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MOKSZ Elnökségi ülés 
2009.06.06. 

 
Határozatok: 2009/2010/001-től 2009/2010/001-ig 

 
Az Elnökség 2009/2010/1. számú határozata (2009. 06. 06.) 

Az Elnökség jóváhagyta a Magyar Országos Korcsolyázó Szövetség versenyzőinek és 

szakvezetőinek adható ösztöndíjak listáját. Az elfogadott lista továbbküldéséről megbízta a MOKSz 

apparátusát, hogy haladéktalanul juttassa el a döntést a Wesselényi Miklós Sport Közalapítvány 

Kuratóriuma részére. 

 

 
MOKSZ Elnökségi ülés 

2009.06.25. 
 

Határozatok: 2009/2010/002-től 2009/2010/006-ig 
 
Az Elnökség 2009/2010/2. számú határozata (2009. 06. 25.) 

Az Elnökség áttekintette a gyakorló jégpálya beosztásának rendjét és döntött a felhasználás 

időbeosztásáról. Az időbeosztás koordinálásával Sallak György főtitkárt bízta meg. 

 
Az Elnökség 2009/2010/3. számú határozata (2009. 06. 25.) 

A 2009/2010-es évad feladatainak végrehajtása jelentős költségterheket ró szövetségünkre. Ezért 

ebben az évadban különösen fontos a pénzügyi fegyelem szigorú betartása, az elszámolások és a 

pénzfelvételek időbeni ütemezése. Az Elnökség megbízza a szövetség főtitkárát, hogy gondoskodjon 

a pénztári idők, pénzfelvételek, elszámolások határidejének betartásáról. 

 
Az Elnökség 2009/2010/4. számú határozata (2009. 06. 25.) 

Az Elnökség jóváhagyólag tudomásul vette, hogy a Debreceni Főnix Sportegyesület kibővítette 

egyesületét mű- és jégtánc szakosztállyal. 

 
Az Elnökség 2009/2010/5. számú határozata (2009. 06. 25.) 

Az Elnökség köszönetét fejezi ki Melegh György úrnak a többéves jégtánc szakbizottságban betöltött 

tevékenységéért. A testület úgy ítéli meg, hogy Melegh György munkájával nagymértékben 

hozzájárult a szakág teljesítményéhez. Sajnálattal, de elfogadja lemondását a szakbizottsági 

tagságról. Ezúton kíván további jó munkát és egészséget. 

 
Az Elnökség 2009/2010/6. számú határozata (2009. 06. 25.) 

A Jégtánc Szakbizottság vezetőjének javaslatára a szabályoknak megfelelően az Elnökség tudomásul 

veszi, hogy a megüresedett szakbizottsági helyre Almásy Gábor sporttársat küldi a szakág. Így 

kiegészül a Jégtánc Szakbizottság. 

 
  



MOKSZ Elnökségi ülés 
2009.10.20. 

 
Határozatok: 2009/2010/007-től 2009/2010/019-ig 

 
 
Az Elnökség 2009/2010/7. számú határozata (2009. 10 20.) 
Az Elnökség áttekintette a két olimpiai szakág felkészülésének helyzetét. (műkorcsolya, jégtánc).  
Megállapította, hogy a két szakágban a kvalifikáció megtörtént.  
A műkorcsolyában Sebestyén Júlia a jégtáncban Hoffman Nóra – Maxim Zavozin megszerezte a 
részvételi jogot.  
Ehhez az Elnökség a versenyzőknek, a versenyzők edzőinek külön gratulációját fejezte ki. Tudomásul 
vette, hogy férfi versenyzőnek nem sikerült a kvalifikáció, de megállapította, hogy a versenyző 
mindent megtett, hogy sikeresen szerepeljen a versenyen, ezért elismerés illeti. 
 
Az Elnökség 2009/2010/8. számú határozata (2009. 10 20.) 
Az Elnökség tudomásul vette a másik két szakág (rövidpályás gyorskorcsolya, nagypályás 
gyorskorcsolya) beszámolóját a felkészülés helyzetéről.  
Megállapította, hogy reális esélye van a rövid pályás szakágnak az eredeti célkitűzés – 10 versenyző 
kiküldése – eléréséhez.  
A nagypályás gyorskorcsolya szakágban pedig 1 versenyző kiküldése látszik valószínűnek.  
Felhívta a szakágak vezetőit és edzőit, hogy tegyenek meg mindent annak érdekében, hogy a magyar 
olimpiai válogatottban minél több versenyző képviselhesse hazánk színeit az olimpián.  
 
Az Elnökség 2009/2010/9. számú határozata (2009. 10 20.) 
Az Elnökség elfogadta a MOB téli sportágak részére kidolgozott szempontrendszerét, amely a 
december 1-jei MOB sportigazgató által vezetett tanácskozáson kerül napirendre.  
A következő szempontok szerint kell felkészülni a konzultációra:  
a) Végleges javaslatok a szűk olimpiai keretek és a felkészülést irányító szakemberek névsorára  
b) Az eredeti célkitűzések értékelése, az attól való eltérések magyarázata  
c) A vancouveri kiutazásig a válogatott versenyzők felkészülési és versenyeztetési programja  
d) A versenyzők sportegészségügyi állapota, ellátása, doppingvizsgálatok száma  
e) Eredményességi célkitűzések  
 
Az Elnökség 2009/2010/10. számú határozata (2009. 10 20.) 
A felkészülési jelentés kapcsán az Elnökség újólag megerősíti, hogy bármely, a szövetséget érintő 
fontos ügyben a szakágvezetők intézkedéseiket a szövetség apparátusához lehetőleg írásban nyújtsák 
be, hogy utólag a vitás kérdések tisztázandók legyenek  
 
Az Elnökség 2009/2010/11. számú határozata (2009. 10 20.) 
Az Elnökség elfogadta a gazdasági alelnök tájékoztatását a szövetség gazdasági helyzetéről. 
Megállapította, hogy a szakágak bevételeik és kiadásaik különbözőképpen alakultak. Az eredményes 
gazdálkodás szempontjából az alelnök kiemelte a műkorcsolya és a gyorskorcsolya szakág 
példamutató gazdálkodását. Felhívta a figyelmet arra, hogy a költségvetéstől eltérni nem lehet, mivel 
többletforrásokra ebben a helyzetben nem számíthatunk.  
 
Az Elnökség 2009/2010/12. számú határozata (2009. 10 20.) 
A gyorskorcsolya szakág képviseletében Bartha László tájékoztatást adott a városligeti Műjégpálya 
uniós forrásokat is igénybe vevő rekonstrukciójáról. A jelenlegi állás szerint versenyzőink és a 
nagyközönség 2010. december 31-én veheti birtokba a pályát. A tájékoztatást az Elnökség 
jóváhagyólag tudomásul vette  
 



Az Elnökség 2009/2010/13. számú határozata (2009. 10 20.) 
Az Elnökség kifejezte köszönetét a szinkronkorcsolyázó szakágnak a 2009. október 15-én 
megrendezett Szinkron gálával kapcsolatban. Megállapította, hogy ehhez hasonló rendezvényeket 
célszerű megszervezni a szövetség népszerűsítése érdekében. Gratulált a szinkron csapatnak, 
Sebestyén Júliának, a szervezőknek a rendezvény sikeres lebonyolításáért.  
 
Az Elnökség 2009/2010/14. számú határozata (2009. 10 20.) 
Az Elnökség elfogadta, hogy az NSSZ közgyűlésen a MOKSZ-ot szavazati joggal Balika István gazdasági 
alelnök képviselje. A megbízólevelet az ülésen az érintett átvette.  
 
Az Elnökség 2009/2010/15. számú határozata (2009. 10 20.) 
Az Elnökség felhívja a szinkronkorcsolyázó szakág vezetőjét, hogy 2009. október 30 ig nyújtsa be 
pályázatát a NSSZ-nek a felszerelés-vásárlást illetően. A pályázat elnyerése után a pénzek 
felhasználásáról az érintett szakágvezetőkkel egyeztetni kell  
 
Az Elnökség 2009/2010/16. számú határozata (2009. 10 20.) 
Az Elnökség elfogadta, hogy 2010. február 5-6-án a műkorcsolya szakág utánpótlás versenye a 
szinkron korcsolyázás országos bajnokságával együttesen kerüljön megrendezésre Budapesten.  
 
Az Elnökség 2009/2010/17. számú határozata (2009. 10 20.) 
Az Elnökség jóváhagyja, hogy a jégtánc utánpótlás bajnoksága helyszínének kijelölésére a 
költségvetés bemutatása után kerüljön sor. Ennek oka a takarékos gazdálkodás és a szakág gazdasági 
helyzete.  
 
Az Elnökség 2009/2010/18. számú határozata (2009. 10 20.) 
Az Elnökség tudomásul vette, hogy a rövid pályás szakág sikeresen vesz részt a Danubia sorozatban, 
ahol az utánpótlás versenyzők kiváló eredményeket érnek el. A részvételhez és a megrendezéshez az 
Elnökség köszönetét fejezi ki.  
 
Az Elnökség 2009/2010/19. számú határozata (2009. 10 20.) 
Az Elnökség ezúton gratulál Vida Gábor kimagasló sportembernek 80. születésnapja alkalmából. 
Őszintén gratulálunk a kiváló sportembernek és szívből kívánjuk, hogy a jó isten továbbra is tartsa 
meg jó egészségben, jó kedélyűen, és még hosszú ideig nevelje a magyar korcsolyázók utánpótlását.  
  



MOKSZ Elnökségi ülés 
2009.12.01. 

 
Határozatok: 2009/2010/020-tól 2009/2010/020-ig 

 
Az Elnökség 2009/2010/20. számú határozata (2009. 12 01.) 

Az Elnökség jóváhagyja, hogy Szövetségünk a Magyar Olimpiai Bizottság elnöksége és közgyűlése 

részére az alábbi javaslatot tegye az Olimpián való részvételünket illetően.  

Minden szakág versenyzője aki megszerezte a részvételi jogot természetesen indul az olimpián, így 

eddig 10 versenyzőt indíthatunk  

- 1 női egyéni műkorcsolyázó  

- 1 jégtáncospár  

- 5 fő női váltó  

- 2 fő férfi rövidpályás gyorskorcsolyázó 

A kísérők száma rendkívül korlátozott. Az összlétszám 5 fő lehet, a következő összetételben:  

- női versenyző edzője 1 fő  

- jégtáncospár edzője 1 fő  

- rövidpályás csapat kísérő 2 fő  

- a korcsolyaszövetség részéről delegált össz-szakági vezető 1 fő 

Fenti lehetőségek alapján a következő személyi összetételre teszünk javaslatot: 

A Szövetség részéről össz-szakági vezető: Sallak György 

Versenyző Kisérő, edző 

Sebestyén Júlia Vardanjan Gurgen 

Tartalék: 

Hardford Katherina 
Pádár Bianka 

Ipakjan Jerakjan 
Száraz András 

Hoffmann Nóra - Maxim Zavozin Alexey Gorshkov 

Tartalék: 

Nagy Zsuzsanna-Fejes Máté Nagy Sándor 

Női váltó 

Huszár Erika 
Darázs Rózsa 
Heidum Bernadett 
Keszler Andrea 

Darázs István  
Telegdi Attilla 

Tartalék: 

Lajtos Szandra 
Dénes Veronika 

  

Női váltó 

Huszár Erika 
Darázs Rózsa 
Heidum Bernadett 
Keszler Andrea 

  

Férfi rövidpályás versenyzők 



Knoch Viktor 
Darázs Péter 

  

Tartalék: 

Galambos Gábor 
(jelenleg sérült) 
Béres Bence 

  

Női rövidpályás versenyzők 

Huszár Erika 
Darázs Rózsa 
Heidum Bernadett 

  

Tartalék: 

Keszler Andrea   

Amennyiben a nagypályás gyorskorcsolyázók megszerzik a szintidőket, az ő részvételüket is 

természetesen javasoljuk úgy, hogy a két versenyzővel egy edző is kiutazhasson. (Tóth Ágota - 

Szőllősi Szabolcs - edző.) 

A Szövetség a MOB elnökségének a fenti nevek jóváhagyásán kívül a következő javaslatot teszi:  

1) Az eskütétel szövegét az olimpiai bizottság ülésén Huszár Erika és Knock Viktor mondja.  

2) A nyitóünnepségen a zászlót Sebestyén Júlia viszi.  

3) A záróünnepségen a zászlót Darázs Péter viszi. 

 
  



MOKSZ Elnökségi ülés 
2009.12.06. 

 
Határozatok: 2009/2010/021-től 2009/2010/029-ig 

 
Az Elnökség 2009/2010/21. számú határozata (2009. 12 16.) 

Az Elnökség áttekintette az olimpiai kvalifikáció tapasztalatait. Megállapította, hogy a kitűzött célhoz 

közel teljesült a vállalás. Az eredeti célkitűzés 14 korcsolyázó kiküldése volt. A jelenlegi biztos 

olimpikon 10 fő. 

 
Az Elnökség 2009/2010/22. számú határozata (2009. 12 16.) 

A gazdasági alelnök előterjesztésében áttekintésre került a Szövetség jelenlegi gazdasági helyzete. 

Az Elnökség a tájékoztatót tudomásul vette és úgy határozott, hogy a nemzetközi versenyekre való 

kiutazásnál a szakágaknak kell forrásokat biztosítani a kiutazások fedezésére. Sportszakmai 

érdekünk, hogy az Olimpia előtt megrendezendő Európa Bajnokságokon a szakágak a teljes csapattal 

képviseljék magukat. 

 
Az Elnökség 2009/2010/23. számú határozata (2009. 12 16.) 

Az Elnökség felhívta a tagok figyelmét, hogy a jelenleg kedvező eredményeink birtokában (olimpiai 

kvalifikáció) tegyenek meg mindent, hogy a szakágak megfelelő szponzort találjanak. Az Elnökség 

megítélése szerint lehetőség van ebben a helyzetben szakágaink eredményeinek felhasználásával 

szponzorok keresésére. 

 
Az Elnökség 2009/2010/24. számú határozata (2009. 12 16.) 

A Műkorcsolya és Jégtánc Országos Bajnokság kezdési időpontja a munkarendváltozás miatt 

december 19-én szombaton 18 óra, és vasárnap délelőtt 10 óra, helyszíne a Gyakorló Jégpálya. 

 
Az Elnökség 2009/2010/25. számú határozata (2009. 12 16.) 

Az Elnökség áttekintette a Szegeden megrendezendő utánpótlás országos bajnokság költségvetését. 

Megállapította, hogy a MOKSZ biztosítja az érmeket és okleveleket, és a szervezők költségvetéséhez 

a nevezési díjak rendelkezésére bocsátásával járul hozzá. A versenyiroda felszerelését a MOKSZ 

biztosítja. Az Elnökség megbízza Balika István gazdasági alelnök urat a részletek megtárgyalására. 

 
Az Elnökség 2009/2010/26. számú határozata (2009. 12 16.) 

Az elnökség elfogadja az új egyesület megalakulását. Az új egyesület adatai: 

egyesület neve: Havasszépe SE és Jégszínház 

cégjegyzékszám: Pk.60.167/2009/4 

adószám: 19336985-1-05 

székhelye: 3524 Miskolc, Mednyánszky u. 28. 

kapcsolat: www.havasszepe.hu 

vezetőedző: Bikfalvi Tünde 

Korcsolya alapoktatásért felelős edző: Abaházy – Lukács Péter 

Alapoktatásban résztvevő edzők: Dr. Gál Gaszton edző és Lenkey Zsolt sportoktató 

Versenyzők kiemelt felkészítője: Vidrai Szabolcs edző 

 



Az Elnökség 2009/2010/27. számú határozata (2009. 12 16.) 

Az Elnökség ünnepélyes keretek között köszöntötte dr. Kozári Klárát, Szövetségünk volt 

elnökasszonyát és Vida Gábor szakedző urat, elnökségünk volt tagját 80. születésnapja alkalmából. 

Az Elnökség köszönetét fejezte ki azért a tevékenységükért amelyet a korcsolyasport előreviteléért, 

fejlesztéséért tettek. A testület további erőt és egészséget, hosszú boldog életet kívánt 

mindkettőjüknek. 

 
Az Elnökség 2009/2010/28. számú határozata (2009. 12 16.) 

Az elnökség elfogadja az új egyesület megalakulását. Az új egyesület adatai: 

egyesület neve: JÉGANGYALOK MŰKORCSOLYA KÖZHASZNÚ EGYESÜLET 

bírósági bejegyzés: Tpk. 62758/2003/4 

székhelye 4027 Debrecen, Egyetem sugárút 27. III/1. 4027 Debrecen, Egyetem sugárút 27. III/1. 

 
Az Elnökség 2009/2010/29. számú határozata (2009. 12 16.) 

Az Elnökség jóváhagyólag veszi tudomásul, hogy a Csobánkai Jégkristály Korcsolyázó Egyesület 

adatai megváltoztak az alábbiak szerint: 

Új név: Rákosmente Jégkristály Korcsolyázó Egyesület 

Székhely: 1173 Bp., 535. u. 4. 

Képviselő: Pestiné Heincz Andrea – elnök 

Cím: 1173 Bp., 535. u. 4. 

Bírósági bejegyzés: 4.Pk.60.176/2000/8. szám 

Nyilvántartási szám: TE-2856 

 

MOKSZ Elnökségi ülés 
2010.01.05. 

 
Határozatok: 2009/2010/030-tól 2009/2010/030-ig 

 
Az Elnökség 2009/2010/30. számú határozata (2010. 01.05) 

Az Elnökség Vardanjan Gurgen beadványát megvizsgálta, és jóváhagyta a szakbizottság Európa 

Bajnokságra történő kiküldetésével kapcsolatos december 20-ai szakbizottsági döntését 9 igen 

szavazattal 1 tartózkodással és 1 ellenszavazattal. 

 

 
MOKSZ Elnökségi ülés 

2010.02.01. 
 

Határozatok: 2009/2010/031-től 2009/2010/031-ig 
 
Az Elnökség 2009/2010/31. számú határozata (2010. 02.01) 

Az Elnökség a három szakág – műkorcsolya, jégtánc rövidpályás gyorskorcsolya - képviselőiből álló 

testület előterjesztése alapján áttekintette a Gerevich ösztöndíjakkal kapcsolatos pályázati 

javaslatokat, és mind az edzők, mind pedig a versenyzők vonatkozásában egyetértett az előterjesztők 

által benyújtott dokumentummal 

 
  



 
MOKSZ Elnökségi ülés 

2010.02.04. 
 

Határozatok: 2009/2010/032-től 2009/2010/032-ig 
 
Az Elnökség 2009/2010/32. számú határozata (2010. 02.04) 

Az Elnökség a Magyar Országos Korcsolyázó Szövetség Alapszabályának megfelelően 2010. április 

23., péntek 15 órára a Népstadion területén lévő gyakorló jégpálya tanácstermébe összehívja a 

Közgyűlést. A Közgyűlés napirendi pontjai az alapszabályban meghatározottak szerint kerülnek 

meghirdetésre. 

 

 
MOKSZ Elnökségi ülés 

2010.03.23. 
 

Határozatok: 2009/2010/033-tól 2009/2010/039-ig 
 
Az Elnökség 2009/2010/33. számú határozata (2010. 03.23) 

Az Elnökség áttekintette az eddigi versenyeken elért eredményeket. Megállapította, hogy az Olimpián 

vállalt feladatokat szövetségünk megfelelően teljesítette. Külön kiemelte a rövidpályás szakág 

kimagasló eredményeit. Egyben megköszönte az olimpián résztvevő versenyzők önfeláldozását. 

 
Az Elnökség 2009/2010/34. számú határozata (2010. 03.23) 

Az Olimpia eredményeinek figyelembevételével az Elnökség döntött arról, hogy javaslatokat tesz a 

hivatalos szervek felé az Olimpián pontot szerző női váltó kormánykitüntetésre történő előterjesztését 

illetően. Emellett három edző kitüntetési javaslatra történő felterjesztését is elfogadta. 

 
Az Elnökség 2009/2010/35. számú határozata (2010. 03.23) 

Az Elnökség megtárgyalta a MOKSZ alapszabály módosítására beérkezett javaslatokat.  

A javaslatok a szakszövetség tagjainak szavazati jogára vonatkozott. 

A fenti javaslattal kapcsolatban az Elnökség úgy döntött, hogy így ebben a formájában nem 

támogatja, viszont az alapelvvel egyetért és megbízta az Elnökség egy tagját, hogy a következő 

ülésre készítsen új javaslatot. 

 
Az Elnökség 2009/2010/36. számú határozata (2010. 03.23) 

Az Elnökség áttekintette a bíró bizottság létrehozásának szükségességét. A bíró bizottság 

létrehozásával kapcsolatban további egyeztetéseket tart szükségesnek, mert az 5 szakágban működő 

bírók tevékenysége nagyon eltérő, és másfajta képzés, továbbképzés szükséges a szakágak 

területein. 

 
Az Elnökség 2009/2010/37. számú határozata (2010. 03.23) 

Az Elnökség elfogadta a 2010-11-es évadra vonatkozó költségvetés készítésének alapelveit a 

következők szerint: 

Az alapmodell 

1) Szakágak és a központ külön alszámlákat vezetnek 



2) A szakágak kiadásait maguk tervezik 

A modell: 

Kiadás = állami támogatás + a szakág által termelt saját bevétel 

3) Állami támogatások tervezése. Végleges támogatási összeg szakáganként 2 hét múlva áll 

rendelkezésre. Az NSSZ támogatás címzetten a működésre használható fel, a NOB támogatás 

meghatározott része címzetten két részből tevődik össze; külön összeg a short-track részére és külön 

összeg a másik 4 szakág részére együttesen. 

 
Az Elnökség 2009/2010/38. számú határozata (2010. 03.23) 

Az Elnökség jóváhagyta, hogy 2013-ra Szövetségünk megpályázza a műkorcsolya Európa 

Bajnokságot és Világbajnokságot, valamint a rövidpályás gyorskorcsolya Európa Bajnokságot és 

Világbajnokságot. 

 
Az Elnökség 2009/2010/39. számú határozata (2010. 03.23) 

Az Elnökség döntésének megfelelően 2011-re még megpályázható rövidpályás világkupa versenyt is 

megpályázzuk annak érdekében, hogy a részvétel költségeit minimalizáljuk. A pályázat megírásával 

az Elnökség megbízta a főtitkárt. 

 

 
MOKSZ Elnökségi ülés 

2010.04.12. 
 

Határozatok: 2009/2010/040-től 2009/2010/046-ig 
 
Az Elnökség 2009/2010/40. számú határozata (2010. 04.12) 

Az Elnökség jóváhagyta az Alapszabály 17. §-ának módosítását, és úgy döntött, hogy ezt a változatot 

terjeszti a Közgyűlés elé. Az Alapszabály szerint a változtatás felkerül a MOKSZ honlapjára. 

 
Az Elnökség 2009/2010/41. számú határozata (2010. 04.12) 

Az Elnökség tudomásul vette, Balczóné dr. Nagy Katalin elnökségi tag lemondását, és ezúton köszöni 

meg tevékenységét, amelyet a műkorcsolya szakág területén kifejtett. Jó egészséget és 

magánéletében sok boldogságot kíván az Elnökség. 

 
Az Elnökség 2009/2010/42. számú határozata (2010. 04.12) 

Az Elnökség felkéri a műkorcsolya szakág vezetőjét, hogy gondoskodjon az Alapszabálynak 

megfelelően a műkorcsolya szakág megüresedett elnökségi helyének betöltéséről, annak érdekében, 

hogy a Közgyűlésen a választást végre lehessen hajtani. 

 
Az Elnökség 2009/2010/43. számú határozata (2010. 04.12) 

A műkorcsolya szakbizottság elnökének felvetésére, az Elnökség köszönetet mondott Sebestyén Júlia 

műkorcsolyázó Európa Bajnoknak, abból az alkalomból, hogy hivatalosan is befejezte versenyzői 

pályafutását. Az Elnökség megbízta a Szövetség elnökét, hogy a Közgyűlésen hivatalosan is 

búcsúztassa el Sebestyén Júliát. 

 
Az Elnökség 2009/2010/44. számú határozata (2010. 04.12) 



Az Elnökség a gazdasági alelnök előterjesztése alapján elfogadta a 2009-2010 évad pénzügyi 

beszámolójának első tervezetét, és megbízta a gazdasági alelnököt a végleges számok kialakítására 

annak érdekében, hogy a pénzügyi beszámolót a Közgyűlés el tudja fogadni. Ezzel összefüggésben 

tárgyalt az Elnökség a 2010-2011 évad pénzügyi lehetőségeiről is. 

 
Az Elnökség 2009/2010/45. számú határozata (2010. 04.12) 

Az Elnökség elfogadta az Elnök írásos beszámolóját a MOKSZ 2009-2010 évi tevékenységéről, a 

közhasznúsági jelentésről, a szövetség elnökségének tevékenységéről és a következő év szakmai 

tervéről. íAz Elnökség megbízza a Szövetség apparátusát, hogy vizsgálja felül a Szövetség 

tagegyesületeinek helyzetét, s az Alapszabály szerint állapítsa meg a ténylegesen működő 

szakosztályok létszámát. Nem számít működő szakosztálynak az, aki 2 éve nem fizet tagdíjat, és 2 

éve nem rendelkezik versenyzővel, illetve nem indított versenyzőt a MOKSZ által meghirdetett 

versenyeken. 

Az Alapszabály értelmében a beszámoló felkerül a MOKSZ honlapjára. 

 
Az Elnökség 2009/2010/46. számú határozata (2010. 04.12) 

Az Elnökség megbízza a Szövetség apparátusát, hogy vizsgálja felül a Szövetség tagegyesületeinek 

helyzetét, s az Alapszabály szerint állapítsa meg a ténylegesen működő szakosztályok létszámát. 

Nem számít működő szakosztálynak az, aki 2 éve nem fizet tagdíjat, és 2 éve nem rendelkezik 

versenyzővel, illetve nem indított versenyzőt a MOKSZ által meghirdetett versenyeken. 

 


