
1. Beszámoló az előző elnökségi ülésen megbeszélt feladatok  
elvégzéséről. 

 
 
 

Az alábbi feladatokkal foglalkoztunk az előző elnökségi ülés óta: 

 

• Honvédelmi Minisztérium Sportért Felelős Államtitkársága részéről megérkezett a 

2023. évi támogatási keret mértéke a Nemzeti Versenysport-fejlesztési Programmal 

kapcsolatban, melynek összege 35 millió Ft. A dokumentáció és szerződéskötés 

megtörtént, az összeget folyosították.  

 

• Honvédelmi Minisztérium Sportért Felelős Államtitkársága részéről megérkezett a 

2023. évi támogatási keret mértéke a Nevelő Edző Programmal (Korábban: UEP) 

kapcsolatban. Lefolytattuk a NEP program pályáztatását, kiértékelését és kihirdetését. 

A pályázóknak visszajeleztünk az eredményről. A 2023. évi NEP programban 

szereplő 7 edzővel  - nyertesekkel - együttműködve a Minisztérium irányába leadtunk 

minden dokumentumot, a szerződéskötések folyamatban vannak. 

• Honvédelmi Minisztérium Sportért Felelős Államtitkársága részéről megérkezett a 

2023. évi támogatási keret mértéke a Gerevich Aladár Ösztöndíjjal 

kapcsolatban. Lefolytattuk az Ösztöndíj pályáztatását, kiértékelését és kihirdetését. A 

2023. évi Gerevich ösztöndíjban részesülő 3 játékossal - nyertesekkel - 

együttműködve a Minisztérium irányába leadtunk minden dokumentumot. 

• Az új curling kő szett beszerzése lezárult, a kövek megérkeztek és raktározásra 

kerültek 

• Megrendeztük és lebonyolítottuk: 

- az Országos Csapat Bajnokság ‘B’ liga második hétvégéjét 11 csapattal. 

- a Vegyes-páros Országos Bajnokság ‘A’ ligát, ahol 8 páros indult a nívós bajnoki 

címért és a VB kvalifikációért. 

- a Vegyes-csapat Országos Bajnokság első hétvégéjét 9 nevezett csapat részvételével. 

• Elvégeztük az Országos Csapat Bajnokság ‘A’ liga és az Ifjúsági Vegyes-páros OB 

megszervezéséhez szükséges feladatok. 

• Segítettük a kerekesszékes vegyes-páros Világabajnokságra való kiutazását. 

• Segítjük a 2023. évi Vegyes-páros és Szenior VB-re készülő válogatottak 

adminisztratív munkáját. 

• Megrendeztük az első Mobilfotós tanfolyamunkat, ahol a telefonnal készített képek 

minél esztétikusabb megjelenítését sajátíthatták el a résztvevők. 



• Megrendeztük a második Elnökségi Klubot, ami ezúttal online formában zajlott. A 

találkozón 3 elnökségi tag jelenlétében vezető témaként - egyebek mellett - a 2023. 

évi költségvetési tervezet kérdéseinek megvitatása és az ehhez kapcsolódó tagságnak 

kiküldött kérdőív kiértékelésének részletezése szerepelt. 

• Elkészítettük az MCSz promóciós videóját és létrehoztuk az MCSz LinkedIn profilját, 

ezzel párhuzamosan aktualizáltuk a rendezvény kiajánlónkat. 

• Frissítettük az MCSz honlapját, megjelenését és a tartalmát. 

• Február 27-én a Kamaraerdei Curling Clubbal közösen megtartottuk a szezon 6. nyílt 

napját ezúttal 18 fő részvételével. 

• PTSE tagegyesületünk vezetésével - MCSZ eszközök hozzájárulásával - február 22-én 

a III. Tatabányai Középiskolák közötti kupát bonyolították le sikeresen (7 iskola 

versenyzett), míg február 28-án a Rendőr-Mentős-Tűzoltó-Katasztrófavédő curling 

kupa is lezajlott. 

• Március 8-án a Győri ETO HC együttműködésével dolgoztunk a Győri Egyetemi 

sportnap keretein belül megrendezésre kerülő Egyetemi curling kupa lebonyolításán. 

• A Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület (KSI) 23. 

tagegyesületként belépett, velük közösen 2 nyílt napot is szervezünk márciusban (12-

én és 26-án). 

• Február elején Aktív Budapest rendezvénysorozatban mi is részt vettünk, Városligeti 

Műjégpályán lehetett megismerkedni a sportággal. 

• Korábbi évekhez hasonlóan idén is igyekszünk módosítani kedvezőbb feltételekre 

bankszámla csomagunkat. Az ezzel kapcsolatos egyedi ajánlatunkat várjuk a banktól. 

• DRK ruházati termékek beszerzése is lezajlott az évben először 

• 2023 szeptemberében a BSU curling - sportedző képzésébe szeretnénk 

(vissza)csatlakozni, ezzel kapcsolatos munkafolyamatokat végeztük el és jelenleg 

elbírálás alatt van a megfelelő szervnél. 

• Megtartortottuk az idei első versenybírói megbeszélést, ahol az összes aktív bíró, és az 

idén kevesebb szerepet vállaló bírók is részt vettek. 

• Skeki törött fogantyúk pótlása 

• DAP elszámolásra került a curling kövek szállÍtási és áfa költsége, a WCF kivételt tett 

a szövetséggel 

• DAP támogatás tisztázása, a maradék összeg felhasználása a tavaszi programokra, 

ezzel kimerül a keret 

• NEAN nyertes pályázat 150 000 Ft összegben, szerződéskötésre várunk 

• Igazolások kiadása 

https://youtu.be/kXruextbeus
https://www.linkedin.com/company/magyar-curling-sz%C3%B6vets%C3%A9g
https://www.curling.hu/curling/wp-content/uploads/2023/02/Curling-kiajanlo-2023.pdf


• Versenyekhez kapcsolódó szerződések, megrendelők, TIG-ek intézése 

• Napi ad hoc adminisztratív ügyek, levelezés intézése 

 

2023. március 16. 


