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A 2023. évi szakmai terv olyan elemeket tartalmaz, amelyekkel az Elnökség kiemelten 

foglalkozik, illetve amelyek célként szerepelnek a 2023-as évre vonatkozóan. A Szövetség 

operatív napi, rutinszerű és ismétlődő feladatainak részletezését nem tartalmazza a szakmai terv. 

 

I. A sportág 2023. évi stratégiai terv programja:  

 

A Magyar Curling Szövetség legfontosabb feladatai és célkitűzései a 2022-2026 közötti olimpiai 

ciklusra vonatkozóan: 

 

1. A Magyar Curling Szövetség forrásaihoz igazodva új költségvetés és támogatási rendszer 

kidolgozása. A módosítás szakmai kiadások élsport-versenysport-szabadidősport 

struktúrában kerülnek kidolgozásra. A működési költségeknek a kommunikáció-

koordináció-kooperáció elvet kell követniük. Kiemelt támogatással új támogatási 

rendszerrel az élsport szakágait kell támogatnunk. 

 

2. Vegyes-páros szakágban és/vagy kerekesszékes vegyes-páros szakágban kivívjuk az 

olimpiai és/vagy paralimpiai kvalifikációt. Az új támogatási rendszerben kiemeltnek 

tekintett vegyes-páros szakágban strukturális változást igyekszünk elérni, annak érdekében, 

hogy akár több párost kiemelve a szezon nagyobb részében tudjunk támogatni. A 

támogatásból külföldi WCT versenyekre, külföldi edzőtáborokba, illetve a fejlődéshez 

elengedhetetlen fizikai edzőt, pszichológust, dietetikust, egyéb szakembert tudjanak 

igénybe venni. Az MCSZ Elnöksége továbbra is úgy látja, hogy ebben a szakágban van a 

legnagyobb esély a kvóta megszerzésére. 

 

3. Tagegyesületi létszám további növelése 25 tagra a jelenlegi 22-ről. Tagegyesületi aktivitás 

és igazolt versenyzők számának növelése. A megkezdett és elindított vidéki tömegbázis 

építés következő mérföldköve, hogy ezen tömegbázisok eszközök és szakértelemmel való 

megtöltését és kialakítását követően a népszerűsítő rendezvények után rendszeres heti 

curling oktatás valósuljon meg. A heti curling foglalkozás már lehetővé teszi azt, hogy a 

vidéki bázisok igazolt versenyzői is bekapcsolódjanak a hazai versenyrendszerbe. Ebben 

nagy segítséget nyújt a Nevelő Edző Program (NEP), amely a Szövetség számára lehetővé 

teszi, hogy 7 utánpótlás edzőt foglalkoztassunk a program keretében.  
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4. A Magyar Curling Szövetség kiemelt prioritásként keresi annak lehetőségeit, hogy növelni 

tudja a dedikált curling pályák számát Magyarországon, illetve támogatni tudja curling 

pályák üzemeltetését. Ehhez üzemeltetési támogatási forrásigényt készítünk elő az NSÜ-

vel és a HM-mel, illetve facility loan programot készítünk elő a WCF-fel. 

 

5. Külföldi szakember bevonása több éves program keretében. Legfontosabb fejlesztési 

irányunk egy külföldi szakember bevonása a válogatottak felkészülési programjába és a 

hazai edzők továbbképzésébe a kiemelt szakágakban. Több éves program megvalósításán 

dolgozunk, nem csak egy-egy világversenyre történő felkészítésben. Ehhez olyan mértékű 

több évre tervezhető forrásra van szükség, amelyre jelenleg a csapatok, illetve a Szövetség 

anyagi forrási nem elegendők. 

 

II. Az MCSz 2023. évi általános működéssel kapcsolatos tervek 

A szövetség gördülékeny működésének elengedhetetlen része, a sokszor láthatatlan 

adminisztratív-általános működés hatékonyságának növelése. Ez akkor működik megfelelően, ha 

az ezzel kapcsolatos erőfeszítések háttérben maradnak. 

Ennek érdekében a 2023-as évben is a következő célkitűzések a legfontosabbak:  

• A tagsággal kapcsolatos adminisztratív feladatok egyszerűsítése, gyorsítása, ehhez az 

operatív szervezeti forma véglegesítése feladatkörökkel, munkaköri leírásokkal, 

felelősségi körökkel, új SZMSZ és a szervezetek közötti, valamint szervezeten belüli 

kommunikációs eljárásrend kidolgozásával.  

• SZTT újra szervezése, megújítása, és Sportolói Bizottság megalakítása 

• A Honvédelmi Minisztérium, a Nemzeti Sport Ügynökség, a Magyar Olimpiai Bizottság 

és a Magyar Paralimpiai Bizottság munkatársaival történő szorosabb együttműködés és 

kapcsolattartás, forrásnövelés.  

• 2022-ben elnyert két pályázat elszámolása, további évi 5-10db pályázat beadása.  

• A Nemzetközi Curling Szövetség által nyújtott DAP-keret segítségével curling kőkészlet 

bővítése 32db kővel a vidéki bázisok elindítása érdekében. 

• Beszámoló, tájékoztató és javaslati sablonok kialakítása és elkészítése 

• Adatkezelési tájékoztató NSR követelményeknek megfelelő aktualizálása 

• NSR rendszer bevezetése 

• Külső és belső kommunikációs felületek és a sajtókapcsolatok további erősítése 
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III. Országos bajnokságok, hazai versenyek fejlesztési tervei 

 

• A versenyszervezés során felmerülő 2023-as feladat a közvetítési feltételek jelentős 

javítása. 

• A 2023-2024. évi versenynaptár továbbfejlesztése elsősorban amiatt, hogy az OB-k még 

inkább megfelelően igazodjanak a világversenyekhez, illetve a jelenlegi helyzetben a 

gazdaságosság elvére is törekedjünk. 

• Világkongresszust követő aktuális szabálykönyvet publikáljuk honlapunkon, változásokat 

kiemeljük és a szabályzatot aktualizáljuk magyar nyelven is. Online elérhető verzió 

mellett, válogatottanként biztosítunk papír alapú kisméretű “hordozható” szabálykönyvet. 

• Egyéni és csapatranglista versenyrendszer folyamatos vezetése és közzététele, kibővítve 

az új vidéki egyesületek bázisain szervezésre kerülő versenyekkel. 

• Innovatív adatalapú felkészülési fejlesztések bevonása a válogatotti programokba. 

 

IV. Utánpótlás-nevelés fejlesztési tervek 

 

A Magyar Curling Szövetség 2022-2026-os olimpiai ciklusban prioritási pontként kezeli az 

utánpótlásbázis növekedését. Célunk az igazolt ifjúsági korú játékosok létszámának növelése, 

illetve iskolás csoportok mindennapos testnevelés óra keretén belül, minél több fiatallal 

megismertetni ezt a jeges sportágat. 

A programban részt vevő edzők a 2023-bean is tudnak foglalkozni iskolás csoportokkal, melynek 

záró programja a 2023. évi Ifjúsági Országos csapatbajnokság. Cél a 2022/2023-as szezonban az 

ALMA Iskolához hasonlóan további 1-2 iskolai csoport részvétele heti rendszerességgel NEP 

edzők oktatásával a kanadai program alapján iskolánként 10-20 fővel. 

2023-ban mindemellett egy akadémiai program és oktatási intézmény partnermegállapodás 

véglegesítése is feladat. 

Sportágnépszerűsítő rendezvényen való részvételt és vidéki jégpályákon is tervezünk bemutatót, 

annak érdekében, hogy utánpótlás bázisunk növekedjen (vállalásunk 3-4 esemény, 

eseményenként 15-30 fővel). Ebben is nagyrészt a NEP programban résztvevő szakképzett 

edzőinket foglalkoztatjuk. Kitűzött célként szerepel további vidéki tömegbázisokon Tatbányához 

és Győrhöz hasonlóan mini bajnokság/torna, iskolai kupák lebonyolítása, igazolt versenyzőkkel, 

továbbá becsatornázásuk az országos bajnokság alacsonyabb osztályaiba. 
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V. Szakemberképzési tervek 

 

A curling sportág versenyévad naptárához igazodva az új szezon elején, 2023 szeptemberben is 

összevont szakemberképzést fogunk tartani. Amelynek keretében bírókat, instruktorokat/edzőket 

fogunk képezni. (vállalásunk 3 új bíró és 3 új instruktor beépítése a képzéseket követően) 

Az újonnan képzett szakembereink hozzájárulnak ahhoz, hogy a 2023/2024-es évadban, több 

iskola tudjon részt venni az iskolai programunkba, ezáltal további ifjúsági játékosokat nevelve a 

sportágba. Az új már az iskolai programból kijövő játékosokkal további szakemberek tudnak 

foglalkozni, illetve a tervezett vidéki bázisokon is minőségi képzés tud zajlani. (pl: Tatabánya, 

Győr, Makó). 

Szakemberképzés következő lépcsőfokaként a BSU-val együttműködve 2023 szeptemberétől 

ismét szeretnénk elindítani a Curling – Sportedző képzést és legalább 3 új edző részvételével. 

Curling bírók képzése is létszükséglet a Szövetség számára, ahhoz, hogy a bajnokságok 

színvonalát e téren is tovább tudjuk emelni, illetve a meglévő aktív bírói állományt jobban 

lehessen rotálni. 2022-ben az új bírók beépítésével ez már nem akut probléma, de a rotálás és 

fluktuáció miatt elengedhetetlen újabb szakemberek képzése. 

Az oktatók továbbra is támaszkodnak a külföldi „Curl BC, 20 weeks Program for Youth Curling” 

és „Curl BC Skill Awards Manual” anyagokra. A Kanadából beszerzett és lefordított anyagok 

minden edző számára elérhetőek. 

Az MCSZ célja, hogy a curlinggel megismerkedő kezdő sportolók azonos tematika mentén 

haladva egy külföldön bevált módszertan alapján sajátítsák el a sportági alapokat.

A Nevelő Edző Programban résztvevő edzők a MET és a HM továbbképzésein továbbra is részt 

vesznek. 

 

VI. Sportágnépszerűsítési tervek 

 

2022 kiemelt feladata az újonnan bekapcsolódó vidéki egyesületek jégpályáin eseti és állandó 

curling népszerűsítő programok megszervezése. Emellett a szervezet, és a hazai curling élet 

szélesebb körben történő megismertetését tovább kívánjuk folytatni a már évek óta jól működő 

országos tömegsport rendezvényeken való megjelenéssel, ezek szezonja hagyományosan 

november-március között van. (vállalásunk évi 3-4 esemény, eseményenként 15-30 résztvevővel) 
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A 2022/2023-as szezon során is több jeges eseményen, illetve a floor curlinggel való 

kitelepüléssel szeretnénk részt venni. A korábban beszerzett street curlinget a nyári hónapok 

folyamán Tatabányán telepítjük, nyári táborok számára, sportágnépszerűsítési céllal. 

 

2022/2023-es szezon nyílt nap sorozatunkba szeretnénk ellátogatni több vidéki jégpályára. Ezzel 

is növelni annak a lehetőségét, hogy aki meg szeretne ismerkedni a sportággal ne csak 

Kamaraerdőn tehesse meg. Emellett a Kamaraerdei pályával havi rendszerességgel bonyolítunk 

le nyílt napokat, szintén NEP edzőink segítségével. (2023-ban 6-8 nyílt napot tervezünk, 

eseményenként 15-20 résztvevővel) 

 

VII. Sajtókapcsolati tervek 

 

2023. évi kiemelt feladata a belső és külső kommunikáció tovább erősítése. Az eseményekhez, 

szövetségünk fontos feladataihoz kapcsolódó sajtóanyagok elkészítése, széleskörű terjesztése. A 

sajtófigyelés folyamatos alkalmazása, megjelenő cikkek archiválása. Kialakított havi 

rendszerességű hírlevelet folytatni kívánjuk, ugyanígy a negyedévente megrendezésre kerülő 

elnökségi klubot és ehhez kapcsolódó játékos kérdőívezést. 

Szezonzáró díjátadó ünnepség (bankett) megszervezése és lebonyolítása. Élménybeszámolók, 

köszöntők megszervezése.  

Az MCSZ honlap (www.curling.hu) adat-tartalmának kiemelt figyelése, frissítése. 

Az MCSZ Facebook és Instagram oldalának folyamatos frissítése, adat-tartalmának figyelése. 

Médiacurling szervezése, egyéb eseményeken megjelenés, a sportág népszerűsítése. Social 

platformjaink a Szövetség LinkedIn profiljával történő bővítése, illetve rendezvényes videó 

készítése és kiajánlókkal cégek irányában történő erősítése forrásnövelés és sportágnépszerűsítés 

céljából. Kommunikációs szempontból is törekszünk az MJSZ-el és a MOKSZ-al való 

tudástranszferre. 

A WCF Media Assistance programjában való részvétel, a nemzetközi curling híreinek naprakész 

figyelése, felhasználása. 

 

VIII. Nemzetközi kapcsolatok 

 

Magyarország WCF képviseletét női delegáltként Dencső Blanka, férfi delegáltként Nagy György 
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látja el 2023-ban is. 

Kiemelendő, hogy Bardocz-Bencsik Mariann a Szövetség korábbi sajtófőnöke, a Világszövetség 

Média csapatának a tagja. 

Belleli Lajos, aki a Sportszakmai Tanácsadó Testület tagja, a Világszövetség technikai 

bizottságának is a tagja 2022-től. 

 

IX. Doppingellenes tevékenységi tervek, sportorvoslás 

 

2023. őszén doppingellenes előadást szervez a szövetség vendégelőadók segítségével, erre 

pályázatot is nyújtottunk be, melyet a Magyar Antidopping Csoport hirdetett meg.  

A sporttörvény előírásainak megfelelően a játékengedély kiadásának feltétele az érvényes 

sportorvosi engedély. 

 

X. Infrastruktúra terv, eszközök 

 

Az idei év egyik legnagyobb volumenű terve egy minta curling pálya installálási feltételeinek 

kialakítása és megvalósítása. Ebben nagy segítséget jelent a 3 nagy téli sportág (jégkorong, 

korcsolya, curling) közötti szoros együttműködés elindítása, mely keretein belül erről is 

egyeztetünk (MJSZ-MOKSZ-MCSZ). Továbbá vidéki városok vezetőivel is egyeztetünk arról, 

hogy hogyan létesíthető költséghatékonyan egy már meglévő jégpálya és gépészet mellé 1-2 

curling sheet. A témában zajló törekvéseket folytatjuk. 

Infrastrukturális bővítésben segítségünkre lehet még a Hircsák program, mely szintén vidéki 

jégpályák megvalósításáról szól. 

 

 

Budapest, 2023. március 20. 


