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JEGYZŐKÖNYV 

 
 

Amely készült a Magyar Curling Szövetség elnökségének 2021. december 17. napján online, a 

Microsoft Teams program használatával megtartott elnökségi ülésén. 

 

Jelen vannak: 

Pomázi Gyula, elnök 

Fóti Balázs, alelnök  

Kiss Bálint, sportigazgató 

Dencső Blanka, elnökségi tag  

Deák György, elnökségi tag 

Palancsa Zoltán, elnökségi tag 

Nagy Zsolt, Felügyelő Bizottság elnök 

Czermann Kristóf, játékos 

Vaspöri Tamás, játékos 

Polyák Szabina, gyakornok 
 

 

Az elnökségi ülést 14:11-kor Pomázi Gyula megnyitja. Az elnökségi ülés 2021.11.30-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 5 elnökségi tag jelen van, így az elnökség 

határozatképes. 

 

Pomázi Gyula felkéri Polyák Szabinát, hogy készítse el a jegyzőkönyvet, aki a felkérést elfogadja. 

Az elnökségi tagok egyhangúlag elfogadják Polyák Szabinát a jegyzőkönyv vezetésére. Pomázi 

Gyulát elfogadják levezető elnöknek. 

 

Dencső Blanka megkérdezi a jelenlévőket, hogy készülhet-e elektronikus felvétel az elnökségi 

ülésről, a jegyzőkönyv megírásának könnyítéséért. A jelenlevők egyöntetűen beleegyeznek, hogy 

felvétel készüljön az ülésről. Dencső Blanka elindítja a felvételt. 

 

Pomázi Gyula felkéri Kiss Bálintot a jegyzőkönyv hitelesítésére. Az elnökség elfogadja a 

hitelesítőt. Majd Deák György jelzi, hogy szükséges még egy hitelesítő, így Pomázi Gyula kijelöli 

Deák Györgyöt a másik jegyzőkönyv hitelesítőnek. Az elnökség elfogadja a hitelesítőt. 

 

Pomázi Gyula megkérdezi a jelenlévőket, hogy az általa megküldött napirendipontokkal 

egyetértenek-e, illetve van-e módosítási javaslatuk vagy indítványuk további napirendi témákra. 
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A napirendi pontokhoz érkezett módosítási javaslat: 
 
Kiss Bálint sportigazgató javasolja, hogy a kerüljön be a napirendi pontok közé a Win-Win 
tagegyesület törlése. 
 
Deák György elnökségi tag javasolja, hogy kerüljön be a napirendi pontok közé a Vegyes-páros 
költségvetése.  
 
Pomázi Gyula szavazásra bocsátja a megváltozott napirendet, azzal a kiegészítéssel, hogy 10. 
pontként tárgyalják a Vegyes páros támogatását, 11. pontként a Win-Win tagegyesület törlését 
és 12. pontként az Egyebeket.  
 
Pomázi Gyula megállapítja, hogy öt elnökségi tag igen szavazatával elfogadják a módosított  
napirendet. 
 

Napirendi pontok: 

 

1. Beszámoló az előző elnökségi ülésen megbeszélt feladatok elvégzéséről – szóbeli 

előterjesztés Előadó: Kiss Bálint – sportigazgató 

2. Előző elnökségi ülés óta meghozott elektronikus határozatok elfogadása – írásbeli 

előterjesztés Előadó: Deák György – elnökségi tag  

3. Javaslat a 2022. évi elnökségi üléstervére – írásbeli előterjesztés Előadó: Deák György – 

elnökségi tag 

4. Javaslat a 2022. évi költségvetési tervre – írásbeli előterjesztés Előadó: Fóti Balázs, Kiss Bálint 

5. Az MCSZ 2021. évi projektjeinek és azok aktuális feladatainak, munkájának áttekintése – 

szóbeli előterjesztés Előadó: Kiss Bálint 

6. MCSZ versenyek – Versenybírói javaslat – írásbeli előterjesztés Előadó: Kiss Bálint  

7. Javaslat az Etikai és Fegyelmi Bizottság tagjainak visszahívására, új tagok kijelölésére – szóbeli 

előterjesztés, előadó: Deák György 

8. Tájékoztató a magyar női és férfi válogatott EB szerepléséről és tapasztalatairól – szóbeli 

előterjesztés Előadó: Nagy Gyöngyi, Fóti Balázs 

9. 2021-es határozati jegyzék elfogadása – írásbeli előterjesztés, előadó: Kiss Bálint 

sportigazgató 

10. Vegyes-páros támogatása 
11. Win-Win tagegyesület törlése 

12. Egyebek 

 

1. Beszámoló az előző elnökségi ülésen megbeszélt feladatok elvégzéséről – szóbeli előterjesztés 

Előadó: Kiss Bálint – sportigazgató 

 

Kiss Bálint tömbösítve összegyűjtötte, hogy milyen operatív feladatokat teljesültek az előző 

elnökségi ülés óta, amiket pontokba szedve össze is írt az elnökség részére.  

 

Az említett feladatok az alábbiak: 

• Női-Férfi felnőtt válogatottak EB szereplésének teljes ügyintézése lezárult 
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• VP Olimpiai válogatott szereplésének teljes ügyintézése lezárult 

• Lány-Fiú ifjúsági válogatottak VB szereplésének teljes ügyintézése - folyamatban, döntő 

többsége megvan 

• 2021/2022-es szezon őszi versenyeinek intézése. A VCS, VP B és A liga kiírásai 

folyamatban, még idén publikálásra kerülnek. 

• MACS dokumentáció leadása 

• MOB és EMMI dokumentációk leadása (OSEI lista, infrastruktúra, támogatás) 

• EMMI elszámolások, ütemezése és egyeztetések - leadásuk folyamatban 

• DRK rendelések lefolytatása 

• Előző főtitkárok által fennmaradt feladatok ügyintézése 

• Eszközrendelés megérkezett (Budapesti rendezvények eszközmodernizáció, vidéki 

tömegbázisok alapkészlet ellátása) 

• Honlap és FB aktivitás világversenyekről, eseményekről. 

• TE-MOKSZ-MCSZ kooperáció első lépései 

 

Kifejtette, hogy Rozgonyi Gergely munkaszerződése megszűnt, a továbbiakban nem tölti be 

főtitkári pozícióját a Szövetségben. Így jelenleg ez a pozíció betöltetlen. Emellett két új gyakornok 

felvétele történt meg a közelmúltban, Polyák Szabina és Böndör Dániel személyében, akik a 

jövőben munkájukkal támogatják a Szövetséget az operatív feladatokban. 

 

 

2. Előző elnökségi ülés óta meghozott elektronikus határozatok elfogadása – írásbeli előterjesztés 

Előadó: Deák György – elnökségi tag  

 

Deák György a megfelelő módon közzétette a ponthoz kapcsolódó írásbeli előterjesztését, 

amihez nem kíván szóban hozzászólni. A jelenlévőknek jelzi, hogy tegyék fel esetleges 

kérdéseiket. Senki nem kívánt kérdést feltenni. 

 

Pomázi Gyula szavazásra bocsátja az előző elnökségi ülés óta meghozott elektronikus 

határozatok elfogadását. 

 

Az elnökség az 1/2021 (XII.17.) számú határozatban egyhangúan elfogadja az előző elnökségi 

ülés óta meghozott elektronikus határozatokat. 

 

 

3. Javaslat a 2022. évi elnökségi üléstervére – írásbeli előterjesztés Előadó: Deák György – 

elnökségi tag 

 

Deák György ehhez a napirendi ponthoz is megfelelően közzétette az írásbeli előterjesztést, 

amihez hozzáfűzi, hogy ez a tavalyi dokumentum kibővített változata a megfelelő 

aktualizálásokkal. Nem érkezik kérdés a napirendi ponthoz.  

 

Pomázi Gyula szavazásra bocsátja a 2022. évi elnökségi üléstervről szóló javaslat elfogadását. 
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Az elnökség a 2/2021 (XII.17.) számú határozatban egyhangúan elfogadja a 2022. évi elnökségi 

üléstervéről szóló javaslatot. 

 

4. Javaslat a 2022. évi költségvetési tervre – írásbeli előterjesztés Előadó: Fóti Balázs, Kiss Bálint 

 

A 2022. évi költségvetési terv táblázata online elérhető. 

Kiss Bálint kifejti, hogy a korábbi évekhez hasonlóan elkészítették a tervezetet, figyelembe véve 

az általuk megérdeklődött szervezeteknél várható támogatásokat is. A tartalékokat külön soron 

jelölték az átláthatóság miatt. 2021-es évből kiindulva végeztek apróbb módosításokat. 

 

Fóti Balázs jelzi, hogy a versenysport és az MPB támogatás is csökkeni fog, ezt jelezték felé.  

Palancsa Zoltán kérdésére válaszolva, várhatóan 10 millió forinttal fog csökkeni a költségvetési 

terv, részben a támogatások csökkenése miatt, részben 2022-ben a nyitó egyenleget nem növelik 

az előző évben korlátozások miatt hosszabbított tételek, mint 2021-ben, amikor a 2020-as fel 

nem használt meghosszabbított támogatások költségvetés növelő hatásúak voltak. 

 

Palancsa Zoltán szeretne egy felkéréssel élni a szakmai tanácsadó testület felé. Amennyiben a 

vegyes-párost továbbra is kiemeltként kezelik, akkor dolgozzanak ki egy 4 éves, olimpiai ciklusra 

vonatkozó kiemelési, támogatási, felkészülési rendszert, mert azt gondolja, hogy az 

eredményesség szempontjából ez nagyon jelentős előrelépés lehet. De ez valószínűleg a 2022-es 

költségvetésre még nem lesz kihatással. A tartalék sorok fedezik az esetleges 2022-es 

költségeket.  

 

Dencső Blanka tolmácsolja ezt a Szakmai Tanácsadó Testület felé. 

 

Deák György kifejti, hogy ez egy tervezet, amit a közgyűlés felé fogunk majd vinni, ha a 

közgyűlésen van másik javaslat akkor ez még változhat.  

 

Fóti Balázs is támogatja, hogy az elmúlt 4 év egész támogatási rendszerét értékeljék ki és ha 

szükséges, szerinte is szükséges, de ha más is úgy gondolja, hogy szükséges akkor egy új 

támogatási rendszert kell kialakítani, ami egyértelműen hatással van a költségvetésre. Kérdés, 

hogy a közgyűlésig ez létre tud-e jönni, meg lesz-e a tisztújítás, az új elnökség tud-e addigra ezzel 

foglalkozni vagy a mostani elő tud készíteni egy anyagot erre a közgyűlésig. Az biztos, hogyha 

változik a támogatási rendszer, akkor változik a költségvetés is. Ez most a jenlegi alapján egy 

elkészített terv.  

 

Pomázi Gyula szavazásra bocsátja a napirendi pont elfogadását. 

 

Az elnökség egyhangúan elfogadja a 3/2021 (XII.17.) számú határozatban a 2022. évi 

költségvetési terv javaslatát, és tovább vihetőnek tartja a megfelelő fórumokra. Azzal a 

kiegészítéssel, hogy egy szakmai terv és az ehhez kapcsolódó támogatási program kialakítása, 

kidolgozása javaslat szinten megerősíthető, illetve létrehozható.  
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5. Az MCSZ 2021. évi projektjeinek és azok aktuális feladatainak, munkájának áttekintése – 

szóbeli előterjesztés Előadó: Kiss Bálint 

 

Kiss Bálint írásban összegyűjtötte és továbbította az elnökség felé az MCSZ 2021. évi projektjeit, 

feladatait és munkáit, melyek a következőek: 

 

Vidéki tömegbázisok beindítása (Fóti Balázs): 

• Tatabánya: Aktív, 3 tervezett verseny a szezonban, II. Tatabánya Kupa 4 csapattal lezajlott, 

külön nyílt nap szervezés Kamaraerdőn. 

• Makó: Lassan, de haladunk, időpontokat adtam mi lenne az MCSz-nek ideális egy I. Makó 

Kupára, kezdő szett letelepítésére. 

• 20-as célkitűzéshez feltétlen szükséges lenne a DEAC, illetve Szekszárd is. 

 

Belső kommunikáció fejlesztés (Dencső Blanka, Pomázi Gyula)  

• Korábban Blanka által feltöltött draft verzió. 

• Kommunikációs javaslat (Piri) + Dobos Sándor kommunikációs szakember keretszerződés 

folyamatban 

 

Stratégia, célok (Dencső Blanka, Pomázi Gyula)  

• 2022-2026-os új olimpiai ciklusra kiemelt feladat - 2022. április-május 

 

Állami források, programok (Pomázi Gyula) 

• Csökkeni fognak az állami források az EMMI és az MPB visszajelzése alapján 2022-re. 

• MOB és EMMI-nek több COVID, Vegyes-páros és Infrastruktúra több éves fejlesztési igény 

komplett dokumentáció leadásra kerül. Operatív szinten több lépcsőben leadva, vezetői 

egyeztetések folyamatban. 

 

Válogatott felkészülési terv és beszámoló sablon kialakítás (Dencső Blanka)  

• Elkezdődött ennek előkészítése, de nem látok előrelépést, szintén az új olimpiai ciklusra 

kidolgozandó. 

 

Szabályzatok aktualizálása (Palancsa Zoltán) 

• Óvási és Versenyszabályzat újabb módosításai kellenének, illetve Alapszabály! 

 

Tagegyesületek, igazolt versenyzők számának növelése (Deák György, Fóti Balázs)  

• 20-as célkitűzéshez feltétlen szükséges lenne a DEAC, illetve Szekszárd is. 

 

Rendezvények, street curling (Deák György) 

• COVID miatt mérsékelt, a helyzethez képest maximalizálva a bejövő rendezvények. 

 

Curling Akadémia (Deák György, Palancsa Zoltán) 

• Ebben nem látok előrelépést 
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Szponzorszerzés (Deák György, Fóti Balázs) 

• DRK-val erősítjük a kapcsolatot, az együttműködés 2022. december 31-én lejár.  

• Céges rendezvények a szponzorszerzés egyik célcsoportja, itt a sportág már ismert, ők a 

jövőben megkereshetők. 

 

Kifejti, hogy sok projektben aktívabb a Szövetség, míg másokban, a járványügyi helyzet és a 

leterheltség miatt mérsékelt előrehaladás mutatkozott eddig. 

 

Deák György kiegészíti, hogy a Curling Akadémiában van munka és van vele feladat, de a jelen 

körülmények miatt ez csak jövőre tud megvalósulni.  

 

A napirendi pontról az elnökségi tagok egyetértettek, Bálintnak a tájékoztatót megköszönték. 

 

 

6. MCSZ versenyek – Versenybírói javaslat – írásbeli előterjesztés Előadó: Kiss Bálint  

 

Kiss Bálint a megfelelő módon közzétette a versenybírói javaslatról szóló dokumentumot. Szóban 

is kifejti, hogy a versenybírók díjazását a versenyképesség miatt növelni kell. Ezt az előző 

elnökségi ülésen javasolta, a mai elnökségi ülésre pedig már kidolgozta a szövetség példáján 

keresztül. 6000 Ft/mérkőzés díjat javasol elfogadásra. Dencső Blanka szóban is támogatja a 

javaslatot.  

 

Pomázi Gyula szavazásra bocsátja a napirendi pont elfogadását. 

 

Az elnökség a 4/2021 (XII.17.) számú határozatban egyhangúan elfogadja a versenybírói díjazás 

emeléséről szóló javaslatot. 

 

 

7. Javaslat az Etikai és Fegyelmi Bizottság tagjainak visszahívására, új tagok kijelölésére – szóbeli 

előterjesztés, előadó: Deák György 

 

Deák György ismerteti az Etikai és Fegyelmi Bizottság jelenlegi állapotát. 

A Bizottságnak három tagja van jelenleg, akik évek óta inaktívak és elérhetetlenek. 

Javasolja Dr. Ecsedy Miklós ügyvédet elnöknek, illetve Dr. Spiczmüller Bence ügyvéd és Dr. Balogh 

Áron Péter ügyvédet az Etikai és Fegyelmi Bizottság tagjának.  

 

Palancsa Zoltán kifejti, hogy Dr. Spiczmüller Bence ügyvédről és Dr. Balogh Áron Péter ügyvédről 

semmilyen információ nincs a birtokában.  

Deák György kifejti, hogy ők független ügyvédek, nem kötődnek a Szövetséghez ilyen értelemben. 

Miklós javasolta őket.  

Nagy Zsolt egyetért Palancsa Zoltán véleményével, kevés az információ a két ügyvédről és nem 

tartja helyesnek, hogy egy körből kerülnek ki a Fegyelmi Bizottság tagjai. Úgy gondolja nem baj, 

ha van egy ügyvéd tagja, sőt akár az összes is lehet jogász, de mégis jó lenne, ha lenne egy, aki a 
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curlinghez is ért valamennyire. Javasolja felkeresni a jelenlegi Fegyelmi Bizottság tagjait és 

utánajárni az inaktivitások okának, illetve örülne, ha egy tag legalább megmaradna a régi 

Bizottságból, hiszen ő rendelkezik gyakorlattal.  

 

Deák György jelzi, hogy semmilyen platformon nem tudják elérni a tagokat. 

 

Dencső Blanka kifejti, hogy évek óta nem volt velük kommunikációban a Szövetség, javasolja, 

hogy ne terheljék őket tovább, inkább éljenek a felvetett lehetőséggel, ők teljesen függetlenek. 

 

Pomázi Gyula összefoglalja a javaslatot.  Ennek a javaslatnak két eleme van, az egyik elem, hogy 

a jelenlegi Etikai és Fegyelmi Bizottságnak a tagjait visszahívják és újakat neveznek ki. Az újak 

között Dr. Ecsedy Miklós, az MCSZ új ügyvédje lenne az elnök és Dr. Spiczmüller Bence, illetve Dr. 

Balogh Áron lenne a két további tag. Kiegészítő javaslatként kifejti, hogy a következő elnökségi 

ülésig legyenek szívesek, ha és amennyiben most megválasztásra kerülnek ezek a tagok, írásban 

is visszaigazolni azt, hogy elfogadják feladatukat és tisztában vannak azzal, hogy egy Etikai és 

Fegyelmi Bizottság tagsága milyen jellegű feladatokkal, felelősséggel jár, ismervén a Szövetség 

ide vonatkozó szabályzatait. Tehát egy egyértelmű írásbeli visszajelzés szülessen, illetve a 

következő elnökségi ülésre vagy személyes vagy online módon egy nagyon rövid becsatlakozás 

erejéig, egy napirendi ponton mutatkozzanak be. Ezzel a kitétellel egészítette ki a javaslatot. 

 

Az elnökségi tagok elfogadják a kiegészítést. 

 

Pomázi Gyula szavazásra bocsátja a napirendi pont elfogadását az általa tett kiegészítéssel. 

 

Az elnökség az 5/2021 (XII.17.) számú határozatban egyhangúan elfogadja az Etikai és Fegyelmi 

Bizottság tagjainak visszahívását és az új tagok kijelölését, Pomázi Gyula által javasolt és 

elfogadott kiegészítéssel.  

 

 

8. Tájékoztató a magyar női és férfi válogatott EB szerepléséről és tapasztalatairól – szóbeli 

előterjesztés Előadó: Nagy Gyöngyi, Fóti Balázs 

 

A napirendi pont kifejtése előtt Dencső Blanka jelzi, hogy Palancsa Zoltán nem elérhető online, 

így a 7. napirendi pontról történő szavazást meg kell ismételni. Miután Palancsa Zoltán újra 

elérhető, Pomázi Gyula visszavonja az Etikai és Fegyelmi Bizottság tagjainak visszahívásáról és az 

új tagok kijelöléséről szóló szavazás eredményét és ismerteti újra Palancsa Zoltánnal a napirendi 

pont részleteit és annak kiegészítéseit.  

 

Pomázi Gyula újra szavazásra bocsátja a napirendi pont elfogadását. 

 

Az elnökség az 5/2021 (XII.17.) számú határozatban egyhangúan elfogadja az Etikai és Fegyelmi 

Bizottság tagjainak visszahívását és az új tagok kijelölését, Pomázi Gyula által javasolt és 

elfogadott kiegészítéssel.  
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A magyar női és férfi válogatott EB szerepléséről és tapasztalatairól szóló tájékoztatók elérhetőek 

online. Nagy Gyöngyi nem tud részt venni az elnökségi ülésen, amit előre jelzett a megfelelő 

módon, így szóbeli kiegészítés nincs a női válogatott EB szerepléséről. 

 

Fóti Balázs kifejti, hogy az elnökségi ülésen is jelen lévő Vaspöri Tamás előzetesen elkészítette a 

férfi válogatott EB szerepléséről és tapasztalatairól szóló tájékoztatót. Sárdi Pétertől érkeztek 

előzetesen kérdések, melyeket feltesz Vaspöri Tamásnak. 

 

Vaspöri Tamás szóban nem kívánja kiegészíteni a tájékoztatót, a kérdésekre válaszol. Megjegyzi, 

hogy nem vezettek statisztikát, így ezzel nem tud szolgálni.  

 

A válogatott csapatok használtak bármilyen mérőrendszert az EB alatti teljesítményük 

elemzésére? 

Vaspöri Tamás: Mi nem. 

 

Ha igen, akkor ennek eredménye miért nincs benne a beszámolókban? Levontak-e a számokból 

bármilyen következtetést, amit megosztanak a szövetséggel? 

Ha nem, akkor miért nem? 

Vaspöri Tamás: Nem használtunk alapvetően, nem beszéltünk róla, hogy kellene, a mi 

esetünkben nem éreztem azt, hogy erre szükség lenne.  

 

Deák György félbeszakítja a kérdések megválaszolását és kifejti, hogy a problémakört ő indította 

el a Basecamp felületén egy hozzászólással, amiben nem fogadja el Vaspöri Tamás beszámolóját, 

mert nem tartja helytállónak. Ezt a kijelentését visszavonja és pontosítja, hogy az MCSZ jelenleg 

nem rendelkezik olyan sablonnal, ami által számonkérhetők azok az adatok egy ilyen 

beszámolónál, amik előremutatólag fontosak lennének.  

Palancsa Zoltán is egyetért ezzel, jelzi, hogy ez 2019-ben is probléma volt már. 

 

Dencső Blanka kiegészíti, hogy ennek kidolgozását ő már elkezdte, ami nem fejeződött be, de újra 

nekilát ennek elkészítéséhez.  

 

Nagy Zsolt kérdezi Fóti Balázst, hogy ő mit tarott volna helyesnek, mint a tárgyalt csapatban 

szereplő játékos és mint elnökségi tag.  

 

Balázs egyetért az előző gondolatokkal, nem tartja megfelelőknek a beszámolókat. Gyűjteni 

kellene az adatokat, hogy lehessen mivel számolni. Ez a projekt már régóta napirenden van. 

 

Nagy Zsolt javasolja, hogy legközelebb vesse fel a csapat részére, hogy ezeket készítsék el. 

 

Dencső Blanka szerint ez nem a csapat feladata, hanem az elnökségé, hogy ezeket a sablonokat 

elkészítse és újra hangsúlyozza, hogy dolgoznak rajta, hogy minél hamarabb elkészüljön.  
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Pomázi Gyula megállapítja, hogy ezeknek a sablonoknak a megléte szervezeti szinten szükséges 

és fontos részei a hatékony működésnek. Egységes formátumok szükségesek.  

 

Az elnök és elnökség gratulál a nők elért eredményéhez, illetve a férfiak B ligában történő biztos 

bennmaradásához.  

 

Pomázi Gyula szavazásra bocsátja a női válogatott EB szerepléséről és tapasztalatairól szóló 

tájékoztatók elfogadását. 

 

Az elnökség a 6/2021 (XII.17.) számú határozatban egyhangúan elfogadja a női válogatott EB 

szerepléséről és tapasztalatairól szóló tájékoztatót.  

 

Pomázi Gyula szavazásra bocsátja a férfi válogatott EB szerepléséről és tapasztalatairól szóló 

tájékoztatók elfogadását. 

 

Az elnökség a 7/2021 (XII.17.) számú határozatban egyhangúan elfogadja a férfi válogatott EB 

szerepléséről és tapasztalatairól szóló tájékoztatót.  

 

 

9. 2021-es határozati jegyzék elfogadása – írásbeli előterjesztés, előadó: Kiss Bálint sportigazgató  

 

Kiss Bálint a megfelelő módon közzétette a 2021-es határozati jegyzékről szóló dokumentumot, 

szóban nem kívánja kiegészíteni. 

 

Deák György javasolja, hogy az ez év hátralevő részében születő határozatok miatt ezt a napirendi 

pontot napolják el. 

 

Pomáza Gyula egyetért Deák György javaslatával és kijelenti, hogy 2022. első elnökségi ülésén 

tárgyalják meg ezt a napirendi pontot.  

 

 

10. Vegyes-páros támogatása 

 

A napirendi pontnak nincsen elérhető előkészítő anyaga, sem hivatalos felelőse. 

 

Deák György kifejti, hogy miért javasolta napirendi pontnak a vegyes-páros támogatásával 

kapcsolatos pénzügyeket. 

Mihályi Petra 2021. ősz elején emailben leírta, hogy az idei évben túlköltekezett a vegyes-páros. 

Előzetes megállapodásként megegyeztek, hogy ezt az olimpiai kvalifikáció után tárgyalják meg. 

Ezeket a plusz költségeket Mihályi Petra fizette ki, mint az MCSZ akkori főtitkára, engedély és 

jóváhagyás nélkül. Hónapokkal később jelezte ezt az MCSZ felé, amikor már nem töltötte be a 

főtitkári pozíciót.  

 



 
 
Magyar Curling Szövetség 2021.12.17.-i elnökségi ülés jegyzőkönyve 
 

10 
 

Deák György javasolja, hogy Mihályi Petrától ezt az összeget követeljék vissza és a jogi folyamatot 

indítsák el egy ügyvéddel.  

 

Nagy Zsolt jelzi, hogy 2021. szeptember 29-én Mihályi Petra hivatalosan egyeztetést kérvényezett 

a Szövetséggel emailes megkeresésében. Felveti, hogy a két ügyet lehet-e egyszerre intézni. 

 

Deák György együttműködését jelzi a Mihályi Petrával való egyeztetéssel kapcsolatban, de úgy 

gondolja ez a két ügy ilyen értelemben nem függ össze. Javasolja, hogy történjen meg az 

egyeztetés Mihályi Petra és az MCSZ között, erre jelöljenek ki valakit és a fizetési meghagyás jogi 

folyamatát ettől függetlenül, de párhuzamosan indítsák el.  

 

Pomázi Gyula szavazásra bocsátja a Mihályi Petrával, volt főtitkárral történő egyeztetésről és a 

vele szemben induló eljárásról szóló javaslatot. 

 

Az elnökség a 8/2021 (XII.17.) számú határozatban 2 tartózkodással és 3 igen szavazattal 

elfogadta a Mihályi Petrával, volt főtitkárral történő egyeztetésről és a vele szemben induló 

eljárásról szóló javaslatot.  

 

Deák György illetékes az egyeztetésben. Pomázi Gyula továbbította Mihályi Petra egyeztetést 

kérvényező levelét az elnökség felé.  

 

 

11.  Win-Win tagegyesület törlése 
 
Kiss Bálint ismerteti a napirendi pont beiktatásának okát. Sövegjártó Petra, a Win-Win 
tagegyesület elnöke jelezte Neki, illetve Fóti Balázsnak emailen, hogy nem kívánják 
meghosszabbítani a tagságukat. 
 
Palancsa Zoltán érdeklődik, ennek okáról, hátha tanulság vonható le belőle. 
 
Fóti Balázs reagál a feltett kérdésre és kifejti, hogy Petráék gyerekekkel foglalkoznak és e-sport 
szakosztályt is indítottak. Az elképzelésük az volt, hogy a curlinget is beveszik ebbe, így pályázatra 
jelentkeztek, amit sikeresen meg is nyertek, de a járványügyi helyzet miatt az iskolákkal nem 
tudnak megegyezni. Úgy véli ez a jövőben sem tudna változni. 
 
Nagy Zsolt javasolja, hogy próbálják meg újra felkeresni Petráékat és meggyőzni őket, de Balázs 
kijelenti, hogy mindent megpróbáltak ezügyben.  
 
Pomázi Gyula szavazásra bocsátja a napirendi pont elfogadását. 

 

Az elnökség a 9/2021 (XII.17.) számú határozatban egyhangúan elfogadja a Win-Win 

tagegyesület törlését. 

 

 

 




