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10. Beszámoló a Magyar Curling Szövetség és a szervezet Elnökségének 

2022. évi tevékenységéről 

 

1. Újabb nehéz évet hozott 2022 A COVID utóhatásai mellett, a háború, a magas infláció 

és rezsiválság is több helyen befolyásolta az MCSZ működését és lehetőségeit is.  

2. A 2022. évi Tisztújító közgyűlést követően az MCSz elnöksége és operatív csapata 

ismét bizalmat kapott és az Elnökség 1 személyi változás mellett folytathatja a munkát 

2026-ig. Felügyelő Bizottság összetételét tekintve új elnök és egy új tag is van a 3 fős 

testületben. Az operatív csapatot illetően gyakornokaink (Polyák Szabina és Böndör 

Dániel) beépültek, mára önálló területekkel bírnak (Szabina – kommunikációs és 

marketing területek, továbbá válogatott ügyintézés, Dániel – országos bajnokságok 

szervezése, versenybírói feladatkörök) Kiss Bálint sportigazgatói ellenőrzésével. 

3. Müller Anna korábbi főtitkár visszatérésével a főtitkári pozíciót is sikerült 

megnyugtatóan megoldanunk. 

4. Az évben lezajlott 2db ÁSZ ellenőrzés 2020 és 2021 vizsgálatára és a 2019-es 2020-as 

és 2021-es elszámolásokkal kapcsolatos EMMI/HM ellenőrzések sem állapítottak meg 

hiányt, vagy hiányosságot. Ez igazolja, hogy a jelenlegi adminisztratív szervezetünk jól 

végzi munkáját. 

5. Meglévő állami támogatások mellett a kerekesszékes szakágnak évközben további 3 

millió Ft-ot sikerült szereznünk. A támogatási rendszer következtében a válogatottak 

mellett a siket utánpótlást és elinduló programjainkat (felnőtt utánpótlás képzés, 

akadémiai jellegű iskolai curling szakkör, nyílt napok szervezése, budapesti és vidéki 

események) is tudtuk támogatni. 

6. Felnőtt utánpótlás képzést (open house) újra indítottuk – 7 fő UEP edzői stábunk 

segítségével, heti 1,5 órában, jelenleg 8-10 fő részvételével. A programból már az 

MCSZ versenyrendszerébe integrálódott csapatok is érkeztek. (OCSB B liga – 2 

nevezett csapat) 

7. Iskolai curling szakkört (akadémiai open house típusú program) indítottunk be – Az Új-

Budai Alma Mater Iskola együttműködésének és 7 fő UEP edzői stábunk segítségének 

köszönhetően szisztematikus kanadai program alapján kerül oktatásra a curling heti 

rendszerességgel. A csoport jelenlegi teljes létszáma 26 fő, az oktatás jellemzően 15-20 

fő között zajlik betegségektől és egyéb elfoglaltságtól függően. A programból a 

legügyesebbek szintén részt tudnak venni már az MCSZ ifjúsági versenyrendszerében. 
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8. Folytattuk a több éve elkezdett tagegyesületi bővítést, vidéki tömegbázisok 

kialakításának tekintetében. 2022-ben három Miskolci tagegyesület mellett, 

Szombathely is csatlakozott. A beindított vidéki tömegbázisokat az alábbi 

szolgáltatásokkal segítjük: instruktori és bírói képzéssel, curling eszközökkel és humán 

erőforrás távoli/helyi támogatásával. A legjobban fejlődő csapatok szintén integrálódtak 

az MCSZ versenyrendszerébe.  

9. Nyílt napokat szerveztünk a CSR Kft.-vel közösen, a 9 alkalmon összesen több, mint 

200 résztvevő ismerte meg a curling sportág alapjait. 

10. Eszköz állományunk modernizációját is folytattuk. DAP költségvetés terhére kőszett 

(2*16db kő) rendelést indítottunk el, mely 2023 első felében fog megérkezni. 

11. 2022-ben is megtartottuk instruktori, bírói és doppingellenes képzésünket. Az 

instruktori képzésen 7 résztvevő (Szombathelyi és Soproni érdeklődőkkel), bírói 5 

résztvevővel, míg a doppingellenes tájékoztató több, mint 20 résztvevővel zajlott. A 

doppingellenes tájékoztatót a korábbi évhez hasonlóan a MACS vezetője Dr. Tiszeker 

Ágnes tartotta. A bírói létszámban és aktivitásban 2 év kemény munkájának 

köszönhetően 2022 végére ismét elértük a már régen tapasztalt „kellemes terheket”, 

hogy 1-1 OB-ra túljelentkezés van, a bírói összetétel teljesen kicserélődött. 2022-ben 11 

olyan aktív bíró volt, aki valamely OB-n/MK-n bírói munkát vállalt. 

12. A Téli Olimpiához kapcsolódóan, illetve ettől függetlenül is rengeteg aktivitással 

voltunk jelen Budapesten (Freeze fesztivál, Óbudai nyári nyílt nap, „Ne Parázz” – 

Parasport nap) és az országban egyaránt (Pl: Dunaújvárosi nyílt napok, I. Makó Kupa, 

Győri kupa és családi nap, Szombathelyi bemutató) 

13. Ezen felsorolt tudatos építkezésnek és programoknak köszönhetően a 2022-ben 

tapasztalt nehézségek ellenére is versenyeinken a nevezési számok tovább növekedtek: 

VPOB B liga – 18 páros, Ifjúsági OCSB – 7 csapat, Ifjúsági VPOB – 5 páros (2 

külföldivel), első alkalommal megrendezésre kerülő VPOB C liga (6 párossal). A 

nevezési számokból már most látszik, hogy 2023-ban ez folytatódik (Pl: OCSB B liga 

– 11 csapat) 

14. Támogatónkkal a DRK-val meghosszabbítottuk a szerződést a 2022-2026-os olimpiai 

ciklusra. 

15. Sportszövetségek utaztatásában nagy tapasztalattal bíró Well Travel utazási irodával 

kötöttünk megállapodást válogatottjaink utaztatására. 
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16. Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetemmel való együttműködést idén is 

folytattuk Sportszervező és rekreáció szakos hallgatók – téli kurzus része a curling 

elméleti és gyakorlati megismerése és megismertetése. 

17. Belső / Külső kommunikáció fejlesztésébe kezdtünk (elnökségi klubot indítottuk el, 

hírlevet vezettünk be havi rendszerességgel, tagság felé elégedettségi kérdőív küldést 

kezdtünk – elnökségi ülésen és operatív megbeszélésen az ide érkező válaszokat 

értékeljük, tanulságokat levonjuk, munkába beépítjük, növelni kezdtük a social media 

aktivitást, ez a szponzorszerzés alapja 

18. Szabályzatokat aktualizáltunk (Szakképesítési, Pénzkezelési, válogatott elszámolási 

útmutató, éves szabálykönyvek magyar és angol nyelven). Válogatottsági útmutató és a 

válogatottakhoz kapcsolódó kommunikációs nyilatkozat elkészítése és bevezetése. 

19. Kerekesszékes németországi edzőtábort szerveztünk, Nemzetközi Siket verseny és 

Román edzőtábor megszervezésében és lebonyolításában működtünk közre. 

20. 9 db pályázaton indultunk és adtunk be jelentkezést különböző témákban. Ezek közül 1 

kis összegű pályázat nyert, 2 pályázat elbírálás alatt van. 

21. Infrastruktúra fejlesztési anyagokat készítettünk a HM és MOB részére, amihez a WCF-

től anyagi támogatást is szereztünk. 


