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JEGYZŐKÖNYV 

 
 

Amely készült a Magyar Curling Szövetség elnökségének 2022. június 20-án a Szellemi Tulajdon 
Nemzeti Hivatala 1081 Budapest II. János Pál pápa tér 7. szám alatt a 311. tárgyalóban 
megtartott elnökségi ülésén. 

 

Jelen vannak: 

Fóti Balázs, alelnök  

Deák György, elnökségi tag 

Ferenci Miklós, elnökségi tag 

Kiss Bálint, sportigazgató 

Lendvay Tamás, Felügyelő Bizottsági tag 

Polyák Szabina 
 

Az elnökségi ülést 10:00-kor Fóti Balázs megnyitja. Az elnökségi ülés 2022.06.01-én az MCSZ 
honlapján és emailen lett meghirdetve, az elnökségi tagok és a Felügyelő Bizottság elnökének, 
illetve tagjainak az értesítése megtörtént. 
 
Fóti Balázs megállapítja, hogy az elnökségi ülésen 3 elnökségi tag jelen van, így az elnökség 
határozatképes. 
 
Fóti Balázs felkéri Polyák Szabinát, hogy készítse el a jegyzőkönyvet, aki a felkérést elfogadja. Az 
elnökségi tagok egyhangúlag elfogadják Polyák Szabinát a jegyzőkönyv vezetésére. 
 
Fóti Balázst elfogadják levezető elnöknek.  
 
Fóti Balázs javasolja, hogy készüljön hangfelvétel az elnökségi ülésről, a jegyzőkönyv 
megírásának könnyítéséért. A jelenlevők egyöntetűen beleegyeznek, hogy hangfelvétel 
készüljön az ülésről. Ferenci Miklós és Polyák Szabina elindítja a hangfelvételt. 
 
Fóti Balázs felkéri Deák Györgyöt és Kiss Bálintot a jegyzőkönyv hitelesítésére. Az elnökség 
elfogadja a hitelesítőket.  

 
Fóti Balázs megkérdezi a jelenlévőket, hogy az általa megküldött napirendi pontokkal 
egyetértenek-e, illetve van-e módosítási javaslatuk vagy indítványuk további napirendi témákra. 

 
A napirendi pontokhoz érkezett módosítási javaslat: 
 
A napirendi pontokat meghirdették az elnökségi ülés meghívójában, Fóti Balázs azt a 
megállapítást teszi, hogy az Alapszabály szerint azokról a napirendi pontokról, ahol nincsen 
írásbeli előterjesztés, akkor lehet tárgyalni, ha az elnökség kétharmada jelen van, ami jelen 
esetben 4 fő. Ez a kritérium nem teljesül, ami érinti az 1-es, 2-es, 6-os és 11-es napirendi 
pontokat, amikhez nem készült írásbeli előterjesztés, így azokról az elnökség nem tud tárgyalni. 
A további 2 napirendi pont sem tárgyalható emiatt, amit felvetetni kívántak. 
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Az elnökség az 1/2022 (VI.20.) számú határozatban egyhangúan elfogadja a módosított 
napirendet.  
 
Napirendi pontok: 
1. Javaslat a 2021-2022. évi női és férfi felnőtt válogatott csapat keretére. Előadó: Kiss Bálint 
2. Beszámoló a kerekesszékes szakág 2021/2022. évi költségvetés felhasználásáról és az elért 

eredményekről. Előadó: Kiss Bálint 
3. Beszámoló a Kerekesszékes Világbajnokságról. Előadó: Rozgonyi Gergely 
4. Tájékoztató a 2022. évi Curling Országos Egyéni OB, Ifi Csapat Bajnokságról és Ifi Vegyes Páros 

OB verseny lebonyolításának tapasztalatairól. Előadó: Kiss Bálint 
5. 2021-2022. verseny évad ranglista végeredményének elfogadása, a ranglista versenyrendszer 

értékelése. (Összetett versenydíjalap, ranglista) Előadó: Kiss Bálint 
6. Javaslat a 2022-2023. verseny évad egyéni és csapatranglista versenyrendszerre. Előadó: Kiss 

Bálint 
7. Beszámoló a 2021/2022. évi Iskolai program tapasztalatairól Előadó: Kiss Bálint, Deák György 
8. Egyebek 
 
 
1. Javaslat a 2021-2022. évi női és férfi felnőtt válogatott csapat keretére. Előadó: Kiss Bálint 
 
Az FTC Girl Jam női válogatott csapat edzőjével egyeztetett, a 2022. évi Női OCSB 'A' ligát 
megnyerő csapat vállalja a válogatottságot és az EB-re való felkészülést. 
 
Utazó keretnek javasolja ennek alapján az alábbi összetételű csapatot: 
Gunzinám Zsanett 
Nagy Tímea 
Biró Blanka 
Halász Csilla 
Biró Bernadett 
Edző: Fóti Balázs 
 
A csapat további szakemberek bevonását tervezi, aki(k) adott esetben az EB-re is elkíséri(k) a 
csapatot, ez az ősz elején derül ki, de ennek ellenére a játékos és utazó keretet elfogadásra 
javasolja. 
 
Egyeztetve a férfi válogatott csapatkapitányával, a 2022. évi Férfi OCSB 'A' liga bajnok az UTE Férfi 
I. vállalja a válogatottságot és az EB-re való felkészülést. 
 
Utazó keret javaslata ez alapján: 
Callum Macfarlane 
Kalocsay Ottó Dániel 
dr. Balázs Dávid 
Kiss Zsolt  
Czermann Kristóf 
Edző: Rókusfalvy András 
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Fóti Balázs szavazásra bocsátja a 2021-2022. évi férfi felnőtt válogatott csapat keretéről szóló 
javaslatot. 
 
Az elnökség a 2/2022 (VI.20.) számú határozatban egyhangúan elfogadja a 2021-2022. évi férfi 
felnőtt válogatott csapat keretéről szóló javaslatot. 
 
Fóti Balázs szavazásra bocsátja a 2021-2022. évi női felnőtt válogatott csapat keretéről szóló 
javaslatot. Fóti Balázs érintettség miatt tartózkodik. 
 
Az elnökség a 3/2022 (VI.20.) számú határozatban 2 igen és 1 tartózkodás mellett elfogadja a 
2021-2022. évi női felnőtt válogatott csapat keretéről szóló javaslatot. 
 
 
2. Beszámoló a kerekesszékes szakág 2021/2022. évi költségvetés felhasználásáról és az elért 

eredményekről. Előadó: Kiss Bálint 
 
Kiss Bálint megfelelő módon közzétette az írásbeli beszámolókat, csatolt egy pénzügyi kimutatást 
a terv-tényről, illetve kiegészítette, hogy az EMMI-MPB 2020-as támogatását a COVID 
vírushelyzetre való tekintettel, az MCSZ meg tudta hosszabbítani, így ennek egy részét 2021-ben 
költötték el és számolták el. 
 
Fóti Balázs hozzáfűzi, hogy erről a támogatásról az elszámolást a tegnapi nap folyamán küldték 
be az EMMI-be emailben és papíralapon az elnökségi ülés után fogják postai úton. 
 
Fóti Balázs szavazásra bocsátja a kerekesszékes szakág 2021/2022. évi költségvetés 
felhasználásáról és az elért eredményekről szóló beszámolót. 
 
Az elnökség a 4/2022 (VI.20.) számú határozatban egyhangúan elfogadja a kerekesszékes 
szakág 2021/2022. évi költségvetés felhasználásáról és az elért eredményekről szóló 
beszámolót. 
 
 
3. Beszámoló a Kerekesszékes Világbajnokságról. Előadó: Rozgonyi Gergely 
 
Rozgonyi Gergely írásbeli beszámolója megfelelő módon közzé lett téve, amihez szóbeli kérdés 
érkezett az egyik tagegyesülettől, amiket Gergely írásban megválaszolt. 
 
Fóti Balázs hozzáfűzi, hogy az írásbeli beszámolókhoz tartozó sablont a következő időszakban el 
kell, hogy készítsék a megfelelő beszámolók elkészítésének segítésére. Rozgonyi Gergely 
beszámolóját tartalmasnak és részletesnek tartja. 
 
Fóti Balázs szavazásra bocsátja a Kerekesszékes Világbajnokságról szóló beszámolót. 
 
Az elnökség az 5/2022 (VI.20.) számú határozatban egyhangúan elfogadja a Kerekesszékes 
Világbajnokságról szóló beszámolót. 
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4. Tájékoztató a 2022. évi Curling Országos Egyéni OB, Ifi Csapat Bajnokságról és Ifi Vegyes 
Páros OB verseny lebonyolításának tapasztalatairól. Előadó: Kiss Bálint 

 
Kiss Bálint megfelelő módon közzétette az írásbeli tájékoztatóját. Sárdi Pétertől érkezett kérdés 
a BaseCampen keresztül, amit Kiss Bálint részletesen megválaszolt, további kérdés nem érkezett. 
Ifjúsági Csapat Bajnokság tekintetében megemlíti, hogy a nevezők száma növekedett, összesen 7 
csapat nevezett. Amit még érdemesnek tart megemlíteni, hogy folyamatban van egy Fegyelmi 
Tárgyalás, aminek két tárgyalása már lezajlott és a döntéshozatal a hét folyamán várható. Az 
Ifjúsági Vegyes Páros OB-val kapcsolatban pedig pozitívum, hogy kinyitották nemzetközi téren is, 
ugyanis nem közvetlenül kvalifikáló verseny, két cseh páros nevezett így a versenyre. Az Egyéni 
Országos Bajnoksághoz további hozzáfűzés nem érkezett, két év után rendezték meg a covid 
járványt követően. javasolja, hogy az alapszakasz és a középdöntő sorrendjében lévő 
helyezetteket úgy díjazzák, hogy az 1-4.-be, illetve az 5-8.-ba való bejutási sorrendet ne sorsolják, 
hanem kiemelés alapon legyen megválasztva, az eredményeket jobban számításba véve. 
Javasolja, hogy csak a pályát sorsolják. A korábbiaknak megfelelően jelezte a módosítási 
szándékot, ami a következő szezonban e módon fog megvalósulni. 
 
Ferenci Miklós a Fegyelmi Tárgyalásról kérdezi Kiss Bálintot, aki kifejti, hogy miért folyik eljárás. 
Az Ifjúsági OCSB-n érkezett olyan észrevétel, miszerint az egyik csapat, a Vándor Curling 
sportszerűtlen eszközöket bevetve próbált jobb helyezést elérni így az egyetemi felvételi 
eljárásban plusz pontokat szerezve. Az eredményhirdetés már megtörtént a helyszínen és a 
díjátadó banketten is. Óvás nem indult az eredményekkel kapcsolatban. A Fegyelmi Tárgyaláson 
a hét folyamán hirdetnek ítéletet.  
 
Az elnökség szavazás nélkül tudomásul veszi a tájékoztatót. 
 
 
5. 2021-2022. verseny évad ranglista végeredményének elfogadása, a ranglista 

versenyrendszer értékelése. (Összetett versenydíjalap, ranglista) Előadó: Kiss Bálint 
 
Kiss Bálint megfelelő módon közzétette a dokumentumokat, a ranglistát és a 2021-2022. évi 
összetett ranglista versenydíjalap végeredményét. A ranglista szabályzat irányadó, van egy 0-
300.000 Ft közöti elosztás, ez ebben az esetben most ide esett. Ennek alapján az első női és férfi 
csapat, vegyes-páros csapat mellett a női és férfi egyéni játékosok kerülnek még bizonyos 
százalékban díjazásra. A női és a férfi első három helyezett olyan játékos lehet, aki női, férfi és 
vegyes-párosban még nem érintett. Ezeknek a sportolóknak a listáját külön is kiemelte, őket 
javasolja elfogadásra. 
 
Ferenci Miklós kérdezi, hogy az értékelés egy előzetesen meghatározott kritérium rendszer 
alapján történik-e? Kiss Bálint megerősíti, hogy az alapján történik.  
 
Fóti Balázs szavazásra bocsátja a 2021-2022. verseny évad ranglista végeredményét és annak 
díjazottjait. 
 
Az elnökség a 6/2022 (VI.20.) számú határozatban egyhangúan elfogadja a 2021-2022. verseny 
évad ranglista végeredményét és annak díjazottjait. 
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6. Javaslat a 2022-2023. verseny évad egyéni és csapatranglista versenyrendszerre. Előadó: 

Kiss Bálint 
 
A javaslat pontosítva lett 2022-2023. verseny évadra. 
Kiss Bálint megfelelő módon közzétette a javaslatot, egy módosítást emelne ki részletesebben. A 
felnőtt nyílt kategórián, ifjúsági kategórián (a 21 év alattiak részére) és a szenior kategórián (az 
50 év fölöttiek számára) túl javasolja a kerekesszékes kategória bevezetését. Korábban ilyen 
versenyek eddig még nem voltak, az idei évtől viszont megrendezték az első Kerekesszékes 
Vegyes-páros Világbajnokságot, ami után várható, hogy nemzetközi téren további ilyen dedikált 
versenyek kerülnek bevezetésre. Ezt 30%-kal tették bele a versenyrendszerbe. A különböző 
tornák pontértékeinél történt még kiegészítés, miszerint a nemzetközi versenyek 10000, 5000 és 
2000 pontot érhetnek, itt a kerekesszékes csapatot és vegyes-párost 10000 pont közé tették, 
mivel olimpiai számok és nem rendeznek belőlük Európa Bajnokságot, tehát azoknak a 
kritériumoknak felelnek meg, amik ezelőtt 10000 pontos kategóriában voltak. 
 
Fóti Balázs szavazásra bocsátja a 2022-2023. verseny évad egyéni és csapatranglista 
versenyrendszerről szóló javaslatot. 
 
Az elnökség a 7/2022 (VI.20.) számú határozatban egyhangúan elfogadja a 2022-2023. verseny 
évad egyéni és csapatranglista versenyrendszerről szóló javaslatot. 
 
 
7. Beszámoló a 2021/2022. évi Iskolai program tapasztalatairól Előadó: Kiss Bálint, Deák 

György 
 
Kiss Bálint megfelelő módon közzétette az írásbeli beszámolót. Hozzáfűzi, hogy a Covid járvány 
miatt rövidre sikerült. A szezon elején volt több iskolával is egyeztetés, de ez ősszel a járvány 
miatt nem tudott megvalósulni. Tavasszal az Ifjúsági Bajnokságon indult egy ilyen csapat. Azóta 
pedig a 2022/2023 évadra előre tervezve az Újbudai Almamáter Iskolával folyamatban van egy 
együttműködés fakultációs keretben 12-14 éves korosztályra kiterjesztve. Erre több, mint 20 
jelentkező érkezett, gyakorlatilag egy teljes osztály. Jelenleg a pálya ügyvezetőjével folynak az 
egyeztetések, hogy melyik nap idősávja lehet megfelelő. Az UEP edzők a kanadai program alapján 
tudnak itt oktatni, amit lefordítottak magyar nyelvre és korábban is alkalmazták már. 
 
Deák György kérdezi, hogy lesz-e egy egységes edzésprogram erre? Kiss Bálint megerősíti, hogy 
ez így fog történni és valószínűleg 1 vezető oktató, 3-4 fix oktató kinevezésére is szükség lesz. 
Deák György hozzáfűzi, hogy ez lehetne az áhított Akadémiai Program előszobája is, ha valaki 
jobban érdeklődne a curling iránt.  
 
Fóti Balázs jelzi, hogy az Újbudai Almamáter Iskolával már korábban is volt program és az a 
javaslat érkezett felőlük, hogy mivel ez egy egész éves képzés, ezért örülnének, ha csúszótalpak 
helyett club shoest használhatnának. Ez a későbbiekben is jól használhatóak lehetnek. 
 
Ferenci Miklós érdeklődik a program finanszírozásáról, amire Kiss Bálint válaszol, a pálya és az 
MCSZ együttműködésében a pálya kedd, szerda, csütörtök délelőtt díjmentesen használható 
iskolai oktatásra. Az MCSZ pedig az utánpótlás program keretin belül instruktorokat biztosít, 




