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JEGYZŐKÖNYV 

 
 

Amely készült a Magyar Curling Szövetség elnökségének 2022. december 2. napján online, a 
Microsoft Teams program használatával megtartott elnökségi ülésén. 

 

Jelen vannak: 
 

Pomázi Gyula, elnök 
Fóti Balázs, alelnök 

  Dencső Blanka, elnökségi tag 
Deák György, elnökségi tag 
Müller Anna, főtitkár 
Kiss Bálint, sportigazgató 
Lendvay Tamás, Felügyelő Bizottsági tag - 10:16 

 
 
 

Az elnökségi ülést 10:07-kor Pomázi Gyula megnyitja. Az elnökségi ülés 2022.11.15-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 4 elnökségi tag jelen van, így az elnökség 

határozatképes. 

 

Pomázi Gyula felkéri Müller Annát, hogy készítse el a jegyzőkönyvet, aki a felkérést elfogadja. Az 

elnökségi tagok egyhangúlag elfogadják Müller Annát a jegyzőkönyv vezetésére. Pomázi Gyulát 

elfogadják levezető elnöknek. 

 

Pomázi Gyula javasolja, hogy a korábbi gyakorlatnak megfelelően készüljön hangfelvétel az 

elnökségi ülésről, a jegyzőkönyv megírásának könnyítéséért. A jelenlevők egyöntetűen 

beleegyeznek, hogy hangfelvétel készüljön az ülésről.  

 

Pomázi Gyula felkéri Dencső Blankát 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. 

 

A napirendi pontokhoz érkezett módosítási javaslatok: 

• Javaslat a Szenior Világbajnokságra utazó keretére 

• Javaslat a 2022-2023 évi versenynaptár módosítására 

• Az első napirendi pont módosítása tájékoztatásra  

 

Pomázi Gyula szavazásra bocsátja a módosított napirendi pontokat. 

 
 

Az elnökség az 1/2022 (XII.02.) számú határozatban egyhangúlag elfogadja a módosított 
napirendet. 
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Napirendi pontok: 
 

1. Tájékoztató az előző elnökségi ülésen megbeszélt feladatok elvégzéséről. Előadó: Müller 
Anna - írásbeli beszámoló 

2. Az MCSZ jelenlegi pénzügyi helyzetének áttekintése Előadó: Deák György, Fóti Balázs - 
szóbeli beszámoló 

3. Javaslat a 2023. évi költségvetési tervre Előadó: Fóti Balázs, főtitkár, Kiss Bálint - írásbeli 
beszámoló 

4. Tájékoztató 2022. évi vegyes-csapat válogatott csapat vb szerepléséről, tapasztalatairól. 
Előadó: válogatott csapat vezetői, Kiss Bálint - írásbeli beszámoló 

5. Az MCSZ 2022. évi projektjeinek és azok aktuális feladatainak, munkájának áttekintése. 
Előadó: Kiss Bálint - írásbeli beszámoló 

6. Beszámoló a 2022. évi kommunikációs programról, javaslat a 2023. évi kommunikációs 
tervre. Előadó: Polyák Szabina - írásbeli beszámoló 

7. Beszámoló a Kerekesszékes VB szereplésről. Előadó: válogatott csapat vezetői, Kiss Bálint - 
írásbeli beszámoló 

8. Tájékoztató a 2022. évi Magyar Kupáról Előadó: Kiss Bálint - írásbeli beszámoló 
9. Javaslat a 2022-2023 évi versenynaptár módosítására 
10. Javaslat a Szenior Világbajnokságra utazó keretére 
11. Egyebek 

 
 

1. Tájékoztató az előző elnökségi ülésen megbeszélt feladatok elvégzéséről. Előadó: Müller 
Anna 

 

Müller Anna megfelelő módon közzétette az írásbeli beszámolóját. 
Kérdés nem érkezik hozzá. 
 

 

2. Az MCSZ jelenlegi pénzügyi helyzetének áttekintése Előadó: Deák György, Fóti Balázs - 
szóbeli beszámoló 
 

 

Pomázi Gyula elmondja, hogy a novemberi minisztériumi egyeztetésen elhangzott, hogy a 
szövetségnek van 2021. évi elszámolási kötelezettsége, nyomatékosan kérték, hogy ennek tegyen 
a szövetség eleget. Fóti Balázs elmondja, hogy minimális előrelépés történt, hétvégén előkészíti 
az elszámolást. Emellett a másik két, még le nem járt elszámolás is el fog készülni.  
10:16-kor Lendvay Tamás csatlakozott az üléshez. 
Fóti Balázs elmondta, hogy összeszedték február végéig a várható kiadásokat és bevételeket. 
Ebből az látszik, ha februárig megjön a 8 millió forint a minisztériumtól, akkor is február végén 
fent fog állni a cash flow probléma. 
Pomázi Gyula elmondja, hogy a következő negyedévben szponzorációs ajánlatban tud segíteni az 
SZTNH. 
Fóti Balázs elmondja, hogy most van egy 5 millió forintos Westbay gyors kölcsön, ezt vissza kell 
fizeni, amint megjön a minisztériumi pénz. Az okozza a nehéz helyzetet, hogy két junior vb-t kell 
finanszírozni. NEA pályázat be lett adva, kérdéses, hogy nyer-e rajta a szövetség. Ez jelenthetne 
egy megoldást. 
 
Dencső Blanka elmondja, hogy a pálya informálisan jelezte, hogy gyűlnek a szövetség kifizetetlen 
számlái.  Deák György egyeztet velük. 
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Január 9-én áttekintő megbeszélésre kerül sor a pénzügyi helyzetre tekintettel.  
 

 

3. Javaslat a 2023. évi költségvetési tervre Előadó: Fóti Balázs, főtitkár, Kiss Bálint - írásbeli 
beszámoló 

 

Fóti Balázs elmondja, hogy nem tudnak a támogatók nagyságrendet mondani, hogy mekkora 
összegre számíthat a szövetség jövőre. Valószínűleg csökkeni fog a támogatási összeg. Egy nagyon 
konzervatív költségvetési tervet kell készíteni, hogy valamilyen irányvonal legyen, a legrosszabb 
forgatókönyvre készülve, ez december folyamán elkészül, a januári értekezletre meglesz. 
Radikális változásra lesz szükség, csökkenteni kell a költségeket, kevesebb lesz a támogatás. 
Biztos növekedni fog a pálya költség, végig kell nézni minden opciót, hol lehet spórolni.   
Fóti Balázs elmondja, hogy lesznek javaslatok, min lehetne költséget csökkenteni. 
Deák Györgynek van egy olyan gondolata, hogy készüljön egy olyan költségvetés, ami 
átstrukturálja az egész támogatási rendszert. Például egy szakágat támogatunk. Ez egy jelentős 
változás.  
Fóti Balázs folytatja, hogy a januári javaslatnak ilyen elemei is lesznek, nem csak a költségvetést, a 
támogatási rendszert is át kell alakitani, csak igy lehet megtakarítani. Drasztikus változás lesz, 
előzetesen az egyesületekkel is kell egyeztetni. Lesz több javaslat, ebből kell kompromisszumot 
kötni. 
A közgyűlésig kell úgy kialakítani, hogy legyen mögötte egyesületi támogatás.  
Pomázi Gyula elmondja, hogy ez a menetrend tarthatónak tűnik, a napirendi pont halasztva lesz a 
következő ülésre. 

 

4. Tájékoztató 2022. évi vegyes-csapat válogatott csapat vb szerepléséről, tapasztalatairól. 
Előadó: válogatott csapat vezetői, Kiss Bálint - írásbeli beszámoló 

 

Kérdés nem érkezik hozzá. 
 

5. Az MCSZ 2022. évi projektjeinek és azok aktuális feladatainak, munkájának áttekintése. 
Előadó: Kiss Bálint - írásbeli beszámoló 

 

Deák György felveti Dencső Blankának, hogy régóta húzódik az általa vezetett projekt, miszerint a 
beszámolóknak legyen egységes sablonja. Dencső Blanka elmondja nem tudja mikor tudja 
befejezni. Fóti Balázs összeállítja a lányok sablonját, megvan Czermann Kristófé is, lesz két alap, 
ami jó kiinduló lehet. 
 
Pomázi Gyula elmondja, hogy a Debreceni Egyetem sportklubja belépne tagnak, szeretnének 
leülni a szövetséggel, mert összegyetemi bajnokságot szeretnének szervezni. 
MTK volt a másik egyesület, akinek megvolt a szándéka, hogy belépjen. A vezetés mással 
foglalkozott az utóbbi időben, Pomázi Gyula újra felkeresi őket.  
 

6. Beszámoló a 2022. évi kommunikációs programról, javaslat a 2023. évi kommunikációs 
tervre. Előadó: Polyák Szabina - írásbeli beszámoló 

 
 

Deák György elmondja, hogy elindult a projekt, jók amik elindultak, egyelőre a cél, hogy ami 
működik maradjon meg.  
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Dencső Blanka elmondja, hogy az elnökségi klubban jó volt a visszajelzés a kérdőívvel 
kapcsolatosan, ha látják a játékosok, hogy van értelme, hogy elmondják a véleményüket és a 
szövetség reagál rá, akkor többen fognak újra visszajelzést adni.  
Fóti Balázs hozzáteszi, hogy egy kommunikációs terület van, ami nem aktív, ez a sajtó felé a 
kapcsolat, ezt kéne erősíteni.  
 
Az elnökség a 2/2022 (XII.02.) számú határozatban egyhangúlag elfogadja a beszámolót a 2022. 
évi kommunikációs programról. 
 

7. Beszámoló a Kerekesszékes VB szereplésről. Előadó: válogatott csapat vezetői, Kiss 
Bálint - írásbeli beszámoló 
 

Pomázi Gyula megkérdezi, hogy milyen irányok vannak nemzetközi szinten a kerekesszékes 
szakággal kapcsolatosan?   
Fóti Balázs személyes véleménye, az előző elnök Kate, kiemelten kezelte a területet, valamilyen 
szinten az új elnök is tovább fogja ezt vinni, de talán nem annyira kiemelten. Pomázi Gyula 
elmondja, hogy a paralimpiai világ erősödik és ezt a kormányzati oldal is támogatja, erre oda kell 
figyelni.  

 
 Az elnökség a 3/2022 (XII.02.) számú határozatban egyhangúlag elfogadja a beszámolót a 
Kerekesszékes VB szereplésről. 

 
8. Tájékoztató a 2022. évi Magyar Kupáról Előadó: Kiss Bálint - írásbeli beszámoló 

 

Kiss Bálint elmondja, hogy az SZTT tett javaslatot, amit jövő évben majd alkalmaznak. 
 

 

9. Javaslat a 2022-2023 évi versenynaptár módosítására 
 
Kiss Bálint elmondja, hogy a pálya vezetésének tájékoztatása alapján április végén zárnak be, két 
verseny lett emiatt áthelyezve. A CSR Kft. ügyvezetője azt a tájékoztatást adta, hogy a 2022/2023. 
évi versenynaptárban szereplő már módosított időpontra tett Ifjúsági vegyes-páros OB-t ezen a 
hétvégén (február 17-19.) nem tudja biztosítani. 
A január - április zsúfolt hétvégéit megnézve, maradt két hétvége. A március 15-i hétvégén nem 
javasolja a VCS és a felnőtt női-férfi OB között. Maradt az április 7-9., ez a pálya javaslata is, ami 
viszont húsvét, de ekkora véget érnek a felnőtt OB versenyek és az ifjúsági versenyeké a főszerep. 
 
Pomázi Gyula jelezi, hogy valaki vegye át az ülés vezetését, Fóti Balázs átveszi.  
 
Az elnökség a 4/2022 (XII.02.) számú határozatban egyhangúlag elfogadja a módosított 
versenynaptárat. 
 
 

10. Javaslat a Szenior Világbajnokságra utazó keretére 
 
Fóti Balázs elmondja, hogy a bajnok FTC csapat a részvételt nem vállalta, így a második helyezett 
Vasas Szenior fog utazni. A csapattal egyeztetve, az alábbi keretet javasolja Kiss Bálint 
elfogadásra: 

• Nagy György 

• Barna Krisztián 
• Bartalus Gábor 
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• Jakab Zoltán 

• Asztalos Sándor 
 
Az elnökség a 5/2022 (XII.02.) számú határozatban egyhangúlag elfogadja a javaslatot a Szenior 
Világbajnokság utazó keretére. 
 
 

8.  Egyebek 

 

Pomázi Gyula átveszi a szót és elmondja, hogy részt vett a MOB közgyűlésén, ahol elnök és FB 
elnök választás volt. Beszámoltak arról, hogy négy összevont Európai Játékokat fognak tartani, 
mindegyiken indul magyar küldöttség. Az első a téli lesz. Már a párizsi olimpia kerül előtérbe. Ami 
a szövetséget érinti, hogy át fog alakulni a finanszírozás iránya, a költségvetésből hiányzik 4000 
milliárd Ft, a kormányzat új költségvetést fogad el 2023-ra. Beruházásokat, fejlesztéseket nem 
fogják finanszírozni. 
MOB is azt az irányt választja, hogy egyszerűbb és olcsóbb lesz csapatot támogatni, mert nem 
nagyon fognak infrastruktúrára pénzt kapni. 
Nem támogatják az infrastrukturális helyzetet, csak a meglevőket például uszodák megmentése. 
Ez várható a következő egy- két évre.  
Felkészítési programot kell összeállítani csapatra, sportolókra, akik esélyesek kvalifikációra, így 
nagyobb eséllyel indul a szövetség, hogy esetlegesen több támogatást kapjon.   
A MOB 127 taggal szeretne működni, mint egy ’sport parlament’. Téli sportágak kapcsán változás 
a személyekben nincsen. Az elnökségi klubban is volt lehetősége erről beszámolni.  

Deák György szerint ez jó változás, a szövetségnek is ez a célja. Fóti Balázs szerint jónak nem 
mondható, mert sajnos nehéz kiválasztani olyan sportolókat, akik az elkövetkező 2-3 évben 
képesek ilyen programot végig csinálni. Elmondta, a nemzetközi tapasztalatot, hogy külföldön 
rengeteg versenyre járnak, mindennap eddzenek, száraz és jeges edzésen is részt vesznek, hivatás 
szerűen végzik. Szerinte a MOB is ilyet támogatna, ilyen sportolót nem nagyon lehet találni. Az 
infrastrukturális helyzet is veszélybe kerül, nehéz és drága a fenntartás, ha a szövetség sem kap 
erre támogatást, nehéz helyzet lehet.  
 
Más hozzászólás nem érkezik. Pomázi Gyula megköszöni a részvételt és az ülést 11:29-kor lezárja. 
 

 

Kmf.  
 
 
 
 
 

..................................... .....................................                              .................................... 
   

Müller Anna Deák György Dencső Blanka 
Jegyzőkönyvvezető Jegyzőkönyv hitelesítő Jegyzőkönyv hitelesítő 

 


