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

I. Általános ügyvitel 
1. Ideiglenes főtitkár váltás 

• dokumentumok, irodai eszközök, házipénztár átadás-átvétele december elején 
megtörtént 

• ügymenet átadás-átvétele december elején megtörtént 
2. évindításhoz kötődő teendők elvégzése 
3. általános adminisztratív tevékenység 
4. MCSZ által szervezett sportesemények adminisztrációja 
5. pályázatfigyelő szolgáltatás megrendelése 

 
II. 2020. évi EMMI támogatások módosítása Covid19 pandémiás helyzetre való tekintettel 

1. 2020. évi versenysport és olimpiai felkészülési támogatás: módosítási határidő 2021.03.31. 
2. 2020. évi kerekesszékes támogatás: határidő és költségsorok módosítása december végén 

megtörtént, így a fennmaradó1.600.000Ft-os összeg az áprilisra csúsztatott kerekesszékes 
csapat világbajnokság szállásköltségeire felhasználható. 

3. 2020. évi utánpótlás edző program: módosítás nem szükséges 
4. 2020. évi sportágfejlesztési támogatás: módosítási határidő 2021.02.28, jelenleg a számlák 

összesítése zajlik, hogy a fennmaradó pontos összeget felmérjük, biztosan módosításra lesz 
szükség, amelynek egy része a már megállapított és a legtöbb csapat által felhasznált, 
csapatonként 280.000Ft-os, összeszen 2.800.000Ft-os pályabérleti támogatás 
 

III. 2021. évi EMMI támogatások 
1. 2021. évi versenysport és olimpiai felkészülési támogatás: 16.900.000Ft 

• Versenysport és olimpiai felkészülés szakmai feladatai: 11.900.000Ft 

• Versenysport és olimpiai felkészülés szakmai feladatai megvalósításával összefüggő 
működési költség: 5.000.000Ft 

• Összesen: az olimpiai kvalifikációs szezonra való tekintettel 5.000.000Ft-tal több, mint 
a 2020. évi támogatás és amellyel az éves költségvetésben kalkulált az MCSZ 

• Határidő: február 15. 
2. 2021. évi kerekesszékes támogatás: 6.000.000Ft 

• A támogatási kérelem benyújtása előtt jelentette be a WCF, hogy a kerekesszékes 
vegyes páros szakág 2026-tól felkerül a paralimpiai programra – ezt jeleztük a Magyar 
Paralimpiai Bizottság felé 

• A vegyes páros szakág paralimpiai programra kerülésére, valamint a paralimpiai 
kvalifikációs szezonra való tekintettel jelezte a Magyar Paralimpiai Bizottság, hogy 
vélhetően tudnának a korábbinál magasabb összegű támogatást javasolni az EMMI 
felé az MCSZ részére 

• Ennek megfelelően összeállított 2021. évi kerekesszékes költségvetésben 6.339.000Ft-
ot igényeltünk az MPB-n keresztül az EMMI-től 

• Az MCSZ számára végül megítélt 6.000.000Ft-os támogatás duplája a korábbi 
3.000.000Ft-os támogatásnak. 

3. 2021. évi utánpótlás edző program: 7.799.988Ft 

• Az összeg nem változott 
4. 2021. évi sportágfejlesztési támogatás: a kiértesítés még nem érkezett meg 
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IV. Kapcsolatfelvétel potenciális szakmai partnerekkel 

1. Győri ETO HC: találkozó 2021.01.26-án lezajlott 

• résztvevők a Győri ETO HC részéről: Petrov Iván (sportért felelős polgármesteri biztos), 
Bartalis József (elnökségi tag), Nagy Ákos (klubmenedzser), Boros Péter 
(kommunikációs- és marketing igazgató), Téglássy Tamara (műkorcsolya szakosztály 
vezető) 

• résztvevők MCSZ részéről: Fóti Balázs (alelnök), Kiss Bálint (sportigazgató), Mihályi 
Petra (főtitkár) 

• rövid távú célok: klub felvétele az MCSZ tagszervezetei közé, curling szakosztály 
létesítése 

• hosszú távú célok: curling pálya kialakítása, jelentős vidéki utánpótlás bázis felépítése, 
marketing stratégiai együttműködés, győri rendezésű curling világesemény 

2. Magyar Országos Korcsolyázó Szövetség: megbeszélés esedékes 2021.02.03-án 10:00-kor 

• résztvevők a MOKSZ részéről: Váradi Orsolya (ügyvezető igazgató), Vardanjan Gurgen 
(pontozásos szakágakért felelős sportigazgató), Telegdi Attila (gyorsasági szakágakért 
felelős sportigazgató) 

• cél: korábbi kapcsolat felújítása, szoros együttműködés kialakítása 
3. Magyar Jégkorong Szövetség: megbeszélés időpontja egyeztetés alatt 

• kapcsolatfelvétel, együttműködés kialakítása 
4. Budapesti Sportszövetségek Uniója: találkozó 2021.01.27-én lezajlott 

• résztvevők: Dombi Rudolf (BSU főtitkár), Mihályi Petra (MCSZ főtitkár) 

• irodabérleti lehetőség felmérése 

• Budapesti Curling Szövetség alapításában rejlő anyagi és infrastruktúra bővítési 
lehetőségek felmérése 

• BSU OKJ-s curling sportedzői képzések alakulása 
 

V. Teljes MCSZ dokumentáció áttekintése, rendszerezése 
1. MCSZ iratok, szerződések három helyen voltak megtalálhatók 

• aktuális dokumentumok: Mihályi Petra főtitkárnál 

• korábbi dokumentumok egy része, a Kamaraerdei Curling Clubból átszállítva Mihályi 
Petra főtitkárhoz (1 doboz, főként elnökségi ülések, közgyűlések anyagai, illetve 
gazdasági beszámolók) 

• korábbi dokumentumok legnagyobb része: Kerekes Olivér raktárában 
2. áttekintés, rendszerezés céljai: az elévült, feleslegessé vált dokumentumok kiválogatása, a 

statisztikai, sportág fejlődéstörténeti szempontjából még szükséges, hasznos dokumentumok 
rendszerezése, digitalizálása (külső segítség szükséges) 
 

VI. Közreműködés az MCSZ kommunikációs stratégiájának kialakításában (Dencső Blanka projektje) 
1. akut megoldandó kommunikációs problémák felmérése 

•  javaslat sportolói információs vonal létrehozására a főtitkár és a sportigazgató 
tehermentesítése és a sportolók problémáinak gördülékenyebb megoldása érdekében 

• javaslat a kapcsolattartáshoz szükséges adatbázisok reformjára és az adatkezelési 
szabályzat áttekintésére 

2. külső- és belső kommunikációs vázlat összeállítása 

• áttekintés és véleményezés alatt Dencső Blankánál 
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