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Határozatok: 2008/2009/001-től 2008/2009/010-ig 

 
Az Elnökség 2008/2009/1. számú határozata (2008. 09. 08.) 

Az Elnökség jóváhagyta a szakágak nyári felkészülésének tapasztalatairól szóló beszámolókat. Az Elnökség 

megállapította, hogy minden szakágban felkészülés a terveknek megfelelően történt. Az edzőtáborok rendben 

lezajlottak, nincs akadálya annak, hogy a szakágak 2008-2009 idényben eredményesen szerepeljenek. 

Az elnökség nagyra értékelte Nagy Mariann rövidpályás gyorskorcsolyázó sportágban elért eredményeit és 

kérte, hogy amennyiben lehetséges, továbbra is segítse a sportágát. Az elnökség példaképül állította nemcsak a 

rövidpályás gyorskorcsolyázó, hanem Szövetségünk valamennyi sportolója számára. 
 
Az Elnökség 2008/2009/2. számú határozata (2008. 09. 08.) 

A szakági, gazdasági és szakmai munkáról történt szakági beszámolókat az Elnökség MEGTÁRGYALTA, és 

felkérte a szakágvezetőket, hogy a felkészülés és a nyári szakmai munka tapasztalatairól az írásban elkészített 

jelentésüket a szövetség titkárságára adják le, hogy lehetőség legyen a honlapon történő közzétételre. 
 
Az Elnökség 2008/2009/3. számú határozata (2008. 09. 08.) 

Az Elnökség megtárgyalta a 2008-2009 évi versenynaptárral kapcsolatos egyeztetési feladatokat. Úgy 

határozott, hogy a szakmai alelnök irányításával szakáganként történjenek meg a versenyidőpontok 

egyeztetései, mind a hazai mind pedig a nemzetközi versenyidőpontokat illetően. A hazai versenyidőpontokat 

legkésőbb szeptember 11-éig a szakágvezetők e-mailen küldjék meg a szakmai alelnök úrnak. 
 
Az Elnökség 2008/2009/4. számú határozata (2008. 09. 08.) 

Az Elnökség döntött a Gyakorló Jégcsarnok jégidő felhasználásáról, a szakágak jéghasználati idejéről. Az 

Elnökség jóváhagyta a négy szakág megállapodását a beosztást illetően. 
 
Az Elnökség 2008/2009/5. számú határozata (2008. 09. 08.) 

Az Elnökség tudomásul vette az Önkormányzati Minisztérium Sport-szakállamtitkársága és a Magyar Országos 

Korcsolyázó Szövetség közötti megállapodást. A megállapodás lényege: hogy a Gyakorló Jégcsarnok 

igénybevétele a jégkorong sportág részére 2008. október 30-áig engedélyezett. Ezután a jégkorong sportág 

véglegesen kivonul a Népstadion területén lévő Gyakorló Jégcsarnokból, ott jégkorong rendezvény, edzés, 

felkészülés nem lesz. 
 
Az Elnökség 2008/2009/6. számú határozata (2008. 09. 08.) 

Az Elnökség megtárgyalta a Gyakorló Jégcsarnok felújításának tervét. A rendelkezésre álló tervek alapján 

megbízta a főtitkárt a tervek végrehajtásával kapcsolatos koordinációs feladatokkal. 
 
Az Elnökség 2008/2009/7. számú határozata (2008. 09. 08.) 

Az Elnökség jóváhagyta, hogy ebben az évadban szövetségünk az ISU-nál megpályázta a Junior Grand Prix 

versenysorozat egy versenyét. A verseny zökkenőmentes lebonyolítása érdekében felhatalmazza a főtitkárt, 

hogy a rendelkezésre álló dokumentumok alapján nyújtsa be támogatási igényét az Önkormányzati 

Minisztérium sport-szakállamtitkárságához. 
 
Az Elnökség 2008/2009/8. számú határozata (2008. 09. 08.) 



Az Elnökség jóváhagyta hogy a Gyakorló Jégcsarnokban kerüljön megrendezésre a Rozmaring SE által tervezett 

nemzetközi verseny. A megrendezés feltétele, hogy a verseny lebonyolítása során a szervezők edzéslehetőséget 

biztosítsanak a szakágak világbajnoki felkészüléséhez, mivel a verseny ideje alatt a válogatott keretek edzése 

egyébként nem lenne megoldható. Továbbá megbízza a főtitkárt, hogy tárgyaljon a szervezőkkel a verseny 

lebonyolításával összefüggő kérdésekről. 
 
Az Elnökség 2008/2009/9. számú határozata (2008. 09. 08.) 

A testület megbízta a főtitkárt, hogy járjon el az Egyesült Államok korcsolyázó szövetségénél Maxim Zavozin 

kiadatása ügyében. Az Egyesült Államok szövetsége által felállított követelményeket teljesítse annak 

érdekében, hogy már ebben az idényben lehetősége legyen a Hoffman-Zavozin párnak nemzetközi versenyeken 

való részvételre. 
 
Az Elnökség 2008/2009/10. számú határozata (2008. 09.08.) 

Az Elnökség jóváhagyta a Gerevich Ösztöndíjban részesülők személyi összetételét. Felhívta a figyelmet, hogy az 

ösztöndíjakat 2009. január 1-jén újra kell tárgyalni. A javaslattételnél mind a négy olimpiai szakág véleményét 

tükröztetni kell. Ezért az ösztöndíj javaslattevő bizottságot ki kell egészíteni a nagypályás gyorskorcsolya szakág 

képviselőjével.  

A bizottság összetétele: 

Műkorcsolya: dr. Bartháné Jurek Eszter 

Rövidpályás Gyorskorcsolya: Darázs István 

Jégtánc: Nagy Sándor 

Gyorskorcsolya: Egyed Krisztina 
  



MOKSZ Elnökségi ülés 
2008.12.12. 

 
Határozatok: 2008/2009/011-től 2008/2009/021-ig 

 
Az Elnökség 2008/2009/11. számú határozata (2008. 12.12.) 

Az Elnökség jóváhagyta a szakágvezetők beszámolóját az évad eddigi eredményeiről. Megállapította, hogy az 

évadra való felkészülés jól sikerült, az eddigi versenyeken sportolóink az elvárásoknak megfelelően 

teljesítettek.  

Az évadban összpontosítani kell az ISU által rendezett világeseményekre, elsősorban azokra a versenyekre, ahol 

az olimpiai kvalifikációt meg lehet szerezni. 
 
Az Elnökség 2008/2009/12. számú határozata (2008. 12.12.) 

A gazdasági alelnök előterjesztésében az Elnökség áttekintette a szakágak eddigi pénzfelhasználásának adatait. 

Megállapította, hogy az időarányos teljesítések rendben vannak, de felhívta a szakágvezetők figyelmét, hogy a 

nagy világversenyek még előttünk állnak, ezek finanszírozására a forrásokat biztosítani kell. 
 
Az Elnökség 2008/2009/13. számú határozata (2008. 12.12.) 

Az Elnökség jóváhagyólag tudomásul vette, hogy a műkorcsolyázó szakágban a bíró szemináriumokat az 

érintettek elvégezték, három évig a kérdéses bírók minősítése megtörtént.  

A jégtánc szemináriumra Budapesten kerül sor 2009. augusztusában, a rövidpályás szemináriumra pedig 2009. 

január 28-február 1-je között megrendezésre kerülő Pannonia Kupa ad lehetőséget. 
 
Az Elnökség 2008/2009/14. számú határozata (2008. 12.12.) 

Az Elnökség jóváhagyta azt a nyilatkozatot, amelyet a MOKSZ szakmai alelnöke adott ki arra vonatkozóan, hogy 

a Nemzetközi Korcsolyázó Szövetség (ISU) sportági eseményeire a Swiss Timing (ST Innovation GmbH) 

műkorcsolya pontozórendszerét, valamint az Impakt (Impakt Sport Equipment S.r.L.) rövidpályás 

gyorskorcsolya védőmatrac rendszerét javasolja és fogadja el. 
 
Az Elnökség 2008/2009/15. számú határozata (2008. 12.12.) 

Az Elnökség felhívta a szakágvezetők figyelmét, hogy a Magyar Olimpiai Bizottság mellett az állami sportvezetés 

is rendkívül nagy hangsúlyt fektet a doppingmentes versenyzésre. A doppingellenőrzéssel kapcsolatban pedig 

kifejtette, hogy az állami sportvezetés által bekért adatokat határidőre meg kell küldeni az illetékes 

szakhatóságoknak. A kérdéses határidő: 2009. január 15. 
 
Az Elnökség 2008/2009/16. számú határozata (2008. 12.12.) 

Az Elnökség tudomásul vette, hogy 2009 augusztusában Budapesten rendezik meg a Műkorcsolyázó Junior 

Grand-Prix versenyt. Az Elnökség köszönetét fejezi ki az ISU-nak, hogy ezt a rendezvényt Magyarországnak 

ítélte. 
 
Az Elnökség 2008/2009/17. számú határozata (2008. 12.12.) 

Az Elnökség döntött a versenyengedélyezési díjakról. A versenyengedélyezési díjak a szezon végéig nem 

emelkednek. Változatlanul a 2008-2009-es évadban a díj 2000,- forint marad. 
 
Az Elnökség 2008/2009/18. számú határozata (2008. 12.12.) 



Az Elnökség megbízza a főtitkárt, hogy az olimpiai kerettagok részére a biztosítási piacon olyan biztosítót 

keressen, aki alkalmas a versenyzők speciális biztosítására is. Itt elsősorban azon versenyzők biztosítását kell 

megoldani, akik esélyesek a 2010-es vancuveri olimpián történő kvalifikációra. 
 
Az Elnökség 2008/2009/19. számú határozata (2008. 12.12.) 

A testület felkérte a szakágvezetőket, illetve a szakágak azon képviselőit, akik a hazai versenyszervezésben 

érdekeltek, hogy rendszeres információkkal lássák el a MOKSZ honlapját kezelő személyt annak érdekében, 

hogy a honlap a legfrissebb információkat tartalmazza. A szövetségünk életével kapcsolatos hírek, eredmények 

és információk napi aktualitással kell, hogy szerepeljenek a hivatalos honlapunkon.. 
 
Az Elnökség 2008/2009/20. számú határozata (2008. 12.12.) 

Az Elnökség megvizsgálta az Újpesti Torna Egylet kérését és elfogadta, hogy az UTE szabadidő szakosztályán 

belül megalakult a műkorcsolya szakág. A bejelentést Őze István klubigazgató hivatalos levélben kérte a 

szövetségtől. 
 
Az Elnökség 2008/2009/21. számú határozata (2008. 12.12.) 

Az Elnökség nem tekint el az átigazolási időszakon kívüli engedélyek megadásától, így Trefil Kristóf át, illetve 

leigazolását a Sportország SC-be nem fogadta el. Az átigazolást az Alapszabály szerinti időpontban kell 

végrehajtani. 

 
  



MOKSZ Elnökségi ülés 
2009.02.02. 

 
Határozatok: 2008/2009/022-től 2008/2009/026-ig 

 
Az Elnökség 2008/2009/22. számú határozata (2009. 02.02.) 

Az Elnökség a Magyar Országos Korcsolyázó Szövetség alapszabályának megfelelően 2009. április 24-én, 

pénteken 15 órára a Népstadion területén lévő gyakorló jégpálya tanácstermébe összehívja a Közgyűlést. A 

Közgyűlés napirendi pontjai az alapszabályban meghatározottak szerint kerülnek meghirdetésre. 

 
Az Elnökség 2008/2009/23. számú határozata (2009. 02.02.) 

Az Elnökség megtárgyalta a sportolói és edzői sportösztöndíjakról szóló előterjesztést, mely a Wesselényi 

Miklós Sportközalapítvány kuratóriumának döntése értelmében a Gerevich Aladár sportösztöndíjakról szóló 

2004. évi I. törvény 58. §. (2) bekezdése alapján került meghirdetésre. Az Elnökség az érintett négy szakág 

sportolóinak és edzőinek sportösztöndíját a törvény szabályai szerint elfogadta. 

 
Az Elnökség 2008/2009/24. számú határozata (2009. 02.02.) 

Az Elnökség jóváhagyta a 2009. február 7-8-án megrendezésre kerülő Műkorcsolya és Jégtánc utánpótlás 

Országos Bajnokság verseny zsűrijét. Felhívja a figyelmet arra, hogy az érdeklődők díjmentesen megtekinthetik 

a versenyt. 

 
Az Elnökség 2008/2009/25. számú határozata (2009. 02.02.) 

Az Elnökség döntött, hogy Miskolcon, 2009. február 20-22-én megrendezésre kerülő Jégvirág Kupa Országos 

Szinkronkorcsolyázó Bajnokságon a MOKSZ Elnökségét Balika István alelnök úr képviselje. 

 
Az Elnökség 2008/2009/26. számú határozata (2009. 02.02.) 

Az Elnökség megbízza dr. Bathó Ferenc elnököt, hogy levélben forduljon a MOB Orvosi Bizottság vezetőjéhez 

Lednyiczky Gábor úr akkreditálása ügyében. Az akkreditációra azért van szükség, hogy a 2010-es Olimpiára a 

pszichológus, fizioterapeuta kiküldetése biztosítható legyen. 

 
  



MOKSZ Elnökségi ülés 
2009.04.08. 

 
Határozatok: 2008/2009/027-től 2008/2009/034-ig 

 
Az Elnökség 2008/2009/27. számú határozata (2009. 04.08.) 

Az Elnökség megköszöni Kulcsár Zsófiának a szinkron csapat felkészítésében tett kimagasló teljesítményét, a 

szinkron csapatnak további sikeres munkát kíván. Egyben felkéri, hogy a műkorcsolya szakágban is 

tevékenykedjen, és ezzel összefüggésben javasolja a Műkorcsolyázó Szakbizottságnak, hogy válassza meg a 

Műkorcsolyázó Szakbizottság vezető helyettesének. 

 
Az Elnökség 2008/2009/28. számú határozata (2009. 04.08.) 

Az Elnökség megtárgyalta és elfogadta az Elnök által a Közgyűlés részére 2008-2009. évi Szövetség 

tevékenységéről szóló jelentést. A dokumentum egyben a Közhasznúsági jelentés is, melynek az interneten való 

közzétételéről a Szövetség Apparátusa gondoskodik. 

 
Az Elnökség 2008/2009/29. számú határozata (2009. 04.08.) 

Az Elnökség megtárgyalta és elfogadta a Szövetség alapszabály módosítására vonatkozó elképzeléseit és 

felhatalmazta a Szövetség főtitkárát, hogy a módosításokat terjessze a Közgyűlés elé. 

 
Az Elnökség 2008/2009/30. számú határozata (2009. 04.08.) 

Az Elnökség döntött, a műhely támogatások felhasználásáról és a felhasználásra vonatkozó elképzeléseket az 

állami sportvezetés részére felterjeszti. 

 
Az Elnökség 2008/2009/31. számú határozata (2009. 04.08.) 

Az Elnökség ismételten megerősíti a Debreceni Sportcentrum Kht. keretein belül működő sportiskola 2007. 

február 1-én történő Magyar Országos Korcsolyázó Szövetség tagjai sorába való felvételét. A sportiskola 

keretein belül működő műkorcsolya szakosztály szakosztályvezetője, Gyulai Györgyi sporttárs. Az Elnökség ezen 

határozatáról értesítjük Orendi Mihály ügyvezető igazgató urat. 

 
Az Elnökség 2008/2009/32. számú határozata (2009. 04.08.) 

Az Elnökség jóváhagyja, hogy Szövetségünk a 2009-2010-es évadban, a következő nemzetközi versenyeket 

jelenti be a Nemzetközi Korcsolyázó Szövetség titkárságának:  

- Mikulás Kupa, Műkorcsolya, Budapest  

Kategória: Junior Novice férfi-női jégtánc  

Időpont: 2009. december 4-6.  

 

- Ifjúsági Utánpótlás Nemzetközi Verseny, Budapest  

Kategória: Rövidpályás gyorskorcsolya  

Időpont: 2009. március 5-7.  

 

- Jégvirág Kupa, Szinkronkorcsolya, Miskolc  

Kategória: junior, felnőtt  

Időpont: 2010. március 19-21.  



 

- Olimpiai Reménységek Versenye, Budapest  

Kategória: Rövidpályás gyorskorcsolya  

Időpont: 2010. 

 
Az Elnökség 2008/2009/33. számú határozata (2009. 04.08.) 

Az Elnökség elfogadta, hogy a 2012-es ISU versenyekre az alábbi pályázatokat nyújtjuk be:  

- Műkorcsolyázó és Jégtánc Világbajnokság  

- Rövidpályás Gyorskorcsolya Európa Bajnokság  

- Hosszúpályás Gyorskorcsolya Európa Bajnokság  

- Műkorcsolya és Jégtánc Európa Bajnokság  

Az Elnökség 2008/2009/34. számú határozata (2009. 04.08.) 

Az Elnökség megtárgyalta a gyakorló jégcsarnok jégidő felhasználásával kapcsolatos ügyeket. Döntött, hogy a 

közgyűlés befejezése után a szakágak vezetői kidolgozzák az alábbi prioritások figyelembevételével a 

felhasználási idő szükségleteket.  

A prioritások:  

- olimpiai felkészülés  

- válogatott keret  

- utánpótlás nevelés  

- egyéb sportpolitikai célok 


