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5. Beszámoló az MCSZ 2022. évi projektek munkájáról 

 

Vidéki tömegbázisok beindítása (Fóti Balázs / Kiss Bálint): 

• Megfogalmazott minimum 20 tagegyesületi létszám elérése, de ideális esetben 22-es cél 

elérése sikeres! Jelenleg Óbuda, Miskolc és Szombathely belépésével 22 tagegyesülettel 

bír az MCSZ. 

• I. Makó Kupa megrendezése – 2022. március 

• Dunaújvárosi nyílt napok – 2022. február, március 2 alkalommal, tagbelépésre még 

várunk 

• Győri jeges nap – 2022. április 

• Szombathelyi bemutató – 2022. május 

• Óbuda – Nyári jeges nap 2022. június 

 

Belső / Külső kommunikáció fejlesztése (Dencső Blanka / Polyák Szabina)  

• 2022 második felétől prioritás alatt. Háttérmunka + látható munka eredményei: 

o Válogatottakkal való szorosabb együttműködés 

o Növekvő közösségi média (FB, Insta) + honlap tartalmak 

o Elégedettségi kérdőív kiküldése, kiértékelése – elnökségi klub / elnökségi ülés 

témakör is 

o Elnökségi klub elindítása – évi 3-4 alkalommal 

o Hírlevél elindítása – havi rendszerességgel 

o Folyamatban van egy vizuális anyag összeállítása céges rendezvények 

kiajánlásához. 

 

Stratégia, célok (Dencső Blanka / Pomázi Gyula)  

Állami források, programok (Pomázi Gyula) 

• MOB és EMMI-nek több vegyes-páros és Infrastruktúra több éves fejlesztési igény 

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

egyeztetések folyamatban. 

• MPB-től + 3 millió Ft-os támogatás elérése az év második felében. 

 

Válogatott felkészülési terv és beszámoló sablon kialakítás (Dencső Blanka)  
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Szabályzatok aktualizálása (Fóti Balázs / Kiss Bálint) 

• 2022 januárjában gazdasági szabályzatok aktualizálása könyvelővel egyeztetve.  

• Szakképesítési szabályzat aktualizálása – UEP program előírások miatt. 

• Versenyszabályzat aktualizálása – Új olimpiai ciklus OB-k lebonyolítása végett. Ezt 

követően / ezzel párhuzamosan a versenykiírások egységesítése, sablonizálása is 

megtörtént. 

• + Válogatottsági útmutató és kommunikációs nyilatkozat elkészítése 

 

Tagegyesületek, igazolt versenyzők számának növelése (Deák György / Fóti Balázs / Kiss 

Bálint)  

• Tagegyesületek elérése és beindítása megtörtént, MCSz lehetőségekhez mérten 

alapszett biztosítása minden esetben. Kereslet miatt további eszközök, főleg új kőszett 

rendelése folyamatban. Vidéki bázisok mellett felnőtt utánpótlás és gyermek szakkör 

heti rendszerességű foglalkozások beindítása. 

• Ezen programokból várjuk a további létszám növekedést, ami ideális esetben igazolt 

sportolók létszámán és a nevezett OB páros/csapat számon is látszódni fog hamarosan. 

 

Rendezvények, street curling (Deák György / Kiss Bálint) 

• 2021 / 2022 rendezvény bevétel szempontból jó év volt. 

• Jelenleg átadás-átvétel, 2023. januártól a kommunikáció mellett, a rendezvények nagy 

részével Szabina fog foglalkozni. 

• Street curling fix helyszín még nem megoldott. 

 

Curling Akadémia (Deák György – Palancsa Zoltán / Kiss Bálint) 

• Ennek előszobája a 2022 szeptemberétől beindított iskolai szakkör. Első év után a 

szakkört kellene tovább vinni / tovább fejleszteni. Vannak is kezdeményezések, hogy 

az ügyesebb gyerekek 2023. januártól a heti 1 fix időpont mellett, még egy időpontban 

jöjjenek curlingezni. 

 

Szponzorszerzés (Fóti Balázs / Kiss Bálint) 

• DRK-val az előző szerződött ciklusban (2018-2022) jó kapcsolat alakult ki, elégedettek 

az MCSz-el, a tárgyalás eredményeként sikerült hosszabbítást elérni 2022-2026 közötti 

időtartamra, tehát a következő olimpiai ciklusra. 

 

2022. november 28. 

Kiss Bálint 


