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MOKSZ Elnökségi ülés 
2010.07.01. 

 
Határozatok: 2010/2011/001-től 2010/2011/008-ig 

 
Az Elnökség 2010/2011/1. számú határozata (2010. 07. 01.) 

Az Elnökség a benyújtott hivatalos dokumentumok alapján felvette tagjai sorába a Tuti Korcsolyázó Közhasznú 

Sportegyesületet.  

Cím: 6729. Szeged, Mozdony u. 7/b.  

Elnök: Tutrai Tamás  

email: tutraitamas@gmail.com  

telefon: +36 20 543 8536 begin_of_the_skype_highlighting INGYENES +36 20 543 8536 

 
Az Elnökség 2010/2011/2. számú határozata (2010. 07. 01.) 

Az Elnökség döntése értelmében megpályázzuk a 2011 őszén megrendezésre kerülő Junior ISU Grand Prix-et, 

melyet Budapesten, a Gyakorló Jégcsarnokban bonyolítunk le. 

 
Az Elnökség 2010/2011/3. számú határozata (2010. 07. 01.) 

Az Elnökség a rövidpályás szakág előterjesztésében meghallgatta a rövidpályás ISU tábor lebonyolításának 

jelenlegi helyzetét. Megállapította, hogy jól szervezett, jól előkészített, szakmailag rendkívül fontos tábor 

lebonyolítására kerül sor. 

 
Az Elnökség 2010/2011/4. számú határozata (2010. 07. 01.) 

Az Elnökség tudomásul vette a szinkrontábor előkészítésével kapcsolatos munkálatokat. A szinkron 

korcsolyatábor lebonyolítására július 12-19. között kerül sor a Gyakorló Jégpályán. 

 
Az Elnökség 2010/2011/5. számú határozata (2010. 07. 01.) 

A páros műkorcsolyázás magyarországi újbóli meghonosítása ill. népszerűsítése érdekében az Elnökség 

elfogadta, hogy Trefil Kristóf a Budapesti Spartacus versenyzője, a 2010-11-es évadban új francia partnerrel 

Girelle Piquiot-tal korcsolyázik. A pár jó szerepléséhez minden erkölcsi támogatást megad. 

 
Az Elnökség 2010/2011/6. számú határozata (2010. 07. 01.) 

Az Elnökség meghallgatta a nagypályás gyorskorcsolya EB előkészületeivel kapcsolatos teendőket. A Városligeti 

Műjégpálya építésének helyzetéről hallgatott meg rövid tájékoztatást. A szövetség érdeke, hogy a 2012-ben 

Budapesten megrendező nagypályás gyorskorcsolya EB-n a magyar versenyzők jól szerepeljenek, ezért 

felkészülésüket folyamatosan és fokozatosan figyelemmel kíséri, ellenőrzi. 

 
Az Elnökség 2010/2011/7. számú határozata (2010. 07. 01.) 

A gazdasági alelnök előterjesztésében megtárgyalta a 2010-2011 évi szövetségi költségvetést, és kisebb 

módosításokkal azt elfogadta. 

 
Az Elnökség 2010/2011/8. számú határozata (2010. 07. 01.) 

Az Elnökség kialakította álláspontját a július 2-án megrendezésre kerülő rendkívüli közgyűlést illetően. A 

rendkívüli közgyűlés módosítja az Alapszabályt. Módosításra kerül az Alapszabály 17. §-a a szakszövetség 

tagjainak szavazati jogával összefüggésben, valamint új 29/b § tekintetében, amely a bírótestület 



létrehozásával foglalkozik. Az Elnökség megbízta az elnököt, hogy a közgyűlésen az elnökségi ülésen 

elhangzottakat képviselje. Az Elnökség a 17 § módosítását változtatásokkal 5/4 arányban támogatta, a 

bírótestület létrehozásával kapcsolatban pedig az állásfoglalás: 3 igen 3 nem és 3 tartózkodás. 

 
  



 

MOKSZ Elnökségi ülés 
2010.09.27. 

 
Határozatok: 2010/2011/009-től 2010/2011/013-ig 

 
Az Elnökség 2010/2011/9. számú határozata (2010. 09. 27.) 

Az Elnökség megtárgyalta a 2010/2011 évad felkészülésének tapasztalatait. Az előterjesztéseket a 

szakágvezetők tették. Az elnökség megállapította, hogy szakáganként különbözően, de az évadra való 

felkészülés megtörtént. Az edzőtáborok befejeződtek és a versenyzők képesek az idény megkezdésére. A 

legnagyobb probléma természetszerűen a nagypályás gyorskorcsolyázók felkészülése jelentette, mivel a 

városligeti jégpálya átépítés alatt áll. 

 
Az Elnökség 2010/2011/10. számú határozata (2010. 09. 27.) 

Az elnökség áttekintette az évad versenynaptárát mind műkorcsolya, jégtánc, mind rövidpályás gyorskorcsolya, 

valamint szinkronkorcsolya tekintetében. Három szakágban, a műkorcsolyában, jégtáncban valamint a 

rövidpályás gyorskorcsolyában a versenyek elkezdődtek. Az eddigi eredmények idény eleji formáról 

tanúskodnak. Az Elnökség ezzel kapcsolatban felhívta a figyelmet arra, hogy a formaidőzítés az Európa és 

világbajnokságokra kell hogy összpontosuljon. 

 
Az Elnökség 2010/2011/11. számú határozata (2010. 09. 27.) 

Az Elnökség beszámolót hallgatott meg a pénzügyi helyzetről, a jelenlegi nehéz anyagi körülmények között 

felhívta a figyelmet arra, hogy a versenyeken való részvétel költségeit a szakágak minimalizálják. A 

költségvetésben elfogadott előirányzatok szakáganként nem léphetők túl, amennyiben elfogynak a források, 

úgy a költségeket a szakágaknak nem egymás terhére történő átcsoportosítással kell megoldani. 

 
Az Elnökség 2010/2011/12. számú határozata (2010. 09. 27.) 

Az Elnökség megtárgyalta a jégpálya használat, az edzésbeosztások helyzetét, a hokival való együttműködés 

kérdéseit. Újólag felhívta a figyelmet arra, hogy a főtitkár kezdjen ismételt tárgyalásokat a jégpálya 

üzemeltetőjével, hogy a biztonságos palánk felkerülhessen a gyakorló jégcsarnokba, mivel a short-track 

olimpiai válogatott versenyzők idehaza edzenek szeptember hónaptól. A védőfelszerelés hiánya súlyosan 

veszélyezteti az élversenyzőink biztonságát jelentős sérülések bekövetkezése sem zárható ki. 

 
Az Elnökség 2010/2011/13. számú határozata (2010. 09. 27.) 

A gyorskorcsolya szakág vezetőjének tájékoztatását meghallgatva az Elnökség megállapította, hogy nincs 

veszélyben a nagypályás EB megrendezése, mivel a városligeti műjégpálya 2011 év során elkészül. 

 
  



 

MOKSZ Elnökségi ülés 
2010.11.15. 

 
Határozatok: 2010/2011/0014-től 2010/2011/022-ig 

 
Az Elnökség 2010/2011/14. számú határozata (2010. 11. 15) 

Az Elnökség áttekintette a szakágakban eddig lebonyolított nemzetközi versenyeken elért eredményeket. 

Megállapította, hogy szakáganként különböző szinten, de összességében az eddigi versenyek eredményei 

megfelelnek a nyári felkészülési időszak alapján elvárható teljesítményeknek. Kiemelte, hogy az ISU Európa és 

világversenyekre további szigorú, feszes felkészülési munkát kell végezni. 

 
Az Elnökség 2010/2011/15. számú határozata (2010. 11. 15) 

Az Elnökség jóváhagyta az olimpiai felkészüléssel kapcsolatos elképzeléseket és döntött személyi kérdésekben 

is. 

Műkorcsolya szakág  

szakmai vezető: Jurek Eszter  

edző: Ipakjan Jerakjan  

Jégtánc  

szakmai vezető: Nagy Sándor  

edző: Gorskov Alekszej, Nagy Sándor, Berecz Ilona, Világos Beáta  

Rövidpályás gyorskorcsolya  

szakmai vezető: Darázs István  

edző: Telegdi Attila  

Hosszúpályás gyorskorcsolya  

szakmai vezető: Egyed Krisztina  

edző: Blednik László 

 
Az Elnökség 2010/2011/16. számú határozata (2010. 11. 15) 

Az Elnökség megtárgyalta hat jégtánc szakosztály (Piruett, Ice-team, Sportország SC, Rákosmenti Jégkristály, 

Twizzle Korcsolyázó egyesület, valamint a Silver Skate klub) beadványát, amely a MOKSZ jégtánc szakág 

rendkívüli ágazati ülésének összehívására vonatkozott. Az Elnökség megállapította, hogy a beadvány megfelel 

az alapszabályban írottaknak, és a rendkívüli ágazati ülést összehívja. Az összehívás feltételeként a szavazati 

jogosultságok tisztázása érdekében megbízza a főtitkárt, hogy 10 napon belül ellenőrizze a cégbírósági 

bejegyzéseket az érintett egyesületek vonatkozásában, illetve ellenőrizze az egyesületek aktivitását. Erről 

tegyen jelentést a szövetség elnökének, hogy a rendkívüli ágazati ülés a szabályoknak megfelelően 

összehívható legyen. 

 
Az Elnökség 2010/2011/17. számú határozata (2010. 11. 15) 

Az Elnökség megtárgyalta Szöllösi Szabolcs gyorskorcsolyázó által megelőlegezett összeg megtérítésére 

vonatkozó kérelmét és úgy döntött, hogy a felvetésnek helyt ad, és felkéri a szövetség apparátusát, hogy a 

szakág előirányzatai terhére a szükséges átutalásokat tegye meg. 

 
Az Elnökség 2010/2011/18. számú határozata (2010. 11. 15) 



A gazdasági alelnök előterjesztésében tájékoztatást hallgatott meg a Szövetség költségvetésének alakulásáról. 

A 2010-2011 évi költségvetés október 31-ig bemutatott előirányzatai az időarányosnál szakáganként eltérő 

módon, de magasabb értékeket mutatnak, ebből adódóan szükséges a további takarékossági intézkedések 

megtétele. 

 
Az Elnökség 2010/2011/19. számú határozata (2010. 11. 15) 

Az Elnökség elfogadta a Debreceni Sportcentrum Kiemelkedően Közhasznú nonprofit Kft. kérését, amely kéri, 

hogy házigazdája lehessen a 2011-ben az utánpótlás korosztályok vidéki bajnokságának. Szövetségünk készen 

áll a megrendezéssel kapcsolatos egyeztetésekre, illetve a megállapodások megkötésére. Az Elnökség 

felhatalmazta az elnököt, hogy erről a Kft. ügyvezető igazgatóját levélben tájékoztassa. 

 
Az Elnökség 2010/2011/20. számú határozata (2010. 11. 15) 

Az Elnökség döntött két sportegyesület felvételéről: 

KADET Jégtánc Sportegyesület  

cím: 6725 Szeged Földmíves u. 22.  

Bírósági nyilvántartásba vételi szám: 2735 (Pk.60.073/2010/4.) 

Jégkorszak Közhasznú Sport Egyesület  

cím: 1118 Budapest, Sopron út 19.  

Bírósági nyilvántartásba vételi szám: 13.594 

 
Az Elnökség 2010/2011/21. számú határozata (2010. 11. 15) 

Az Elnökség megvizsgálta Abaházy Lukács Péter átigazolásokra vonatkozó beadványát. Az Elnökség úgy döntött, 

hogy a tavalyi átigazolásokat elfogadjuk, a versenyengedélyeztetéseket az alapján kell kitölteni. Az 

átigazolásokra vonatkozó szabályokra meghatározott pénzösszegeket a Szövetség részére haladéktalanul be 

kell fizetni. 

 
Az Elnökség 2010/2011/22. számú határozata (2010. 11. 15) 

Az Elnökség felhatalmazza a főtitkárt, hogy a Sportnavigátor céggel a gyorskorcsolyázókra vonatkozó szponzori 

szerződést a megfelelő feltételek figyelembe vételével kösse meg. 

 
  



 
MOKSZ Elnökségi ülés 

2011.01.03. 
 

Határozatok: 2010/2011/023-tól 2010/2011/024-ig 
 
Az Elnökség 2010/2011/23. számú határozata (2011. 01. 03) 

Az Elnökség mint feljebbviteli fórum megvizsgálta a jégtánc országos bajnokság elhalasztásának lehetőségét az 

Európa Bajnokság utánra. Az Elnökség helyt adott a jégtánc szakbizottság egyhangú véleményének, mely 

szerint a felkészülés jelenlegi szakaszában már a bajnokságot nem célszerű elhalasztani. Az ügy fontosságára 

való tekintettel a szavazati arányok a következők:  

Elhalasztás mellett 3 szavazat  

Elhalasztás ellen 8 szavazat  

Tartózkodás 2 szavazat  

Összefoglalva, a jégtánc bajnokság a honlapon megjelent időpontban kerül lebonyolításra. 

 
Az Elnökség 2010/2011/24. számú határozata (2011. 01. 03) 

Az Elnökség tudomásul vette, hogy a jégtánc szakbizottság által delegált elnökségi tag Gruber Márta 2011. 

január 3-án lemondott elnökségi tagságáról. Az Elnökség a továbbiakban is számít szakmai munkájára, további 

jó egészséget kíván, és köszönetét fejezi ki az eddigi tevékenységéért. 
 

  



MOKSZ Elnökségi ülés 
2011.02.14. 

 
Határozatok: 2010/2011/025-től 2010/2011/036-ig 

 
Az Elnökség 2010/2011/25. számú határozata (2011. 02. 14) 

Az Elnökség elfogadta és tagjai sorába felvette a Bea Ice Dance Team sportegyesületet:  

címe: 1087 Budapest,. Kerepesi út 5.  

képviselő Dobó László 1078 István u. 47.  

vezetőedző: Világos Beáta 

 
Az Elnökség 2010/2011/26. számú határozata (2011. 02. 14) 

Az Elnökség jóváhagyta, hogy a szokásos éves ill. választó közgyűlés 2011. április 29-én, délután 15 órakor a 

Gyakorló Jégcsarnok tanácstermében kerüljön megrendezésre.  

Az éves közgyűlés napirendje kiegészül az Alapszabálynak megfelelő választási napirenddel. Ezért az Elnökség a 

szakbizottságok javaslatára jóváhagyta a jelölőbizottság személyi összetételét.  

A jelölőbizottság vezetője Darázs István (rövidpálya, nagypálya)  

tagjai: Világos Beáta (jégtánc) , Száraz András (műkorcsolya, szinkronkorcsolya) 

 
Az Elnökség 2010/2011/27. számú határozata (2011. 02. 14) 

Az Elnökség megtárgyalta az alapszabály-módosítást, és elfogadta a következő fő irányokat, amelyeket a 

következő elnökségi ülésig ki kell dolgozni.  

A fő irányok:  

- A szakágak sportszakmai fejlődésének elősegítése érdekében sportszakmai koordinátorok működhetnek.  

- Szükség szerint a szakágak önálló bíróbizottságokat hozhatnak létre  

- Az eredményességi alapon működő szavazati jogosultság a Gerevich Ösztöndíjnak megfelelő támogatási 

eredményesség alapján kerüljön kidolgozásra. 

 
Az Elnökség 2010/2011/28. számú határozata (2011. 02. 14) 

Az Elnökség áttekintette az eddigi nemzetközi versenyeken elért eredményeket. Az elért kiváló eredmények 

elismeréseként köszönetét fejezi ki a rövidpályás Európa Bajnokságon szereplő csapat versenyzőinek. 

 
Az Elnökség 2010/2011/29. számú határozata (2011. 02. 14) 

Az Elnökség megvizsgálta Berecz Ilona beadványát, melyet a Műkorcsolya és Jégtánc világbajnoksággal 

kapcsolatos részvétel megállapítása ügyében nyújtott be. Az Elnökség a szakbizottság hatáskörébe utalta a 

kérdést, és megbízta a szakbizottság vezetőjét, hogy erről az érintetteket tájékoztassa. 

 
Az Elnökség 2010/2011/30. számú határozata (2011. 02. 14) 

Az Elnökség döntése értelmében Szövetségünk megpályázza a 2014-es műkorcsolya VB illetve EB 

megrendezését. 

 
Az Elnökség 2010/2011/31. számú határozata (2011. 02. 14) 

Az Elnökség elfogadta a Gerevich Ösztöndíj javaslatokat és megbízza a Főtitkárt, hogy az előírt határidőre 

juttassa el az Elnökség javaslatát a MOB részére. 

 



Az Elnökség 2010/2011/32. számú határozata (2011. 02. 14) 

Az Elnökség megbízza a rövidpályás szakágat, hogy készítsen előterjesztést ill. költségvetést a 2012-ben 

megrendezésre kerülő rövidpályás világkupa rendezési feltételeiről. 

 
Az Elnökség 2010/2011/33. számú határozata (2011. 02. 14) 

Az Elnökség kijelölte a 2012 évi nagypályás Európa Bajnokság szervező bizottságának elnökét. A Szervező 

Bizottság elnöke Sallak György MOKSZ főtitkár. 

 
Az Elnökség 2010/2011/34. számú határozata (2011. 02. 14) 

Az Elnökség döntött, hogy a Koreában megrendezendő junior világbajnokságra az érintettek saját költségeik 

terhére vehetnek részt. A szövetség támogatja a nevezéseket. 

 
Az Elnökség 2010/2011/35. számú határozata (2011. 02. 14) 

Az Elnökség áttekintette a szakágak költségvetését, megállapította, hogy néhány szakágnál jelentős 

költségvetési túllépésre került sor. A túllépések kezelésére az Elnökség a 2011/2012 évi költségvetés 

előirányzatainak kezelésével kíván megoldást találni. A túllépés mértékével a 2011/2012 évi szakági 

költségvetés csökkentésre kerül. 

 
Az Elnökség 2010/2011/36. számú határozata (2011. 02. 14) 

Az Elnökség felhatalmazza az Elnököt, a Főtitkárt, illetve az Alelnököket, hogy a március 1 jei Vígh László 

miniszter biztos úr által vezetett tanácskozáson a Gyakorló Jégcsarnok használata ügyében képviseljék 

szövetségünk érdekeit. 

  



MOKSZ Elnökségi ülés 
2011.04.01. 

 
Határozatok: 2010/2011/037-től 2009/2010/043-ig 

 
Az Elnökség 2010/2011/37. számú határozata (2011. 04. 01) 

Az Elnökség megtárgyalta és elfogadta az április 29-én tartandó közgyűlés napirendi pontjait.  

A napirendi pontok megjelennek a Szövetség honlapján közzétett meghívón. 

 
Az Elnökség 2010/2011/38. számú határozata (2011. 04. 01) 

Az Elnökség áttekintette az alapszabály módosítására kidolgozott javaslatokat. A módosítások az alapszabály 3 

területét érintették:  

A) bíró bizottságok működtetése,  

B) sportszakmai koordinátorok megbízása,  

C) eredményességi alapon működő szavazati jogosultság egyesületek részére.  

Az Elnökség egyhangúlag úgy döntött, hogy a tisztújító közgyűlésen alapszabály módosítást nem terjeszt a 

közgyűlés elé. 

 
Az Elnökség 2010/2011/39. számú határozata (2011. 04. 01) 

Az Elnökség ellenőrizte a szavazati jogosultságokat és a számítások alapján megállapította, hogy:  

- a műkorcsolya területén 26 egyesület,  

- a jégtánc szakág területén 11 működő egyesület,  

- a szinkronkorcsolya területén 3 egyesület,  

- a gyorskorcsolya területén 6 egyesület,  

- a rövidpályás gyorskorcsolya területén pedig 10 egyesület  

rendelkezik jelen pillanatban szavazati joggal. 

 
Az Elnökség 2010/2011/40. számú határozata (2011. 04. 01) 

Az Elnökség javaslatot készített a szakágak vezetőségi tagságának létszámára:  

- műkorcsolya szakbizottság 7 fő,  

- jégtánc szakbizottság 7 fő,  

- szinkronkorcsolya szakbizottság 5 fő,  

- gyorskorcsolya szakbizottság 5 fő,  

- a rövidpályás gyorskorcsolya szakbizottság 7 fő. 

 
Az Elnökség 2010/2011/41. számú határozata (2011. 04. 01) 

Az Elnökség elfogadta, hogy az ISU egyéni támogatási pályázatára kezdeményezzük 1 páros junior pár, 1 

rövidpályás fiú és 1 rövidpályás lány versenyző ösztöndíj pályázatát. 

 
Az Elnökség 2010/2011/42. számú határozata (2011. 04. 01) 

Az Elnökség meghallgatta a jelölő bizottság elnökének tájékoztatását a választások előkészületeiről. A 

tájékoztatót az Elnökség tudomásul vette. 

 
Az Elnökség 2010/2011/43. számú határozata (2011. 04. 01) 



A Szövetség Elnöke tájékoztatót tartott Vígh László miniszteri biztos Úr által kezdeményezett 2011. március 31-

én tartott értekezletről. Az értekezleten Szövetségünket az Elnök, a Főtitkár és az Alelnök képviselte, az MJSZ 

képviseletében az Alelnök vett részt, a MOB képviseletében a Főtitkár és a Magyar Köztársaság Kormányának 

képviseletében a sportért felelős Államtitkár vett részt. Az értekezleten a Gyakorló Jégcsarnok jégelosztásával 

kapcsolatos megállapodás született. A megállapodás végrehajtásáért Kovács Zoltán és Jurek Eszter lettek a 

kijelölt felelősök. 

 


