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5. Tájékoztató az MCSZ projektek aktuális feladatairól, munkájáról. - 

írásbeli előterjesztés 

 

 

2023-ra megfogalmazott projektek tekintetében az alábbi fejlemények történtek az első 2,5 

hónapba. 

 

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

• 2022 második felétől elindult belső/külső kommunikációs elemek megtartása és 

fenntartása: 

o elnökségi klub – 2023. év első elnökségi klubja megrendezésre is került, több 

elnökségi taggal, fókuszban a költségvetéssel és kérdőív kiértékeléssel, 

jelentkezési létszám az első alkalomhoz képest csökkent. (megfogalmazott cél 3-

4/év) 

o hírlevél – Célként megfogalmazott havi kiküldés január és februárban 

folytatódott, a március elejei technikai okok miatt csúszik, de várhatóan ezt pár 

napon belül elhárítjuk és kiküldjük a már elkészített hírlevelet. 

o kérdőívezés – Év első kérdőívezése is megtörtént, az elnökségi klubbal 

összhangban. 17 válasz érkezett, ez közel azonos volt a 2022 év végihez képest. 

(megfogalmazott cél 2-3/év) 

o Social media aktivitás (FB, Instagram) – Ez folyamatos, Insta egységesítése 

megtörtént a posztok és aktivitás folyamatos OB-ról, világeseményekről, egyéb 

aktivitásainkról 

•  2023 belső/külső kommunikációs feladatai továbbá: 

o Cégek számára elkészített felhívó videó kiküldésre, rövid szöveges tartalommal 

együtt. (Elengedhetetlen a bevétel növeléséhez és a szponzoráció 

megteremtéséhez). – Céges rendezvényekre a felhívó videó elkészült, youtube-

on és a curling.hu-n is elérhető. A videó mellett a curling.hu céges rendezvények 

fül megújult és a kiajánló is elkészült. 

o Weboldal fejlesztési lehetőségei – Fejlesztése, frissítése megtörtént. 

o Sajtókapcsolat – MTI, egyéb 

o Street Curling hasznosítása – Tatabányai Curling tagegyesülettel (PTSE) 

egyeztetve május – október között, amikor nincs jegük, tartósan náluk fog 

telepítésre kerülni, ezt április folyamán intézzük. 

• MCSZ – Tagszervezeti kommunikációs folyamat kialakítása (Fóti Balázs) 
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Állami források, programok, pályázatok (Pomázi Gyula / Fóti Balázs) 

• HM állami támogatások növelése. – Sportszakmai feladatok ellátásra vonatkozó 

támogatás és a Nevelő Edző Program (korábban: UEP) kerete is növekedett. 

• Pályázati lehetőségek kiaknázása, ami szintén a bevétel növekedését eredményezheti. – 

Ez továbbra is folyamatos, jelenleg is vannak elbírálás alatti pályázataink. 

 

Válogatott írásbeli beszámolók sablonizálása (Fóti Balázs)  

• Ez a munka 2023. februárjában elkezdődött Balázs koordinálásával és vezetésével. 

 

Egyéb írásbeli beszámolók, tájékoztatók sablonizálása (Fóti Balázs / Kiss Bálint)  

• Párhuzamosan a válogatott beszámolókhoz, ez is együtt kezelendően zajlik jelenleg is. 

 

Szabályzatok aktualizálása (Deák György) 

• Szervezetfejlesztés (Alapszabály + SZMSZ) 

• Összes szabályzat jogász általi felülvizsgálata 

 

Curling Akadémia (Deák György / Kiss Bálint) 

• 2022 szeptemberétől beindított iskolai szakkör, szezont követő kiértékelése. 2023/2024-

es szezonban ennek továbbvitele, tovább fejlesztése (Pl: első szezonból kijövő 

tehetséges gyerekek egyesületi átvétele – UEP edzői támogatással). – A szezon jelenleg 

is zajlik, azt már látjuk, hogy a jelentkezett induló létszám 20-25-höz képest a 

lemorzsolódás ellenére is 12-15 fő rendszeresen jár, illetve már az első évben sikerül Ifi 

OCSB csapatot kiállítani. Minden további részletezés és egyeztetés a szezon végeztével. 

 

Tömegbázisok aktivitásának fenntartása (Kiss Bálint) 

• Létrehozott tömegbázisok folyamatos monitorozása. Az elindított programok 

fenntartása, szükség esetén további együttműködések kialakítása. A csapatok 

becsatornázása az MCSZ versenyrendszerébe. – Tatabányán középiskolai kupa és 

mentős-rendőr-tűzoltó-katasztrófavédelmis kupa is lebonyolításra került, Győrben az I. 

Egyetemi Kupát tartottuk március 8-án. Legújabb tömegbázisunkkal a KSI-vel 2 nyílt 

napot tartunk márciusban a Millenáris Velodróm közepén. Ezentúl a KSI-nek komoly 

céljai vannak melyekről Zsoldos Péter elnökkel egyeztettem. Szezon első felében 

történtek aktivitások Makón és Szombathelyen is. Ezentúl a Szövetség legújabb kőszett 

beszerzése is sikeres volt, ennek értelmében az aktív és új tömegbázisokra további MCSZ 

eszközöket tudunk delegálni. 

 

Új támogatási rendszer kidolgozása (Fóti Balázs / Kiss Bálint / Dencső Blanka)  
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Szponzori megkeresések, szponzori tárgyalások kezelése (Fóti Balázs) 

 

SZTT és Sportolói Bizottság újraszervezése és beindítása (Dencső Blanka) 

• Blanka koordinálásával és vezetésével ez folyamatos, újraszervezés-kiértékelés 

megtörtént, kiértesítés hivatalosan a hamarosan szintén megtörténik. 

 

 

2023. évi projektek listájára az alábbi friss feladatok kerültek fel a legutolsó tájékoztató 

óta: 

• Facility Loan Program (Fóti Balázs) 

• BSU (volt OKJ) képzési rendszer megszervezése és elindítása (Kiss Bálint – Fóti 

Balázs) 

 

 

 

2023. március 8. 

Kiss Bálint 


