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JEGYZŐKÖNYV 

 
 

Amely készült a Magyar Curling Szövetség elnökségének 2022. április 8. napján online, a 

Microsoft Teams program használatával megtartott elnökségi ülésén. 

 

Jelen vannak: 

Pomázi Gyula, elnök 

Dr. Bartha Csaba, Magyar Olimpiai Bizottság sportigazgató 

Fóti Balázs, alelnök  

Dencső Blanka, elnökségi tag  

Deák György, elnökségi tag 

Palancsa Zoltán, elnökségi tag 

Kiss Bálint, sportigazgató 

Nagy Zsolt, Felügyelő Bizottság elnök 

Sárdi Péter, játékos  

Polyák Szabina, gyakornok 
 

 

Az elnökségi ülést 10:04-kor Pomázi Gyula megnyitja. Az elnökségi ülés 2022.03.24-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 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. 

 

Deák György javasolja, hogy a korábbi gyakorlatnak megfelelően készüljön 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 és Deák Györgyöt a jegyzőkönyv hitelesítésére. Az elnökség 

elfogadja a hitelesítőket.  

 

Pomázi Gyula megkérdezi a jelenlévőket, hogy az általa megküldött napirendi pontokkal 

egyetértenek-e, illetve van-e módosítási javaslatuk vagy indítványuk további napirendi témákra. 
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A napirendi pontokhoz érkezett módosítási javaslat: 
 
Nagy Zsolt javasolja felvenni napirendi pontnak a volt főtitkár, Mihályi Petra ügyének aktuális 

állásáról szóló beszámolót. 

Deák György jelzi, hogy nem javasolja ennek a témának a napirendre vételét, mivel a kérdéseit 

írásban megválaszolják. Nagy Zsolt továbbra is javasolja felvenni a napirendi pontok közé. 

 

Pomázi Gyula szavazásra bocsátja a javasolt napirendi pontot. 
 
Az elnökség az 1/2022 (IV.08.) számú határozatban 1 igen, 3 nem szavazattal és 1 
tartózkodással elutasítja a volt főtitkár, Mihályi Petra ügyének aktuális állásáról szóló 
beszámoló napirendre vételét. 
 
Nagy Zsolt által feltett kérdésekre a válaszokat Pomázi Gyula elküldi számára. 
 
 
Nagy Zsolt javasolja felvenni a napirendi pontok közé FB UEP vizsgálatáról szóló beszámolót. 
 

Pomázi Gyula szavazásra bocsátja a javasolt napirendi pontot. 
 
Az elnökség az 2/2022 (IV.08.) számú határozatban 1 igen, 3 nem szavazattal és 1 
tartózkodással elutasítja a FB UEP vizsgálatáról szóló beszámoló napirendre vételét. 
 

Pomázi Gyula elküldi a FB UEP vizsgálatával kapcsolatos válaszokat Nagy Zsoltnak. 

 

 

Kiss Bálint javasolja felvenni napirendi pontnak a Vasas SC Titánok - Ifi OCSB nevezési kérelmének 

elbírálását. 

 

Pomázi Gyula szavazásra bocsátja a javasolt napirendi pontot. 
 

Az elnökség a 3/2022 (IV.08.) számú határozatban 4 igen szavazattal és 1 tartózkodással 
elfogadja a Vasas SC Titánok - Ifi OCSB nevezési kérelmének elbírálását a napirendi pontok 
között. 
 

Napirendi pontok: 
1. 2022-es költségvetés aktualizálása a vegyes-páros felajánlás tükrében, előadó: Fóti 

Balázs, írásbeli előterjesztés 
2. 2021-es éves beszámoló elfogadása, javaslattétel a közgyűlés részére, előadó: Deák 

György, írásbeli előterjesztés 
3. Beszámoló az előző elnökségi ülésen megbeszélt feladatok elvégzéséről. Előadó: Kiss 

Bálint 
4. Beszámoló a Vegyes-páros Országos Bajnokság „A” liga versenyszervezési tapasztalatairól 

Előadó: Kiss Bálint, beszámoló 
5. Az MCSZ projektek aktuális feladatainak, munkájának áttekintése. Előadó: Kiss Bálint 
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6. Bajnoki díjátadó ünnepség szervezésével kapcsolatos tájékoztatás, javaslattétel, előadó: 
Deák György 

7. Vasas SC Titánok - Ifjúsági OCSB nevezési kérelmének elbírálása 
8. Egyebek 

 
 
Dr. Barta Csaba, a Magyar Olimpiai Bizottság sportigazgatója bemutatkozik az elnökségnek és 
jelenlévőknek, majd Pomázi Gyula is üdvözli őt. Röviden átbeszélik a rövidtávú terveket és 
együttműködési szándékukat. 
 
Dencső Blanka 10:20-kor egyéb teendői miatt kilépett az ülésről, de a felvétel a gépén továbbra 
is aktív az elnökségi ülés végéig.  
 
 

1. 2022-es költségvetés aktualizálása a vegyes-páros felajánlás tükrében, előadó: Fóti 
Balázs, írásbeli előterjesztés 

 
Fóti Balázs kifejti, hogy a vegyes-páros válogatott felajánlotta a szövetség számára a teljes 
Világbajnoksági szereplésükre allokált támogatási keretet, ami 3,5 millió forintot eredményezett 
pluszban a 2022-es költségvetésben. Emiatt aktualizálták a teljes költségvetést, elsősorban a 
tartalék sorokat emelték meg. Többek között a külföldi tanácsadóra, szakmai tartalékra, hazai 
rendezésű világesemény vagy egyéb nemzetközi rendezvényen való részvételre, 
eszközfejlesztésre, a teljesítménydiagnosztikára, az éremátadó ünnepségre, a világversenyekre 
delegáltak diplomáciai részvételére szánt költségvetési sorokat tudták megemelni belőle.  
 
Nem érkezik kérdés az aktualizált költségvetéssel kapcsolatban.  
 
Pomázi Gyula szavazásra bocsátja a 2022-es költségvetés aktualizálásáról szóló javaslatot. 
 

Az elnökség a 4/2022 (IV.08.) számú határozatban 4 igen szavazattal elfogadja a 2022-es 
költségvetés aktualizálásáról szóló javaslatot. 
 
 

2. 2021-es éves beszámoló elfogadása, javaslattétel a közgyűlés részére, előadó: Deák 
György, írásbeli előterjesztés 

 
Deák György megfelelő módon közzétette a beszámolót és a kiegészítő mellékletet is, amit a 
közgyűlés részére kíván előterjeszteni.  
 
Pomázi Gyula szavazásra bocsátja a 2021-es éves beszámoló javaslatát a közgyűlés részére. 
 

Az elnökség az 5/2022 (IV.08.) számú határozatban 4 igen szavazattal elfogadja a 2021-es éves 
beszámoló javaslatát a közgyűlés részére. 
 
 

3. Beszámoló az előző elnökségi ülésen megbeszélt feladatok elvégzéséről. Előadó: Kiss 
Bálint 
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Kiss Bálint összegyűjtötte a feladatokat, amit az előző elnökségi ülés óta elvégeztek: 
• EMMI támogatási források ügyintézése 
• Világbajnokságok ügyintézése 
• Országos bajnokságok szervezése 
• Szezonzáró jeges események szervezése és további tömegbázisok bevonása. 
• Infrastrukturális fejlesztésekről szóló egyeztetések 
• Újabb pályázaton indultunk - akadémiai programmal 

 
Fóti Balázs kiegészíti, hogy egy másik pályázaton is indult a szövetség, ahol az EON írt ki nyilvános 
pályázatot és a siket és kerekesszékes versenyzőknek próbálnak támogatást kapni külföldi 
edzőtáborok szervezésére.  
 
Az elnökség szavazás nélkül elfogadja a beszámolót. 
 
 

4. Beszámoló a Vegyes-páros Országos Bajnokság „A” liga versenyszervezési 
tapasztalatairól Előadó: Kiss Bálint, beszámoló 

 
Kiss Bálint megfelelő módon közzétette az írásbeli beszámolót a Vegyes-páros Országos 
Bajnokság „A” liga versenyszervezési tapasztalatairól. Szóban kiegészíti, hogy a versenyen 
alkalmazva lett a versenybírók által az új seprű protokoll. 
 
Sárdi Péter javasolja, hogy az időrend publikálása előtt egyeztessenek a Szakmai Tanácsadó 
testülettel. 
A felvetés az előző elnökségi ülésen az Egyebek napirendi pont alatt már megtárgyalásra került.  
 
Palancsa Zoltán kérdést tesz fel Kiss Bálintnak, miszerint marad-e a jövőben is, hogy 2 győzelemig 
tart az elődöntő? 
Kiss Bálint kifejti, hogy az új olimpiai ciklusban, nyár folyamán felülvizsgálásra kerül az országos 
bajnokságok rendszere. Mivel a verseny még az Olimpia előtt került kiírásra, így úgy gondolták 
megtartják a 2 győzelemig tartó elődöntőt, ezzel egy objektívebb eredményt kapva. 
 
Az elnökség szavazás nélkül elfogadja a beszámolót. 
 
 

5. Az MCSZ projektek aktuális feladatainak, munkájának áttekintése. Előadó: Kiss Bálint 
 
Kiss Bálint összegyűjtötte az MCSZ projektek aktuális feladatait, munkáit:  

• Sátoraljaújhelyi jeges szezonzáró napon való részvétel jégkorong és korcsolya mellett 
(április 23.) 

• Győri jeges nap, amatőr curling kupával együtt, kerekesszékes és siket játékosokkal és 
szervezetekkel együttműködésben (április 30.) 

• MCSZ-Győri ETO HC - Infrastrukturális egyeztetés 
• MCSZ-Óbuda HA - Sikeres tárgyalás, tagbelépés folyamatban, program indítás 2022. 

őszétől. 
• Dunaújvárosi Acélbikák - több aktivitás márciusban. Nagyon jó visszajelzések, folytatás 

2022. szeptembertől, addig tagbelépés intézése. 
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Fóti Balázs hozzáfűzi, hogy beadták a pályázatot az EMMI-hez az Akadémiai Programmal 
kapcsolatban. Ez elsősorban hátrányos helyzetű iskoláskorú gyerekek programjának részeként 
lett beadva. A pályázat nem írja elő, hogy minden résztvevőnek hátrányos helyzetűnek kell 
lennie, de jelen kell lennie benne hátrányos helyzetűnek is. Az Akadémiai Programot alapvetően 
a Ferencvárosi Sportiskolával indítványozta a szövetség, ahol jelen vannak hátrányos helyzetű 
diákok is.  A pályázatban 5 millió forint került kiírásra, amit, ha elnyer a szövetség, a program 
szeptembertől tudna elindulni.  
 
Pomázi Gyula Kiss Bálintot kérdezi a debreceniek tagfelvételével kapcsolatos dokumentációról. 
Bálint jelzi, hogy hozzá nem érkezett információ róla, így Pomázi Gyula megkérdezi őket, hogy hol 
tartanak vele. 
 
Pomázi Gyula kifejti, hogy zajlanak az egyeztetések a találkozó időpontjáról, ahol téli sportágakért 
felelős alelnök úrral és esetlegesen az Olimpiai Bizottság elnökével tárgyalnának a javasolt 
infrastrukturális fejlesztési programról. Folyik az egyeztetés arról is, hogy az MCSZ elnöksége és 
a Jégkorong Szövetség elnöksége vagy egy közös elnökségi ülést, vagy egy találkozót szervezne, 
ahol megtárgyalnák a problémákat és lehetőségeket a két szövetség infrastrukturális és egyéb 
más fejlesztésekről.  A továbbiakban a short track-esekkel is van ilyen típusú találkozóra, 
egyeztetésre szándék.  
 
Az előző elnökségi ülésen említett elnökségi interjú időpontja várhatóan április 20-22 között 
esedékes Nemzeti Sport Online-nal.  
 
 

6. Bajnoki díjátadó ünnepség szervezésével kapcsolatos tájékoztatás, javaslattétel, 
előadó: Deák György 

 
Deák György kifejti, hogy ajánlatot kaptak a Bajnoki díjátadó ünnepégére, melynek helyszíne 
Magyra Sport Háza nagy terme lenne, az eddigi catering szolgáltatóval, akik a BOK sportcsarnok 
cateringért is felelősek voltak. Az ajánlat nettó 1 millió forintól szól, nagyjából 100 főre kalkulálva. 
Az időpont várhatóan június 10., péntek lenne. Hozzáfűzi, hogy ez az ajánlat felettébb kedvező, 
így ezt javasolja tovább vinni. 
 
Az elnökség egyhangúan egyetért a javaslattal, miszerint a kapott ajánlattal dolgozzanak a 
továbbiakban.  
 
 

7. Vasas SC Titánok - Ifjúsági OCSB nevezési kérelmének elbírálása 
 
Kiss Bálint kifejti, hogy az Ifjúsági Országos Bajnokságra való nevezési határidő 2022.04.03., 
melyről emlékeztetőt is küldött 03.31-én.  
Sárdi Péter a Vasa SC Titánok edzője, 2022.04.04-én adta le nevezési szándékát.  
A nevezés határidő lejártáig 5 fiú és 2 lány csapat nevezett. 
Kiss Bálint a Szervező Bizottsághoz fordult a Sárdi Péter által küldött nevezési kérelemmel, 
amiben Sárdi Péter és csapat kérelmezi a nevezés elfogadását. A Szervező Bizottság 3-2 arányban 
elutasította a kérelmet. A versenyszabályzatnak megfelelően Kiss Bálint az elnökségnek 
továbbítja a kérelem elbírálást. A beérkezett kérelmet továbbította az elnökség felé. 
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Sárdi Péter hozzáteszi, hogy a játékosok beleegyezésével és kérésével fordult a másodfokú 
elbírálás felé.  
 
Palancsa Zoltán kifejti, hogy itt elveket kell ütköztetni, miszerint a szabályok mentén szükséges 
tevékenykedni, az egyedi igények figyelembevétele nélkül vagy, hogy az edző hibája ne a 
rendszeresen edzéslátogató fiatalok hibája legyen. 
 
Deák György kifejti, hogy a játékosok már részben nagykorúak, illetve, hogy a nevezési határidő 
meghosszabbítása nem támogatott, mert ebben az esetben a jövőben is lehet erre hivatkozni.  
A nevezési határidő betartása egy feltétele a versenyen való elindulásnak. 
 
Fóti Balázs jelzi, hogy a verseny nem kvalifikál semmilyen másik versenyre, viszont a felsőoktatási 
rendszerben a részvétel beszámítható pontokat ér, így mindenképp javasolja, hogy szabály 
szerint járjanak el.  
 
Dencső Blanka írásban kifejtette véleményét, amit Pomázi Gyula olvas fel a jelenlétének 
hiányában: 
„Mint SZB tag, első fokon is egyértelműen támogattam, hogy kapjanak lehetőséget a nevezésre. 
Maximálisan elfogadom, hogy hibázott a csapat vezetője, de fontos, hogy ne az ifik károsodjanak 
emiatt. Az MCSz érdeke a juniorok számára versenyzési lehetőséget biztosítani. 
TÁMOGATOM a nevezés újranyitását. Erre volt korábban példa, amikor szükségünk volt a 
lebonyolítási rend miatt még csapatra. 
A holnapi elnökségin nem tudok teljes mértékben jelen lenni, az érveimet az SZB döntésnél 
Bálintnak felsoroltam, én azt képviselem továbbra is.” 
 
Pomázi Gyula szavazásra bocsátja a Vasas SC Titánok - Ifjúsági OCSB nevezési kérelmének 
elbírálását. 
 

Az elnökség a 6/2022 (IV.08.) számú határozatban 1 igen és 4 nem szavazattal elutasítja a Vasas 
SC Titánok - Ifjúsági OCSB nevezési kérelmét. 
 
 

8. Egyebek 
 

Sárdi Péter az Elnök úrhoz szól a közgyűléssel kapcsolatban. Jelzi, hogy véleménye szerint hibásan 
lett meghirdetve a 2022. 04.28-án esedékes tisztújító közgyűlés. Jogászokkal egyeztetett, akik 
megerősítették az álláspontjában. Sárdi Péter véleménye szerint az Alapszabályban benne van, 
hogy a közgyűlést az elnök hívja össze. A közgyűlés a 01.28-ai elnökségi ülésen került 
megtárgyalásra, ahol a közgyűlés napirendi pontjai nem kerültek megtárgyalásra, csak annak 
időpontja. Erről jegyzőkönyv is készült. Véleménye szerint így nem lett szabályosan összehívva a 
közgyűlés, mivel a napirendi pontokat is meg kellett volna az ülésen határozni, így kéri az Elnök 
urat, hogy biztosítsa a közgyűlés szabályos keretek között történő összehívását.  
 
Pomázi Gyula kifejti, hogy megvizsgálják ennek részleteit és a megfelelő módon fognak eljárni. 
 
Nagy Zsolt hozzáfűzi, hogy ő nemrég megkérdezte Kiss Bálintot, hogy a határozatok jegyzéke 
naprakész-e, aki azt felelte, hogy véleménye szerint igen. Nagy Zsolt a határozatok jegyzékének 




