
Beszámoló a sportszakmai tanácsadó testület munkájáról és javaslat a tanács 2023. évi teendőire 

Felelős: Dencső Blanka 

 

A Sportszakmai Tanácsadó Testület (továbbiakban: SZTT) közös munkája teljes egészében email-en 

való egyeztetések során került sor. 

 

2022-ben megvalósult projektek, feladatok: 

Február: VP OB B liga lebonyolítási rendjének véleményezése 
 
Június: Versenynaptár 2022/2023_tervezet véleményezése 
 
Július: A vegyes-csapat, a női- és a férfi- válogatott felkészülési tervének véleményezése 
 
Július: A 2018-2022-es olimpiai ciklus vegyes páros szakág eredményeit, lehetőségeit, 
tapasztalatait összefoglaló anyag készítése az érintett sportolókkal készített interjúk alapján  
 
Július 18. vegyes páros szakág jövőképét vázoló stratégiai workshop a kibővített SZTT 
résztvevőivel 
 
Augusztus: Válogatottsági útmutató véleményezése 
 
Október: MOB Sportolói Bizottság ülésén való részvétel és egyeztetés 

2023-as terv: 

 

- Szakmai Tanácsadó Testület átalakítása 

Jelenlegi helyzet: 

2018. szeptember 25-én alakult a testület. 

A testület jogosultságai:  

- az adott verseny esetében felmerülő kérdésekben áll rendelkezésre  

- szakmai tanácsokkal (edzőket, csapatokat, válogatottakat, elnökséget, …), stratégiai 

gondolkodással lát el a curling sportág minden területét  

- csapatokon átívelően és magát a curling sportág fejlődését általánosságban szem előtt tartó 

és független testület, amely aktívan ill. proaktívan tesz javaslatokat a sportág fejlesztésére 

Operatíve Dencső Blanka, elnökségi tag tartja a kapcsolatot a tanácsadókkal egykapusként az összes 

terület számára.  

A felkért tagok legfőbb jellemzője, hogy aktívak és képben vannak a curling sportág jelenével, már 

meglévő jelentős hazai és nemzetközi verseny tapasztalatuk van, képesek látni a curling jövőjét, 

stratégiai gondolkodással rendelkeznek. A tagok összetételénél fontos volt a nagy egyesületek és az 

azoktól független személyek részvételének egyensúlya. 

A felkérés egy olimpiai ciklusra szól, de évente újraértékelhető. 



 A Szakmai Tanácsadó Testület jelenlegi tagjai: 

Belleli Lajos – többszörös magyar bajnok, EB résztvevő, a katari szövetség kapitánya, edző, WCF 

bizottsági tag, WCF camp instructor/ coach 

Ézsöl Gábor, többszörös magyar bajnok, nemzetközi és magyar curling tapasztalatokkal, rálátással. 

Jelenleg is aktív versenyző mindhárom szakágban. 

Kiss Zsolt – Kétszeres vegyes páros világbajnok, többszörös magyar bajnok és EB résztvevő, edző  

Nagy György – Ezüstérmes világbajnok, többszörös magyar bajnok, EB A ligában részt vevő játékos, 

többszörös Világkupa győztes, WCF delegált és bizottsági tag (lemondott tag) 

Sárdi Péter – vegyes páros VB résztvevő, magyar bajnok, junior és senior edző  

 

Az SZTT összetételének és működésének változtatását szükségessé teszi:  

(1) Nagy György a testületbeni tagságát 2022-ben visszavonta, helyére a pótlás nem történt meg.  

(2) A 2021/2022-es versenyszezonban tapasztalt működésbeli problémák léptek fel az SZTT-ben: 

a. határidők be nem tartása, késői válaszadás 

b. inaktív részvétel, a véleményezésekben sosem vett részt minden tag, 2, maximum 3 

vélemény érkezett 

c. nem szakmai visszajelzések érkezése és sokszor dominálása 

d. MOB javaslat, hogy max 5 és legyen külön Sportolói Bizottság  

 

Változtatási javaslat: 

 

SZTT újra-szervezése: minden egyesület delegál egy tagot (maximum 3 jelölt nevezése, akik közül az 

SZTT vezetője (továbbra is Dencső Blanka, elnökségi tag a Sportigazgatóval, Kiss Bálinttal közösen dönt 

a kiválasztásról). Legalább 5 aktív versenyengedéllyel rendelkező játékossal bíró egyesület delegálhat 

tagot. Valamint az MCSZ Elnökségétől is jön ajánlás. 

Az SZTT továbbra is max 5 fős szervezet. 

Jogosultságai a korábbi szervezetnek megfelelőek. 

A felkérés egy olimpiai ciklusra szólna, de évente újraértékelhető.  

A felkért tagok kiválasztására továbbra is a korábbi kritériumok (ld. felkért tagok jellemzői) irányadóak. 

Emellett Sportolói bizottság létrehozása az SZTT-n belül, a véleményezésekbe a Sportolói Bizottság 

vezetője is bevonásra kerül, mint az SZTT „hatodik” tagja. A Sportolói Bizottság vezetője a Sportolói 

Bizottság körében is véleményezteti a szakmai kéréseket, amik az Elnökség és a Sportigazgató 

irányából érkezik, de az SZTT-hez hasonlóan proaktívan is indíthat kezdeményezéseket annak 

megfelelően, hogy a játékosok érdekei minél inkább transzparensen képviselve legyenek az MCSZ 

vezetése felé. 



Tagokat a Sportolói Bizottságba az SZTT vezetője a Sportigazgatóval közösen kér fel. A Sportolói 

Bizottságba a kerekesszékes és a siket sportolók 1-1 fővel képviseltetnek. 

A Sportolói Bizottság létszáma: 5 fő 

Mind az SZTT működéséret történő változtatást, mind a Sportolói Bizottság létrehozását a MOB 

ajánlására hozzuk létre. 

Az átalakított SZTT és Sportolói Bizottság működését 1 évig pilot projektként tekintjük. Amennyiben a 

működése szakmailag megfelelő és kialakult, az SZTT vezetője javaslatot tesz az MCSZ Elnökségének, 

hogy az SZTT  1 szavazati joggal rendelkezzen az MCSZ Elnökségében valamint a Szakmai Tanácsadó 

Testület és Sportolói Bizottság deklarálva legyen az Alapszabályzatban (szintén MOB javaslat alapján). 

 

Átalakítás ütemezése: 

Elnökségi döntés: 2023. 01. 24. 

Egyesültek felkérése: 2023. 01. 25. 

Delegálási határidő: 2023. 02. 08. 

SZTT kialakítása és tagok felkérése: 2023. 02. 13. 

 

Ezenkívül elmaradt projekt, amit idén szeretnénk megvalósítani, hogy meghatározzuk a válogatottak 

beszámolóinak az MCSz számára fontos és kötelező paramétereit. Támpontot adunk az Elnökségnek, 

hogy milyen adatokra, információkra lehet szükség a válogatottaktól annak érdekében, hogy a jövőre 

nézve hasznos adatbázissal rendelkezzen a szövetség szakmai és operatív vezetése. Akár két részre 

osztva, szakmai tapasztalatok / financiális konzekvenciák. 

 


