosítása – alap- és haladó bírói képzés megkülönböztetése 

 Closest to the button eszköz beszerzése, az ehhez szükséges program telepítése és 

használata 

 Sárga ás kék színalapú névtáblák készítése  

 Nevezési rendszer modernizálása a curling.hu weboldalon keresztül  

 Versenyszabályzat módosítása - Versenybírói korhatár bevezetése (alap 16, haladó 18) 
 

2015. évi Országos Bajnokságok végeredménye: 

 
Női Országos Csapatbajnokság ’A’ liga: 

 

 Alapszakasz (január 17–18, február 19-20) + page system (február 21-23) 

 Fix csapatlétszám a versenyszabályzat alapján (6) 

 Alapszakasz menete – Round Robin 

 Győztes elnyeri az indulási jogot a 2015. évi Női csapat Európa-bajnokságra, illetve 

sikeres kvalifikáció esetén a 2016. évi Női csapat Világbajnokságra. 

 Női osztályozó: WSC Hackers 14 – 3 UTE Jégkristályok, tehát  a WSC Hackers 

csapata maradt az ’A’ osztályban. 

 UTE Nők csapata kiesett az ’A’ ligából. 

 

Helyezés Csapat név Pontszám 
I. UTE Bálnák 16 
II. WSC Nők 10 
III. FTC End-Hunters 8 
IV. SSC Nők 6 
V. WSC Hackers 2 
VI. UTE Nők 0 
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Férfi Országos Csapatbajnokság ’A’ liga: 

 

 Alapszakasz (január 31, február 14-15, február 20) + page system (február 21-23) 

 Fix csapatlétszám a versenyszabályzat alapján (8) 

 Alapszakasz menete – Round Robin 

 Győztes elnyeri az indulási jogot a 2015. évi Férfi csapat Európa Bajnokságra, illetve 

sikeres kvalifikáció esetén a 2016. évi Férfi csapat Világbajnokságra. 

 Férfi osztályozó: FTC Jaguar 7 – 9 FTC Kazuár, tehát az FTC Kazuár csapata jutott 

fel az ’A’ osztályba. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Női – férfi Országos Csapatbajnokság ’B’ liga: 

 

 Alapszakasz (január 24-25, február 28 – március 1, március 20-21) + page system 

(március 22) 

 Koedukált ’B’ liga, Round Robin 

 Végén különértékelve, nemenként az elsők automatikusan elnyerik az ’A’ ligában való 

indulás jogát (nőknél – WSC Rimes, férfiaknál – WSC Ice-Fighters). Második 

helyezett csapatok osztályozó mérkőzést játszanak az ’A’ liga utolsó előtti 

helyezettjével (Ez dönt a kiesés – feljutásról) 

 10 csapat részvétele, ebből 3 külföldi. 

 

 

 

 

 

 

Helyezés Csapat név Pontszám Button átlag  
I. WSC 1. 20  
II. Cool Jégfarkasok 14  
III. FTC Jégmadarak 10  
IV. FTC Fradi 8  
V. WSC G-Force 4 48 cm 
VI. SSC Férfi 4 62,5 cm 
VII. FTC Jaguar 4 104,7 cm  
VIII. WSCápák 4  
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Helyezés Csapat név Pontszám 
I. WSC Ice-Fighters 14 
II. WSC Rimes 14 
III. FTC Kazuár 12 
IV. CC Vis 12 
V. CC Brasov 8 
VI. UTE Jégkristályok 8 
VII. UTE Férfiak 8 
VIII. UTE Dragons 6 
IX. UTE Ratrak 2 
X. Croatian Deaf Woman 0 

 

 

Junior Országos Bajnokság ’A’ liga: 

 

 Alapszakasz (február 7, március 7) + döntő (április 11) 

 Koedukált junior ’A’ liga. 

 Végén különértékelve. Nemenként az első azonnal döntőbe jut, míg a 2-3 csapatok 

játszanak a döntőbe jutásért. 

 

Lány végeredmény: 

 

 

 

 

 

Fiú végeredmény: 

 

Helyezés Csapat név Pontszám 
I. WSC Ice-Fighters 12 
II. WSC Titánok 8 
III. UTE Jégördögök 6 

 

 

 

 

 

 

Helyezés Csapat név Pontszám 
I. WSC Girling 6 
II. UTE Jégkristályok 6 
III. BTK Jégmadarak 0 
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Junior Országos Bajnokság ’B’ liga: 

 

Helyezés Csapat név 
I. Waldorf 2 
II. Magyar Gyula Kertészeti Szakközépiskola 
III. Waldorf 1 
IV. Benő István Református Általános iskola és gimnázium 
V. Nyugi - Győr 
VI. Szent László Gimnázium 

 

Vegyes-csapat Országos Bajnokság: 

 

 Alapszakasz (április 30 – május 2) + page system (május 3-4) 

 8 csapat részvétele, 2 csoport 

 Győztes elnyeri az indulási jogot a 2015. évi Vegyes-csapat Európa Bajnokságra. 

 

Helyezés Csapat név Pontszám 
I. WSC Mix 16 
II. Makuka 12 
III. Mixrobi 10 
IV. Wild Catz 10 
V. Fantastic Four 4 
VI. FTC Mix 2 
VII. WSC Olimpic Hopes 2 
VIII. UTE Mix 0 

 

 

Egyéni Országos bajnokság: 

 Selejtező (május 17-22) + döntő (május 23) 

 Részvételi szám - nőknél 24 fő, férfiak 25 fő 

 8 legjobb selejtezős eredményt elérő játékos (nemenként) továbbjut a középdöntőbe. 

Majd innen az összesített eredmény alapján a legjobb 4 játékos (nemenként), részt 

vesznek egy döntő körben. A három kör összesített pontszáma után kerül ki a győztes. 
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Női végeredmény: 

 

Helyezés Név Selejtező Középdöntő Döntő Összesen 
I. Szekeres Ildikó 82 85 80 247 
II. Palancsa Dorottya 80 77 87 244 
III. Kalocsai Vera 89 70 70 229 
IV. Szentannai Ágnes 76 65 61 202 
V. Rókusfalvy Orsolya 76 60 - 136 
VI. Miklai Henrietta 75 58 - 133 
VII. Nagy Tímea 66 43 - 109 
VIII. Sándor Nikolett 68 40 - 108 

 

Férfi végeredmény: 

 

Helyezés Név Selejtező Középdöntő Döntő Összesen 
I. Kiss Zsolt 101 92 87 280 
II. Nagy György 91 86 78 263 
III. Bodor Gábor 71 91 96 258 
IV. Sárdi Péter 84 70 73 227 
V. Balogh András 73 79 - 152 
VI. Czermann Kristóf 69 69 - 138 
VII. Nagy Viktor 68 63 - 131 
VIII. Palancsa Zoltán 69 44 - 113 

 

Magyar kupa: 

 Első hétvége (november 6-8), második hétvége (november 13-15) 

 Tripla ’Knock out’ rendszer, 14 csapat részvételével. 

 

Helyezés Csapat 
I. FTC Jégmadarak 
II. Wild Catz 
III. UTE Bálnák 
IV. Westbay VSC Nők 
V. FTC Fradi 
VI. SSC Nők 
VII. WSC Titánok 
VIII. UTE Dragons 
IX. WSC Ice-Fighters 
X. SSC Férfiak 
XI. WSC G-Force 
XII. FTC Jaguars 
XIII. UTE Mix 
XIV. WSC Girling 
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Vegyes-páros Országos Bajnokság: 

 Bajnokság ideje (október 18-27) 

 13 csapat részvétele, 12 csapatos főtábla, ezért selejtező. 

 Selejtező 2 nyert meccsig 

 Főtábla – 2 csoport, csoportonként az első három csapat a középdöntőbe kerül. 

Legjobb 4 Page system. 

 

Helyezés Páros neve 
I. Palancsa Dorottya – Kiss Zsolt 
II. Szekeres Ildikó – Nagy György 
III. Kalocsai Vera – Varga Balázs 
IV. Szentannai Ágnes – Hall Krisztián 
V. Miklai Henrietta – Bodor Gábor 
VI. Halász Csilla – Ézsöl Gábor 
VII. Riesz-Rókusfalvy Zsófia – Riesz Gábor 
VIII. Patonai Ágnes – Balázs Dávid 
IX. Mercz Dóra – Sárdi Péter 
X. Bíró Bernadett – Kalocsay Ottó Dániel 
XI. Sándor Nikolett – Fóti Balázs 
XII. Páthy-Dencső Blanka – Szabó Gergely 
XIII. Bardocz-Bencsik Mariann – Balogh András 

 

 

Szenior Országos Bajnokság: 

 

 December 13-án, 2 csapat részvételével, 2 nyert meccsig. 

 

 

 

 

 

IV. Utánpótlás-nevelés 

 

Az utánpótlás-nevelési programjaink közül a junior válogatottak szerepléséről, valamint a 

junior országos bajnokságokról az előző fejezetekben már szó esett. A tagtoborzó, iskolai 

bevonó programok keretében 2015-ben egy kőbányai és egy kamaraerdei programot 

valósítottunk meg, továbbá megrendeztünk egy színvonalas nemzetközi gyermekversenyt. 

Helyezés Csapat név 
I. UTE Four Four 
II: ROXUTE 
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A kőbányai program 

 

November közepétől február végéig heti rendszerességgel 1-1 tanóra (45perc) keretében 

általános iskola 7. és 8. osztályos gyerekek, valamint heti másfél óra keretében gimnázium 9. 

osztályos fiatalok oktatása zajlik. A program célja az volt, hogy a közoktatási testnevelés óra 

keretébe bekapcsolja a curlinget, így ismertesse meg a gyerekekkel a sportág alapjait, továbbá 

a lelkes és tehetséges tanulók integrálásra kerüljenek az MCSZ junior korosztályos 

versenyrendszerébe. 

Az oktatások a kőbányai sportegyesület fedett jégcsarnokában kerültek lebonyolításra. 

Alkalmanként 3-4 instruktor vezeti le az órákat: Tolnai László, Besnicz Péter, Kerekes Olivér 

és Sárdi Péter. 

Azt a célkitűzést, hogy a gyerekek szélesebb körével ismertessük meg a curlinget, sikerült 

elérni, hiszen összesen nagyságrendileg 80 gyerek vett részt a programban, azaz a rendszeres 

oktatásban. A program tapasztalatai szerint érdemesebb a középiskolás korosztályra 

fókuszálni, az ő figyelmük, érdeklődésük ragadható meg heti rendszerességű 

foglalkozásokkal. 

A kőbányai jégpálya sajnos csak mérsékelten alkalmas minőségi rendszeres oktatásra. A 

létesítmény műszaki feltételei nem megfelelőek arra, hogy heti rendszerességgel a kora 

délelőtti órákban megfelelő minőségű jégen lehessen curlingezni, illetve a diákok számára 

élvezhető oktatást tartani. 

 

A kamaraerdei program 

 

A Waldorf Csillagösvény általános iskolával való együttműködésünk keretében a tavalyihoz 

hasonlóan idén is testnevelés óra keretében történő rendszeres curling oktatás zajlott az FTC 

szakosztály edzőinek bevonásával. Ebben az évben 7. osztályos gyerekek oktatása zajlott, heti 

1 alkalommal, összesen 15 gyerek részvételével. 

 

Iskolák látogatása, bevonása 

 

Ebben az évben is tartottunk curling bemutatót külső helyszínen. Az MCSZ által vásárolt 

floor curlinggel eszközzel és videó bemutatóval egybekötött előadással reprezentáltuk a 

sportágat a KÜRT Alapítványi Gimnáziumban november hónapban. 
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Az iskola részéről érdeklődés mutatkozott a curling suli programban való részvételre, amelyre 

valószínűleg 2016-ban lehet sort keríteni. 

 

Olimpiai Reménységek - 2015 

- a csapatok összeállítása klubszinten történt, a klubcsapatok edzői döntötték el az a 

csapatok összetételét 

- az UTE illetve a Vasas-WSC indított korábban 1-1 csapatot, szép sikereket elérve (7. 

és 10. helyezés) 

- sajnos a verseny végül elmaradt 2015-ben, 2016. márciusában kerül megrendezésre 

Segítők: Palancsa Dorottya, Palancsa Zoltán, Palancsa Péter, Bodor Gábor 

 

II. Nemzetközi MINI Kupa 

- a 2015-ös OH felkészülést az október végére tervezett, nemzetközi 8 csapatos 2. 

Mini Kupa tervezett segíteni a mieinknek, melyre 4 külföldi csapat jelentkezett 

- a verseny jó hangulatban lezajlott,  

- 2 szlovén (lány és fiú), 1 cseh (lány) és 1 román (lány) csapat mellett 4 hazai , 3 

WSC (2 fiú, 1 lány) és 1 UTE (vegyes), végül cseh győzelemmel zárult 

Segítők: Sárdi Péter, Besnicz Peti, Bodor Gábor, Kiss László, Nagy Zsolt 

 

V. Szakemberképzés 

 

A 2014-2015-ös tanévben államilag elismert oklevelet adó sportedzői képesítést szereztek 

curling sportágban a Budapesti Sport Unió képzésén Palancsa Dorottya és Palancsa Péter.  

A bírói képzés megújult, alapfokú és haladó oktatás lett megkülönböztetve. Alapfokú oktatás 

februárban Rókusfalvy Andrea vezetésével 17 fő részére került megszervezésre. WCF 

nemzetközi haladó képzésen Patonai Ágnes és Kiss Bálint vett részt. Az ő vezetésükkel 

haladó oktatás augusztusban 5 fő részére, októberben alap és haladó összevont képzés 8 fő 

részére volt lebonyolítva. Ennek megfelelően jelenleg 10 fő rendelkezik haladó bírói 

vizsgával.  

Az MCSZ célja a 2016. évben hogy szakemberei létszámát tovább növelje és lehetőségeihez 

mérten a sportág több területén segítse a nemzetközi tapasztalat megszerzését. Ezt a 

kidolgozott projektterv alapján kívánja elérni.  
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VI. Sportág-népszerűsítés 

 

A szövetség 2015-ös átalakulása után szükségessé vált a szervezet és hazai curling élet 

szélesebb körben való megismertetése. Számunkra ennek az egyik legegyszerűbb formája a 

már évek óta jól működő országos tömegsport rendezvényeken való megjelenés volt. Ezen 

események, a méretükből adódóan jelentős érdeklődőt vonzanak különböző korosztályokban. 

 

2015-ös események: 

 

Január 11.  MŰJÉGPÁLYA  -  Téli Nagy Sportágválasztó 

Korcsoport :  6 - 60 évesek vegyesen 

Nálunk résztvevők létszáma : 1.000 - 1.200 fő 

 

Május 29 - 30.  MERKAPT  Sporttelep  -  Nyári Nagy sportágválasztó  

Korcsoport :  6 - 40 évesek, de főleg a fiatalabb korosztály 

Nálunk résztvevők létszáma : 1.200 - 1.500 fő ( 2 nap ) 

 

Június 27.  VÁROSLIGET  -  Mozgás Éjszakája 

Korcsoport :  12 - 50 évesek vegyesen 

Nálunk résztvevők létszáma : 7 - 800 fő 

 

 

Szeptember 12.  KOPASZI GÁT  -  Válassz Sportot Újbudán! 

Korcsoport :  6 - 60 évesek vegyesen 

Nálunk résztvevők létszáma : 4 - 500 fő 

 

Szeptember 18 - 19.  MERKAPT  Sporttelep  -  Őszi Nagy Sportágválasztó 

Korcsoport :  6 – 40 évesek, de főleg a fiatalabb korosztály 

Nálunk résztvevők létszáma : 1.200 – 1.500 fő ( 2 nap ) 

 

December 13.  MŰJÉGPÁLYA  -  Téli Nagy Sportágválasztó 

Korcsoport : 6 - 60 évesek vegyesen 

Nálunk résztvevők létszáma : 7 - 800 fő 
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Az események szervezése minden esetben professzionális, nagy tömegek befogadására 

alkalmas volt, mind a helyszíneket illetően, mind pedig az időpontok választásában. Ez alól 

kivétel a legutolsó Sportágválasztó, mert az időjárás ugyan hozta az elvárásainkat, azonban az 

időpontválasztás itt nem volt megfelelő az adventi időszak miatt. A nálunk járt résztvevők 

létszámát tekintve elégedettek lehetünk, mert a „nagy” események 20 - 22.000 fős 

összlátogatóiból minden esetben kb. 5 -7 %-ot magunknál is tudhattunk. A látogatóink nagy 

része már ismerte a sportágunkat, jelentős része szereti nézni a különböző külföldi 

versenyeket, de sokan követik a hazai eseményeket is. 

A visszajelzések 99%-a hátrányként említette a pálya rossz megközelíthetőségét, mind 

tömegközlekedéssel, mind autóval. Sokan szívesen hoznák a gyereküket napi 

rendszerességgel is, azonban az erre fordítható idejük minimális (max. 30 perc oda és 30 perc 

vissza), illetve szomorúan konstatálták, hogy jelenleg csak 12-14 évtől van lehetőség a 

szervezett játszatásra. 

 

 

VII. Kerekesszékes curling 

 

A kerekesszékes curling Magyarországon 2015 szeptemberében indult el aktívan, hazai 

versenyt még nem rendeztünk, nemzetközi versenyen részt venni még nem tudtunk. A 

nemzetközi tornákról folyamatosan értesítést kapunk, ám az arra való utazás igen költséges, a 

jelenlegi keretbe nem fért bele annak finanszírozása. 

 

Ebben az évben 2 edzőtáborban vettek részt a játékosok.  

2015. május 25-27. között e WCF edzőtábor került megszervezésre Pozsonyban, melyen 5 fő 

vett részt a magyar sportolók közül. Patonai Ágnes instruktorként kísérte a magyar csapatot. 

Magyarokon kívül szlovén, román és izraeli csapatok vettek még részt a táborban egy dán, 

egy skót és egy kanadai szakember irányítása mellett. 

2015. október 16-19. között egy 3 napos edzőtábort szerveztünk az addig jelentkező 

játékosoknak, ahol a szakmai munkában Michael McCreadie, 2-szeres világbajnok és olimpiai 

ezüstérmes skót edző nyújtott nekünk segítséget. Az edzőtáborban a játékosokkal az alapvető 

csúsztatási technikákat, és a stratégia alapjait vettük át, valamint több kommunikációs és 

csapategységet erősítő gyakorlatot végeztünk az egyéni képességek gyakoroltatásán túl. 

Az edzőtábor 7 játékos részvételével igen eredményesnek mondható, mind a játékosok, mind 

az instruktorok tudják alkalmazni az ott megszerzett tudást.  
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A játékosok heti rendszerességgel edzenek a kamaraerdei curling klub versenypályáján. Ez 

eleinte heti 1x3 órát, az utolsó 2 hónapban heti 1x2 órát jelentett.  

 

Az elmúlt negyedévben a kereksszékesek curling életét alapvetően az MCSZ önkéntesei 

szervezték, az egyesületek igen csekély aktivitást mutatnak a szervezésben. 

 

A kerekesszékes curling játékosokból még nem alakítottunk ki válogatottat. Jelenleg a 

játékosok alapképzése, toborzása zajlik. A kerekesszékes curling szabályai szerint a pályán 

mindkét nemnek egyszerre kell képviseltetnie magát, így mind a férfi, mind a női játékosok 

toborzása és képzése kulcsfontosságú. 

 

 

VIII. A bizottságok munkája 

 

1. Felügyelő Bizottság 

Az FB megfelelően és közmegelégedésre működik, kellően aktív, segíti a szövetség munkáját. 

Tagjai rendszeresen részt vesznek az elnökségi üléseken, figyelemmel kísérik a szövetség 

munkáját. A könyvelővel folyamatosan együttműködve, valamint ellenőrzési terv szerint 

vizsgálták az MCSz gazdálkodását, működését és könyvelését. Jelentéseiket, beszámolóikat 

időben, szakszerűen megteszik. 

 

2.  Sportszakmai Bizottság 

 

Az SSZB 4 állandó taggal végezte munkáját 2015 első félévében. A tagok 3 tagegyesületet 

képviseltek. 

Elnök: Fóti Balázs (FTC), Tagok: Patonai Ágnes (WSC), Belleli Lajos (COOL), Sárdi Péter 

(FTC) 

Az SSZB az év első felében többször ülésezett az aktuális feladatok intenzitásához igazodva, 

illetve rendszeresen vitatott meg szakmai kérdéseket telefonon, e-mailben. A második félévtől 

egyik tagunk Belleli Lajos külföldre költözött. Azóta az ülések elmaradtak, ezt felváltotta az 

e-mailes egyeztetés, ebben Lajos is részt tud venni távolról is. 
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2015 során az SSZB folyamatosan vezette a ranglistát, javaslatot tett a díjazottakra és 

elkészítette a 2015-16 szezonra vonatkozó ranglistakiírást. 

Az év első felében elkészítette az MCSZ által rendezett felnőtt versenyek kiírásait, 

lebonyolítási szabályzatait, időrendjeit, megtartotta a sorsolásokat és a technikai 

értekezleteket, amelyekről összefoglalókat küldött a résztvevőknek. A versenyeket 

lebonyolította. (Női-Férfi OCSB, Vegyes OCSB, Egyéni OCSB). A második félévtől a 

Versenybírói Testület új vezetője és a Főtitkár már átvette ezeket a feladatokat és az SSZB-

nek elsősorban ellenőrző, koordináló szerepe maradt (Vegyes-páros OCSB, Magyar Kupa) Ez 

fontos lépés a bizottság operatív működésének megszűntetése irányába és elsősorban a 

tanácsadói jellegű munka felé. 

A bizottság elkészítette a 2015-16-os szezonra vonatkozó versenynaptárat. 

Az év során a bizottság bekérte a válogatottak felkészülési terveit és beszámolóit, amit az 

elnökség elé terjesztett. Erre vonatkozóan az új gyakorlatot még nem sikerült elfogadtatni az 

elnökséggel, ez jövőbeni feladat. 

Pályázat készült a 2016-os WCF CEP programra, amit 2016 nyarán készülünk a WCF felé 

benyújtani, lévén ők az őszi programokat támogatják szívesebben. 

A 2014/15-ös DAP keretet sikerült teljes mértékben felhasználni és elszámolni. A 2015/16-os 

DAP keret felhasználási tervet elkészítettük, felhasználása 50%-os, a további felhasználás és 

elszámolás folyamatban van. 

A Gerevich Ösztöndíjat kiírta a bizottság és javaslatot tett a díjazottakra. 

A Versenybírói testület újraszervezésében a testületi vezető kiválasztásában és oktatásában, új 

versenybírók bevonásában, oktatásában, vizsgáztatásában 1-1 SSZB tag aktívan 

közreműködött. Az új szabálykönyv fordítása, a honlap tartalmi elemeinek bővítése és a 

Curling népszerűsítő videó magyarítása is részben az SSZB közreműködésével történt. 

A bizottság rendszeresen javaslatot tesz az eszközök, infrastruktúra fejlesztésére, a 

népszerűsítő rendezvények szakmai tartamára. 

Fentieknek köszönhetően az SSZB-vel kapcsolatban a korábbi legkritikusabb hiányosságban 

a határidők pontosabb betartásában rengeteget fejlődtünk. 

 

3. Utánpótlás és Erőforrás Bizottság 

 

Az év során a szövetség javasolta a projekt rendszerre való áttérést, ennek következtében a két 

bizottság tevékenysége is projektek szerint szerveződött. Tagjai aktívan részt vettek ezek 
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megvalósításában; az utánpótlás bizottság főként a junior válogatottak, valamint a hazai junior 

versenyek és a tagtoborzó tevékenység körüli szakmai teendők ellátásában volt aktív. 

 

Javaslat született arra, hogy a bizottságok korábbi formájukban megszűnjenek. A 

sportszakmai bizottság tanácsadó-testületként működik tovább, a többi bizottság 

tevékenysége a projektekben folytatódik. 

Javaslat születik az eddig nem funkcionáló fegyelmi bizottság működésére. 

 

VII. Sajtókapcsolatok 

 

Az MCSZ kiemelten fontosnak tartotta 2015-ben is, hogy sportolóink világraszóló sikerei, a 

hazai bajnokságok eredményei minél gyorsabban minél nagyobb nyilvánosságot kapjanak. 

A sportág megítélése szempontjából fontos tényező annak általános ismertsége, ezért 

kiemelten fontos feladat volt, hogy a lehető legjobb és legszélesebb körű kapcsolatokat 

alakítsuk ki a hazai média szereplőivel. Ezzel az igen nehéz és összetett, folyamatos munkát 

igénylő feladattal egyszemélyes sajtófelelősként Bardocz-Bencsik Mariannt bízta meg a 

szövetség vezetése. 

 

A hazai sajtó tájékoztatása  

A hazai sportsajtót a folyamatosan bővülő sajtotajekoztato@huncurling.hu levelezőlistára 

küldött közleményekkel tájékoztattuk a Szövetség legfontosabb híreiről. A 2015-ös évben az 

alábbi dátumokon az alábbi címekkel adtunk ki sajtóközleményt: 

01.09.: Bukta Zsuzsanna az MCSZ új elnöke 
01. 11.: Rangos nemzetközi tornán lett bronzérmes a junior lány válogatott 

01. 17.: Ma indul a 2015. évi Országos Csapatbajnokság 

02. 23.: Címvédés a nőknél, új bajnok a férfiaknál az országos csapatbajnokságon 

03. 20.: Rangos vegyespáros versenyt rendeznek Kamaraerdőn 

03. 24.: Készen állnak csapataink a Siketlimpiára 

03. 31.: A Palancsa-Kiss páros nyerte a VIII. Westbay Kupát 

04. 08.: Ötödik és kilencedik hely a Siketlimpián 

04. 16.: Éremért utazott a magyar vegyespáros a világbajnokságra 

04. 23.: Bejutott vegyespárosunk a világbajnokság negyeddöntőjébe 

04.24.: Bejutott a világbajnokság elődöntőjébe vegyespárosunk 
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04.25.: Bejutott a világbajnokság döntőjébe vegyespárosunk 

04.25.: Világbajnoki címet szerzett a Palancsa Dorottya-Kiss Zsolt vegyespáros 

05.04.: Címvédés a Vegyes Országos Csapatbajnokságon 

06. 08.: Bekerült a vegyespáros a 2018-as téli olimpia programjába 

09. 11.: Szombaton kezdődik a vegyescsapatok világbajnoksága 

09. 21.: A kilencedik helyen zárt vegyes válogatottunk a világbajnokságon 

10. 17.: Vasárnap kezdődik a vegyes-párosok országos bajnoksága 

10. 27.: Címvédés a vegyes-párosok országos bajnokságán 

11. 19.: Címvédés a Magyar Kupában 

11. 20.: Pénteken kezdődik a női és a férfi Európa-bajnokság 

11. 26.: Jövőre mindkét válogatottunk az európai B divízióban versenyez 

 

A 2015-ös évben sikerült tovább építeni a kapcsolatot a sajtóval. Azért lobbiztunk a Magyar 

Sportújságírók Szövetségénél, hogy világbajnok vegyes-párosunk legyen versenyben az Év 

csapata címért. (Sajnos 2015-ben még sikertelenül.) Az MTVA csatornái 2015-ben számos 

alkalommal tűztek műsorukra curlinggel kapcsolatos anyagot, és sikerült a kereskedelmi 

televízióban főműsoridőben megjelennünk. A TV2 Édes Élet című műsorának szereplőit 

tanította a Team Palancsa néhány tagja a sportág alapjaira. 

 

Az MCSZ honlapjának kezelése 

A curling.hu (újra)indulása óta ez az MCSZ elsődleges kommunikációs csatornája a sportág 

iránt érdeklődők felé. Itt jelentetünk meg versenybeszámolókat, interjúkat, felhívásokat, 

amelyeket a Facebook-on osztunk meg. 

 

Az alábbi Facebook oldalak kezelése, tartalommal való megtöltése az alapvető online 

kommunikációs irányvonalak figyelembevételével 

MCSZ: A Szövetség hivatalos közlendőit, hirdetményeit a curling.hu-n tesszük közzé, és 

osztjuk meg itt. Illetve nagyobb versenyek előtti beharangozókat, versenyek utáni 

eredményeket, valamint játékosokkal és edzőkkel készített interjúkat jelentetünk meg a 

honlapon, és osztunk meg a Facebook-oldalon. Számos galéria kerül fel a Facebook-ra, így a 

2015-ös női és férfi Európa-bajnokság magyar vonatkozású képei, illetve számos hazai 
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verseny fotói. Az oldalhoz Mariannak szerkesztői jogosultsága van, csakúgy, mint Kiss 

Lászlónak.  

a vegyes páros válogatott: Az oldal 2013. december 30. óta, azaz bő két éve működik angol 

nyelven. A mai napig (2016. 03. 08.) 393-an like-olták. A csapat oldala sokkal közvetlenebb, 

mint az MCSz-é, a nevükben Mariann kommunikál, sok képpel, háttér információval. Itt 

minimum háromnaponta van bejegyzés, ez a Facebook stratégia része. Az oldalhoz 

Mariannon kívül a csapat tagjainak van szerkesztői jogosultsága. 

a 2015. évi női válogatott: Az oldal 2014. október 4. óta működik angol és magyar nyelven. A 

mai napig 252-n like-olták. Ez az oldal is jóval közvetlenebb, mint az MCSz-é, hasonló a 

vegyes-páros válogatottéhoz. Itt is az oldalhoz Mariannon kívül a csapat tagjainak van 

szerkesztői jogosultsága. 

 

Részvétel a WCF Media Assistance Programjában 

 

Szövetségünk 2015-ben már a második idényben vett részt a Curling Világszövetség nemzeti 

szövetségek sajtómunkáját segítő programjában. A programra idényenként kétszer lehet 

pályázni, Szövetségünk a 2015-ös évben kétszer használta ki a lehetőséget. 2015 áprilisában a 

WMDCC-n Mariann képviselte Szövetségünket, és a helyszínről adott hírt vegyes-párosunk 

világbajnoki szerepléséről, továbbá segítette a WCF munkáját.  

Sajtófelelősünk 2015 novemberében is részt vett egy világversenyen a program keretében, a 

férfi és a női válogatottat kísérte el az ECC-re. 

 

X. Nemzetközi kapcsolatok 

 

Az elnökség döntése alapján 2015-től az újonnan megválasztott elnök, Bukta Zsuzsanna, 

valamint a korábbi elnök és delegált, Rókusfalvy András látta el Magyarország WCF 

képviseletét a nemzetközi kapcsolatok során. Ez jó folytonosságot, valamint a kapcsolatok 

megfelelő építését biztosította a WCF-ben. Patonai Ágnes, a korábbi alelnök és delegált 

nemzetközi játékvezetőként és munkacsoport-tagként is aktívan részt vesz a nemzetközi 

szövetség munkájában, részt vesz a kongresszusokon és egyéb – általában a 

világversenyekhez kapcsolódó – megbeszéléseken. 
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Az éves rendes kongresszust Belgrádban tartották. Itt alapvetően négy fő dolog történt: 

a.  Megtörténtek az éves beszámolók (pl. könyvvizsgálat eredményei) és bemutatták az 

elmúlt év eseményeit, eredményeit és bemutatkoztak azon ország képviselői, ahol a következő 

szezonban, illetőleg ciklusban a versenyeket rendezik (pl. a European Curling Championships 

2015, Esbjerg, Dánia, vagy a téli olimpia helyszínei Dél-Korea Phjongcshang) – az 

összefoglaló beszámolókat a szövetség előre is megkapta, a beszámolókat a küldöttek 

elfogadták. 

b.  A munkacsoportok bemutatták az elért eredményeiket (pl. Portable Curling Facility)  

c.  A küldöttek szavaztak a szabálykönyv módosításáról. Ezek legfontosabb elemei a 

vegyes páros szakágat érintették. Három újításról szavazott a kongresszus, valamennyit 

támogatva: az előre elhelyezett kő hátrébb rakása; az irányító játékos is elhagyhatja a házat és 

segíthet a söprésben; bevezették az ún. power play játéklehetőséget. A delegáltak a legjobb 

magyar versenyzőkkel egyeztetve szavaztak a kérdésben. A kongresszust követő hazai 

versenyeken párosaink már az új szabályok szerint játszottak. 

d.  A WCF Board tagjait újra választották a szabályzatnak megfelelő időtartamok szerint 

(4 év, 3 év, 2 év, stb.)  

A kongresszus nagyon jó alkalom volt kapcsolatépítésre, és a különböző országok és közös 

projektek együttműködéseinek megtárgyalására is. A magyar delegáltak elsősorban a 

csapatbajnokság B ligáját, valamint a tervezett Kelet-Európa Kupát népszerűsítették. 

 

2015 decemberében Budapesten láttuk vendégül Kate Caithnesst, a WCF elnökasszonyát, 

aki a MOB 120. évfordulójának ünnepségeire kapott meghívással kötötte össze látogatását. A 

programja során kilátogatott a téli sportágválasztóra, a senior magyar bajnokságra, a MOB 

irodájába, valamint több informális beszélgetés során találkozott az MCSz vezetőivel, 

valamint legjobb játékosaival. Caithness asszony elismerően nyilatkozott a magyar curling 

fejlődéséről, bíztatott minket kongresszus és nemzetközi rendezvények szervezésére. A 

látogatás nagyon jó hangulatban telt, a MOB illetékesei is nagyon jó benyomást szereztek a 

nemzetközi és a hazai curling szereplőiről. A látogatásról néhány cikkben a hazai sajtó is 

tudósított. 
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XI. Doppingellenes tevékenység, sportorvoslás 

 

Sportágunk nem tartozik a dopping-érzékeny sportágak közé. Mindezek ellenére elnökségünk 

mindent megtett, hogy a dopping, a tiltott szerek fogyasztásának, birtoklásának, terjesztésének 

és eljárások alkalmazásának sportágon belüli hazai elterjedését megakadályozza. 

Az MCSZ évente egy alkalommal tájékoztató előadást szervez játékosai részére 

A Sportállamtitkárság, a MOB és a Magyar Antidopping Csoport kiemelten kezeli ezt a 

kérdést, ezért számos dokumentumot, iránymutatást küldtek minden hazai sportszövetségnek, 

köztünk nekünk is. A tagszervezetekre vonatkozó anyagokat folyamatosan továbbküldtük az 

egyesületeknek, s megjelentettük honlapunkon. A MOB által bekért szakirányú 

szabályzatainkat, kimutatásainkat, egyéb jelentéseinket idén is határidőre visszaküldtük.  

A sporttörvény előírásainak megfelelően a játékengedély kiadásának feltétele az érvényes 

sportorvosi engedély. Az ügyvitel megkönnyítése céljából az MCSZ megállapodást kötött a 

Bethesda Korház Sportorvosi Szakrendelésével.  

 

XII. Infrastruktúra, eszközök 

 

A Magyar Curling Szövetség az Első Magyar Curling Kft. üzemeltetésében lévő egyetlen 

magyarországi versenypályán, a Kamaraerdei Curling pályán bonyolította az összes 

versenyszám, összes nemében és összes korosztályában a magyar bajnokságot, valamint a 

Magyar Kupát. Toborzó és utánpótlásprogramokat ezenkívül a Kőbányai Jégcsarnokban 

végez rendszeresen, 1-1 alkalommal pedig budapesti és vidéki egyéb jégpályákon jelenik meg 

sportág népszerűsítési céllal. 

 

Szövetségünk jelenleg 63 db saját tulajdonú tehermentes curling kővel rendelkezik, amelyek 

eltérő minőségűek. Mindegyik alkalmas toborzó eseményekhez, céges rendezvényekhez és 

utánpótlás programokhoz. Ősz elején együttműködési megállapodást kötöttünk a Debreceni 

Sportcentrum Nonprofit Kft.-vel az ottani kövek MCSZ versenyeken történő használatára, 

mert jelenleg ezek az országban található legjobb minőségű kövek, így színvonalasabb 

versenyeket lehet rendezni. 2015-ös beszerzés a versenybírók munkájának megkönnyítése 

érdekében a button dobásokat értékelő mérőműszer. 

A szövetség tulajdonában lévő seprűk és csúszó talpak is folyamatos használatban vannak a 

toborzó eseményekhez, céges rendezvényekhez és utánpótlás programokhoz. A sportág 
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népszerűsítéshez beszerzésre került a Floor Curling elnevezésű demonstrációs eszköz, amivel 

jég nélkül is kipróbálható a sportág. 

Az információk folyamatos biztosításához saját weblappal és domain címekkel rendelkezünk, 

amelyek megújítása és egy szolgáltatóhoz történő összevonása megtörtént. 

A 2015-ös évben a szövetség saját irodát bérelt az Ihász utca 24. szám alatt található 

Kőbányai Sportközpontban. A szövetség dokumentumai is itt találhatóak meg. 

Az adminisztratív teendők és verseny lebonyolítási feladatok ellátását a szövetség 

tulajdonában álló 1 db számítógép és tartozékai, 1 db nyomtató, 1 db laptop és 1 db táblagép 

segítette. A munkát egy szoftveres nyilvántartó program segítségével és elektronikus 

számlázó szoftverrel végzi a főtitkár, ezekhez vásárolt licencekkel rendelkezik a szövetség. A 

szövetség tulajdonában álló eszközök leltárja megtörtént. A sporteszközök a Kamaraerdei 

Curling Clubban és a Kőbányai Jégcsarnokban rendeltetésüknek megfelelően a jégpályán 

vagy a tárolóban kerültek elhelyezésre. 

A válogatottak számára kis készlettel rendelketünk zászlókból és kitűzőkból, igény szerint 

történik rendelés. Hasonló a helyzet a népszerűsítő programokhoz szükséges szórólapokkal is. 

 

Budapest, 2016. március 12. 

 

 

dr. Bukta Zsuzsanna     Sövegjártó Petra 

       elnök           főtitkár 


