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A Közgyőlés helye: Nemzeti Sportközpontok, Gyakorló Jégcsarnok, tanácsterem 
A Közgyőlés napiredje: 
 

1. A Szakszövetség elnökségének tevékenységérıl szóló éves szakmai beszámoló és 
a következı évi szakmai és pénzügyi terv, valamint a közhasznúsági jelentés 
elfogadása. 
Elıadó:  elnök 
  gazdasági alelnök 
  szakágvezetık 

 
2. A Pénzügyi és Számvizsgáló Bizottság (a továbbiakban: PSZB) írásos beszámolója 

és annak elfogadása. 
Elıadó:  a PSZB  elnöke 

 
3. A Szakszövetség elnöksége által a számvitelrıl szóló 2000. évi C. törvény alapján 

készített éves beszámoló elfogadása. 
Elıadó:  gazdasági alelnök 

 
4. Tisztségviselık megválasztása. 

Elıadó:  jelölı bizottság elnöke 
 
      Egyebek 
 
 
Dr. Bathó Ferenc az Elnökség nevében köszöntötte a választó közgyőlés résztvevıit. 
A választó közgyőlés az Alapszabály értelmében a Napirendi pontok elıtt megválasztotta a 
Közgyőlés tisztségviselıit.  
Mandátumvizsgáló és Szavazatszámláló Bizottság Elnökének megválasztotta Darázs 
Istvánt, tagjai Száraz András, Világos Beáta és Kövér Balázs. 
A Jegyzıkönyv vezetésére Sallak György fıtitkár urat, hitelesítınek pedig Martos György 
és Balika István alelnök urakat választotta. 
 
A Mandátumvizsgáló Bizottság Elnöke tájékoztatta a Közgyőlést, hogy a Közgyőlés 
határozatképes, mert 41 szavazatra jogosult küldöttbıl küldött jelen van 32. Az egyszerő 
többség 17 szavazat, a kétharmados többség pedig 22 szavazat. Megállapításra került, 
hogy a Közgyőlés határozatképes. 
 
Az Elnök tájékoztatta a Közgyőlést, hogy az Alapszabály 19. paragrafus 3/b pontja 
értelmében a közgyőlés elıtt 3 nappal megérkezett egy javaslat, melynek napirendre 
vételéhez a jelenlévık 2/3-ának szavazata szükséges. A Közgyőlés a Szövetség 
megújulásához szükséges Alapszabály módosításának napirendre tőzését 14 igen, 12 nem 
és 6 tartózkodással a közgyőlés elvetette. 
 



1. Napirendi pont 
Az Elnök beszámolójában az írásos jelentést kiegészítette. 
Sajnálatát fejezte ki, hogy a közgyőlés leszavazta az Alapszabály módosítás napirendre 
tőzését. Megköszönte a versenyzık, edzık, szakvezetık, szülık és a szövetségi 
apparátus elmúlt szezonbeli nehéz körülmények között végzett munkáját. 
 
Az Elnök beszámolója után a szakág-vezetık tartották meg szóbeli kiegészítésüket: 
a. Elıször Jurek Eszter Mőkorcsolya szakág-vezetı beszámolt az évadról. Az írásos 

beszámoló minden fontosabb eseményrıl részletesen számot ad. A Japánban 
történt sajnálatos földrengés és tsunami miatt a Világbajnokságot áthelyezték 
Moszkvába, mely verseny jelenleg zajlik, így annak eredményei nem szerepelnek a 
beszámolóban. Egyenlıre annyit tudunk, hogy fiú versenyzınk a kvalifikációban 
kiesett. Talán sokan nem tudják ez mit jelent. Az ISU szabályváltozásainak 
következtében már az Európabajnokságra is bevezették, hogy csak az vehet részt a 
versenyen, aki elıtte ISU versenyeken meghatározott technikai pontszámokat ér el 
mind a rövidprogramban, mind a szabadkorcsolyázásban. Miután az ISU 
szabályváltoztatásai év közben történtek, így a versenynaptárunkat felborította. Az 
új szabályok szerint az elsı szegmensben, direkt indulhat aki, vagy egy másik 
versenyzı aki helyett indul, az elızı évben az elsı 18 között volt. Miután tavaly a 
fiúknál nem volt olyan, aki az elsı 18 között volt, így idén bajnokunknak, Vardanjan 
Tigrannak kvalifikációkon kellett részt venni. Már nem elég, hogy azért küzdenek és 
harcolnak a sportdiplomaták és a pontozó bírók, hogy dobogóra kerülhessenek, 10, 
illetve 24 között legyen a versenyzı, hanem hogy egyáltalán a kvalifikáción tovább 
jusson. Vardanjan Tigran jól futott az EB és a VB kvalifikációján is, pechére 1-2 
hellyel maradt le, így nem tudott sem az EB-n sem a VB-n elindulni. Lányoknál 
szerencsések voltunk, mert Sebestyén Júlia tavalyi eredményei alapján tudtunk az 
elsı, direkt szegmensben indulni, így Pavuk Viktóriának nem kellett kvalifikálni, most 
futotta Moszkvában a rövid programot, innen már csak a kőrbe kell továbbjutni. 
Újdonság számunkra, hogy van párosunk, kettı is volt, melybıl az egyik anyagi 
okok miatt szétment – Los Angelesbıl Európában való versenyzését a Szövetség 
nem tudta anyagilag támogatni. Másik párosunk, Khnychenkova Anna-Magyar Márk, 
indult a Junior Világbajnokságon, ahol nem kellett kvalifikálniuk a kevés induló okán 
és szép eredménnyel a 13. helyen végeztek. Utánpótlás versenyzıink sok 
versenyen vettek részt, van korosztály, ahol sok kitőnı versenyzı nı ki, sajnos 
nagyon kicsik még, 11-12 évesek, az ISU Szabály szerint junior korosztályban 13 
év, felnıttben pedig 15 év alatt nem lehet indulni, így meg kell várni míg beérnek. 
Gondjaink mindig vannak, voltak és lesznek. A szülık sokat segítenek, a Szövetség 
részérıl az anyagi támogatás igen csekély volt, így amibıl a szakág tudott létezni, 
mőködni és versenyezni az a szülık által befizetett havi támogatások. Nem lát az 
anyagiak terén változást, sajnálatosnak tartja, hogy amikor nagyon eredményesek 
voltak se kaptak annyit, mint kellett volna, most, hogy nem lesz eredményük 1-2 
évig, most se kapják, amire szükségük van. Ezzel együtt bizakodóak vagyunk, 
bízunk abban, hogy a pár tehetséges gyerekbıl jó korcsolyázók lesznek, hiszen fiú 
utánpótlás versenyzınk is van nagyon jó, lány egy korosztályban 3-4, akik egymást 
húzzák és kitőnı versenyzık lesznek belılük. Végül elmondta, hogy az írásos 
beszámolójában a bírókról, edzıkrıl és a többirıl elég áttekinthetıen írt. 

b. A jégtánc beszámolóját Nagy Sándor szakág-vezetı tartotta meg. Szóbeli 
kiegészítésében kitért arra, hogy sajnálatos módon a sportág csúcsversenye a 
közgyőléssel egy idıben zajlik Moszkvában. Úgy érzi, hogy ilyenkor nem közgyőlni 
kellene, hanem a TV elıtt ülni és drukkolni a magyaroknak, illetve akár a vezetıség 
közül kint segíteni a magyar sportolókat és a helyszínen támogatni ıket. 
Beszámolómban mindent leírtam. Az egész szakág, mind a senior mezınyben, mind 
a junior mezınyben elıre léptünk. Sajnos Hoffmann Nóra sérülése miatt nem 



tudtunk most nagy reményekkel indulni a Világbajnokságon. Biztosan értesíteni 
fogja a Szövetséget és a szakágat, hogy mi van vele, hogyan tovább, mik a célok. 
Ezek a sőrő sérülések és betegségek lehet, hogy egy komolyabb kivizsgálásra 
kellene, hogy szoruljanak. Örömteli hírként említette, hogy ebben a szezonban 3 db 
utánpótlás versenyt tudtunk rendezni, ahol fejlıdtek és egyre több fiatal táncos pár 
indult. Vidék is megmozdult, Szeged is egyre több táncos párral rendelkezik és az a 
koncepció talán, ami más szakágban már elıbbre tart, ebben a nehezebb 
sportágban, a jégtáncban is elindul, és a vidéki pályákon is elindul a jégtánc oktatás, 
illetve a jégtánc versenyzés. Szomorúságát fejezte ki ismét Nóra betegsége, mert 
ebben a mezınyben, ugyanúgy, mint az EB-n, ahol 8. helyezettek lettek, melyre 
utoljára a Hoffmann-Elek jégtánc párnak volt erre lehetısége, akik egy súlyos 
sérülés miatt a 7. helyrıl kellett, hogy visszalépjenek. Közel voltak tehát Nóráék a 
pont-szerzéshez és mint tudjuk a támogatást az eredményességi pontszámokban 
mérik, ezért az eredményesség az egyik legfontosabb. Sajnos most nem sikerült. 
Ezután is várjuk, keressük a támogatást és a szponzorokat.  

c. Boda Csaba szakág-vezetı elmondta, hogy a short track szakág írásos 
beszámolójában bıséges anyagot állítottak össze, amely a szakág 2010-11-es 
eredményeit tükrözi. A következı szezonban, ha meg kívánják ezeket az 
eredményeket tartani, jelentıs munkát kell végeznünk. Az elmúlt szezon és az azt 
megelızı szezonok is azt bizonyították, hogy az élversenyzıink, elsısorban a 
felnıttek, kiváló eredményeket érnek el és hozzák azokat az elvárásokat, amelyeket  
a szakemberek, a szakma eléjük állított, hiszen komoly versenyeken, ISU 
bajnokságokon, Téli Univerziádén, Ifjúsági Európa Kupán aranyérmek, ezüstérmek, 
bronzérmek sokaságát szerezték versenyzıink. De egy komoly hiányosság azért 
már idén is kiütközött, ami nem más, utánpótlás nevelés. Ezért már most a 2010-11-
es szezonban hangsúlyt fektettünk a bázis növelésére, a junior korú, sıt a junior 
alatti novice és kis novice versenyzık felnevelésére. Indítottunk olyan 
versenysorozatot, amely az ı szereplésüket hivatott biztosítani és az ı fejlıdésük, 
elıre menetelük szolgálhatja a sportág jövıjét. Mi mindig minden 4 évben és annak 
elsı évében is már a következı olimpiára készülünk Igazából ezt tettük már most is 
az elmúlt szezonban és tesszük a jövıben is, irány Szocsi, mert ennek a téli 
sportágnak a legnagyobb versenye természetesen a Téli Olimpiai Játékok. De nem 
feledkezünk meg azért a többirıl sem, az évente megrendezendı Európa-
bajnokságról és Junior Világbajnokságról sem, mert ezeken az eseményeken 
komoly eredményeket értünk el. Az eredmények a szakág anyagában benne van.  
Köszönetet mondott mindenkinek, aki segítette és ezt az eredményes munkát 
megteremtette, mind a versenyzık, mind a szakág számára: edzıknek, vezetıknek, 
szülıknek, kluboknak, nem utolsó sorban a versenyzıknek, és kifejezte köszönetét 
a MOKSZ apparátusának, Elnöknek, Alelnökök, Fıtitkárnak és a MOKSZ Irodának, 
akik mindenben segítették a short track válogatott és a short track sportág 
tevékenységét 2010-11-ben. 

d. A gyorskorcsolya szakág képviseletében Egyed Krisztina tartotta meg a szakág 
beszámolóját. Elmondta, hogy a Városligeti Mőjégpálya felújítása miatt a magyar 
nagypályás gyorskorcsolyázóknak itthon nem volt lehetısége készülni, versenyezni, 
- ami egy nagyon jelentıs hátrány -, így a túlélés volt a céljuk ebben a szezonban, 
ahogy az elızıben is. Úgy tőnik, hogy sikerült megmenteni a sportágat, a 
nemzetközi eseményeken részt vevı versenyzıink száma nem csappant meg, és a 
következı szezonban összetett Európa-bajnokságot rendezünk a Városligetben a 
vadonatúj jégpályán és mindkét felnıtt versenyzınk teljes erıbedobással készül, 
annak érdekében, hogy legyen magyar indulója 11 év elteltével is ennek a 
világversenynek és reménykedünk, benne, hogy legalább olyan sikeres lesz, mint a 
Világbajnokság volt 2001-ben. Ez az egyik nagy feladat, amit meg kell oldanunk. A 



másik az utánpótlás kérdése, ami azért fontos, mert a felnıtt és junior válogatott 
után következı generáció hiányzik, azt teljes mértékben pótolni kell. 

e. Gulyásné Sinka Erika szakág-vezetı a szinkronkorcsolyázó szakág írásbeli 
jelentését egészítette ki szóban a Közgyőlésnek. A hosszú pálya után legkisebb és 
egyben nem olimpiai szakág nevében köszöntötte a közgyőlést. Úgy érzi, hogy bár 
komoly hátránnyal rendelkeznek a többiekkel szemben, de mint csapatsportág 
igyekeznek minden évben túlélni és fejlıdni. Minden évben vannak problémák, idén 
legnagyobb probléma az volt, hogy a szinkron válogatott nem tudott versenyezni. 
Ennek legfıbb oka, hogy egy-egy versenyszezon után sok gyerek elfárad és nincs 
benne akkora kitartás, hogy a következı szezont újra elindítsa és dolgozzon. Nem 
beszélve arról, hogy a szinkron válogatott nem egyszerő körülmények között 
dolgozik. Büszke azokra, akik ezt változatlanul csinálják, és hisznek abban, hogy ez 
egy kiváló sportág, és büszke azokra a vidéki klubokra, illetve a budapesti 
Sportországban folyó szakmai munkára, mert képesek arra, hogy kicsi gyerekekbıl 
elıbb-utóbb jó szinkron korcsolyázókat neveljenek. Elmondta, hogy véleménye 
szerint azok a törzs egyesületek, akikben van kitartás és szorgalom, azok ezt a 
sportágat sikerre fogják vinni.  Ebben az évben legnagyobb sikerünk a Jégvirág 
Korcsolya Klub junior csapata a Neuchatel-i Világkupán 15. helyezést ért el, eddig 
ebben a sportágban junior csapat ilyen helyezést még nem tudott elérni. 
Megköszönte mindenkinek a munkáját, a klubok vezetıinek, a MOKSZ vezetésének, 
és mindenkinek aki segített és támogatott Bennünket. Végezetül elmondta, hogy 
nagyon büszke a szakágban folyó komoly csapatmunkára, a bírók, a specialisták és 
a szakemberek összefogásának köszönhetik fejlıdésüket. 

 
A 2010-11-es szezon gazdasági tevékenységérıl Balika István alelnök úr a 
következıket emelte ki. 
Bár az én szerepem volt a Vezetıségben a legkellemetlenebb az elmúlt másfél-két 
évben, sajnos állandó jelleggel a nincs, kellene, ez miért nem, de lehetıségeinkhez 
képest így tudtunk gazdálkodni, mellesleg nem kevés pénzzel. 
13 évvel ezelıtt nevezett ki gazdasági alelnökké a MOKSZ. Ismerve más Szövetségek 
gazdasági ügyekkel foglalkozó kollégák helyzetét, elmondta ez igen hosszú idı, itt se 
volt könnyő. Nemtetszését fejezte ki a szavazati joggal rendelkezı küldöttek részérıl az 
utóbbi két év közgyőlésein tapasztalt mindenfajta változtatással való szembeszállást 
illetıen. Hiába próbáltunk bármilyen eredményességet, egyebeket tükrözı 
változtatásokat végig csinálni, nem lehetett. Ma örömmel jöttem ide, miután olvastam az 
alapszabály módosítás tervezetét, meg voltam gyızıdve, hogy a szavazattal 
rendelkezı küldöttek napirendre fogják venni, és változtatni akarnak, mert változtatni 
kell. Kérem sporttársaimat, hogy gondolkodjanak el ezen és esetleg változtassak 
véleményükön. Higgyék el hogy az idık változtak, ha nem megyünk ezekkel a 
változtatásokkal és nem vagyunk hajlandók semmit befogadni, akkor még nehezebb 
helyzetben lesz a korcsolyázó társadalom, akit én tisztességgel, becsülettel, részre 
hajlás nélkül 13 éven keresztül próbáltam segíteni. A kettıs könyvelésre kötelezett 
közhasznú szervezetekrıl szóló írásos éves jelentésben látható, hogy 262 MFt-os 
bevétellel és kiadással gazdálkodtunk az elmúlt évben, e melett a likviditást sikerült 
megıriznünk, hiszen majdnem fillérre ugyanannyi nyitó és záró pénzkészlettel zártuk a 
2010-11-es évet. Kérem Önöket, hogy a beszámolót fogadják el. 
 
Hozzászólások: 
A beszámolókhoz egyetlen hozzászólás volt Dr. Selmeciné Dr. Csordás Mária, a 
Sportország SC elnökeként elmondta, hogy a tagok, akik elutasítjuk a változásokat, 
most is az új alapszabály napirendre vételét is elutasítottuk, melyet a gazdasági alelnök 
úr ezt úgy aposztrofált, hogy az alapszabály a változás záloga lenne. A Sportország 
nevében visszautasította, hogy eddig ık elutasították volna az eddigi változtatási 



eredményességtıl függı szavazati jog módosítását, hiszen éppen mi voltunk azok, akik 
ilyen javaslatokkal elıálltunk közgyőlésrıl közgyőlésre, és leszavaztak minket. Másrészt 
elmondta, hogy ez az új alapszabály tervezet – amit most nem vettünk napirendre - 80 
%-ban azonos a régivel, ezért nem pontosan érti, hogy miért pont az alapszabály 
napirendre vételének az elmaradása a változás akadálya. 
 
A Közgyőlés többsége elfogadta a beszámolókat.  
 
2. Napirendi pont 
A PSZB elnöke, Wágner Mária ismertette a PSZB beszámolóját. Elmondta, hogy a 
bizonylatokat és a dokumentumokat szúrópróba szerően vizsgálták, melynek végén 
elmondható hogy különösebb problémát nem találtak, apróságokat, melyek viszont a 
mérleg valódiságát nem befolyásolja. Észrevételeiket, melyek leginkább adminisztrációs 
problémák, jegyzıkönyve írták és megkapta az iroda. A mérleget tanulmányozva 
látható, hogy 2009-hez képest 21%-al csökkent a bevétel, mind az állami 
támogatásokra, valamint a saját mőködési bevételre érvényesen. Sikerült a kellı 
gazdasági irányítás miatt a kiadásokat olyan módon fékezni, hogy likviditási problémák 
nem voltak 2010-ben. A mérleg szerint – 2010. december 31.-ei állapot - a készpénz 
állomány az elızı idıszakhoz képest növekedett, melynek oka, hogy olyan pénzek 
érkeztek be, amelyeket aztán januárban és februárban költöttek el. A mérlegen látható 
továbbá, hogy az elızı évi -27 MFt-os veszteséghez képest 2010-ben 11 MFt 
eredménnyel zárult. Tovább vizsgálva a mérleget látható, hogy a MOKSZ vagyona 19 
%-kal nıtt, a befektetett eszközök állománya 35 %-kal csökkent, melynek oka az elavult 
eszközállomány, ezért az április 14-ei ellenırzésük után különbözı javaslatot tettek az 
irodának, melyek közül kiemelte a selejtezést. Elkészítettük a 2011. évi ellenırzési 
tervet, melynek egyik fontos pontja a szabályozottság felülvizsgálata. Elmondta, hogy 
szerinte hosszú idın keresztül, és sok elıleg van kiadva szakágaknál és egyéneknél 
elszámolásra, ezért a 2011-es ellenırzési tervük egyik része éppen ezért ennek 
ellenırzése is lesz. Ezen kívül a házipénztár ellenırzése, a szállító-vevı analitika 
ellenırzése és a 2011 évi beszámolónak ellenırzése természetesen. 
Megkérte a Közgyőlést, hogy fogadja el a beszámolót és a jövı évi ellenırzési tervet. 
 
A Közgyőlés 29 igen szavazattal elfogadta a Pénzügyi és Számvizsgáló Bizottság 
beszámolóját és 2011. évi ellenırzési tervét.  
  
3. Napirendi pont 
Balika István, gazdasági alelnök úr elmondta, hogy miután a PSZB elnökasszonya 
tökéletesen ismertette azokat a változásokat, tendenciákat, amiket a naptári éves 
beküldendı kettıs könyvitelre ítéltetett közhasznú szervezetek beszámolója tartalmaz, 
Nincs kiegészíteni valója. így megkérte a Közgyőlést, hogy fogadják el az Elnökség által 
a számvitelrıl szóló 2000. C. törvény alapján készített éves beszámolót.   
 
A Közgyőlés 28 igen szavazattal elfogadta a MOKSZ 2010. évi közhasznú 
egyszerősített éves beszámolóját. 
 
4. Napirendi pont 
Dr. Bathó Ferenc megköszönte az eddigi bizalmat, mint a Szövetség Elnöke lemondott 
és további jó munkát kívánt.  
Balika István megköszönte az eddigi munkát és lemondott gazdasági alelnöki 
posztjáról. 
Martos György alelnök is lemondott alelnöki pozíciójáról megköszönve a sok-sok év 
alatt kapott építı és nem építı kritikákat is, és megköszönte a bizalmat. 
 



Darázs István a jelölıbizottság elnöke a Közgyőlés további vezetését ideiglenesen 
átvette és tájékoztatta a jelenlévıket, hogy késın érkezıkkel kiegészülve 34 lett az 
érvényes szavazati joggal rendelkezı küldöttek száma. Beszámolt a jelölı bizottság 
munkájáról, miszerint tegnap 14 órakor összeültek a szakág-vezetık és a 
jelölıbizottság tagjai, ahol egyeztettek és összeállították az összesített jelöléseket. A 
szakági jelöléseket nem ismerteti, mert azt mindenki a szakági választáson 
megismerheti. A Közgyőlés választási jogához tartozik az elnök megválasztása, Elnöki 
pozícióra két fı kapott jelölést, Dr. Bathó Ferenc és Kósa Lajos.  
Bathó Ferenc lemondott elnökségi jelölésérıl, megköszönte a felé irányuló bizalmat. 
Megtiszteltetés volt számára, hogy több éven keresztül volt a Szövetség elnöke, nagy 
szereltettel csinálta ezt a munkát, de most úgy gondolja, hogy más területen még 
jobban tudná kifejteni tevékenységét. 
 
Darázs István, a jelölı bizottság elnöke elmondta, hogy szakmai alelnök pozíció esetén 
egy fıre érkezett jelölés, gazdasági alelnöki tisztségre 3 fıre érkezett érvényes jelölés, 
Dr. Bathó Ferenc, Griga Judit és Balika István. 
Balika István megköszönte a megtiszteltetést, de kérte, hogy ne kerüljön fel a jelölı 
listára. 
 
PSZB pozícióra 1 fı kapott elegendı jelölést, régi és új jelöltünk Wágner Mária, PSZB 
tagra 2 jelölés érkezett, Bagó Teréz és Wágner Mária. 
 
Ismertette a szavazás menetét, elsıként a fehér szavazó cédulák ellenében kiosztásra 
kerülnek az Elnök, Szakmai alelnök szavazó cédulák. 
 
Kósa Lajos kért szót: 
Kósa Lajos kérte a Közgyőlés figyelmét és elmondta, hogy mihez kéri a bizalmat. A 
sport világából ismerheti mindenki, hogy mi a köze a sporthoz. Tapasztalatait régóta 
győjti a sport területérıl, elıször komoly szerepet Debrecen polgármestereként 1999-
ben vállalt, amikor is a város labdarugó csapata a tönk szélére került, 300 MFt-os 
adósság, teljes csıd, az összeomlás határán. Olyan politikát tőztünk ki magunk elé, 
aminek a félútján vagyunk, de az elmúlt idıszak sikertörténete a Loki-val kapcsolatban 
azt mutatja, hogy nagyon eredményes munkát végeztünk és a -300 MFt-os csapatot 
egy plusz 2 milliárdos csapattá sikerült feltornázni. Követelmény lett a pontos 
elszámolás, precizitás a pénzügyeknél, nagy fegyelem, nagyon költséghatékony és 
takarékos gazdálkodás, ugyanakkor a célkitőzés, hogy az európai középcsapatok közé 
kerüléshez 10 milliárd forintos költségvetés legyen. Ennek a Szövetségnek és ennek az 
öt szakágnak azt kell kitőznie maga elé, hogy éljen azzal a pozíciójával, hogy a 
nézettségi mutatókat, média-érdeklıdést tekintve Magyarországon az öt vezetı sportág 
közé tartozik, ehhez képest a média és az egyéb támogatási világban pedig nagyon 
gyengén szerepel. Ehhez sok minden kell csinálni, ehhez van kellı tapasztalatom és 
megtanultam hogyan lehet ezt végigvinni. Másrészt, hogy közelebb kerüljek a 
korcsolyához elmondhatom, hogy én Gyulai Györgyi révén kerültem az egészhez közel, 
amikor Györgyi eljött Debrecenbe és fejébe vette, hogy komoly mőkorcsolya életet fog 
létrehozni, akkor még semmilyen komoly jeges lehetıség nem volt Debrecenben.  
Miután gyerekkorom óta jégkorongozok mostoha körülmények között, polgármesterré 
választásomkor az egyik programpontom az volt, hogy mindenképpen fedett jégpálya 
lesz Debrecenben – most kettı is van, sıt most az a programpontunk, hogy egy 
harmadikat is kell csinálni, mert kifogytunk a jégidıbıl. Így aztán Gyulai Györgyi 
közremőködésével és a korábbi, meglévı debreceni hagyományokkal, mára 6 éve 
létezı bázist hoztunk létre Debrecenben és büszke vagyok arra, hogy utánpótlásban az 
egyik legjobb klubbá nıttük ki magunkat az országban, nagyon sok versenyzınk van és 
próbálunk elıre menni. Látjuk a korlátokat, melyeken elıször csodálkoztam, aztán az 



jutott eszembe, hogy jó lenne valamit összefogva csinálni, azért hogy elıre tudjunk 
lépni. Ezt a jelölést, amit kaptam, megtiszteltetésnek gondolom és személyes 
motivációm van abban, hogy olyan feltételeket teremtsünk nemcsak a magyar 
mőkorcsolyázók, hanem a MOKSZ összes ágazata számára, aminél a célkitőzés az kell 
hogy legyen, hogy az európai nemzetek között az élmezınyhöz zárkózzunk fel és ha 
eljutottunk, akkor meg kell nézni, hogy a világszínvonalra milyen szakában és hogyan, 
milyen erıforrásokkal tudunk fellépni. Ehhez sok mindent kell csinálnunk. Át is 
gondoltam, hogy túl az Elnökség munkatársain, kik azok a munkatársak és tanácsadók, 
akikre ehhez lehet támaszkodni. Megjegyzem a szervezeti feltételekhez képest a 
MOKSZ szakágazatai most erın felül teljesítenek az eredményességet nézve.  2002 
óta a MOB tagja vagyok, mely jelölésemet annak köszönhetjük, hogy Órendi Mihály 
úrral - aki a város Sportiskolájának a vezetıje, meg a sportlétesítmények igazgatója - 
összefogva Debrecen saját erejére, meg részben segítségre támaszkodva 18 
világeseményt rendezett a legkülönbözıbb sportágakban és számos sportágban olyan 
munkát végzett, hogy meghonosította vagy újra honosította a sportágat Debrecen 
városában. Amikor azon gondolkoztam, hogy milyen változást és hogyan kellene 
csinálni, próbáltam arcokban is gondolkodni, örülök, hogy megnyertem az ügynek 
Schulek Csabát, aki részben személyes jó barátom, másrészt az MTV 
Sportfıszerkesztıség vezetıje, harmadrészt pedig személyes okok miatt a 
mőkorcsolya környékén tevékenykedett hosszú ideig és most is ıszinte rajongással 
figyeli a sportágat. Csaba pontosan tudja, hogyan lehet felépíteni a sportág image-ét, 
ami sok apró munka, amire nem is gondolnak a versenyzık, meg az átlag edzık, mert 
miért lenne a fejükben, hogy itt egy kis összeköttetésen kapcsolódó bulvár hír, ott egy 
kis személyes kapcsolatokon alapuló érdekesség - mert a média nagyon sokszor így 
mőködik -, hogyan tudja növelni egy sportág iránti érdeklıdést, ami egyébként jót tesz 
az utánpótlásnak, a szponzori lehetıségeknek. Én ezt magam is gyakoroltam és láttam 
debreceni viszonyok között, hogy önmagában ha egy jó versenyt rendezünk, akár 
mőkorcsolyát, lásd Vidék Bajnokság, akár mást, arról nem jelenik meg hír, ha nem hívja 
fel a barátait, a Nemzeti Sport fıszerkesztıjét, hogy bajnokság van  szeretnénk 3 
flekket megjelentetni róla. Csaba összeköttetése, megbecsülése olyan, hogy ez a dolog 
mindenképpen eredményes lehet, mindenképpen szeretnék az ı segítségére 
támaszkodni. Másik dolog, melyet mi szintén elkezdtünk Debrecenben, az egész 
magyar sport tragikus ebbıl a szempontból, a versenysport orvosi feltételeinek 
megteremtése, javítása. Megdöbbentı volt számomra, hogy milliárdos költségvetéssel 
rendelkezı profi sportklubnál, milyen nehéz áttörni azt a falat, hogy rendszeres 
sportorvosi ellenırzést vezessünk be, ahol rendszeresen mérjük a sportolókat, az edzı 
rendszeresen konzultál a sportorvosi eredményekrıl, hogy lehet terhelni, mint lehet 
terhelni, mit lehet csinálni, mit nem, fıleg a fiataloknál hallatlanul fontos ez. Az edzıkkel 
nehéz elfogadtatni, hogy csak állandó, nagyon komoly orvosi ellenırzés mellett lehet 
csak a fiatalokról gondoskodni. Ez a mőkorcsolyában sincs másképp, látom azt, hogy a 
sportorvosi ügylet kimerül abban, hogy átlag évente-kétévente mosolygó idıs nénikhez 
bemegyünk a rendelıbe, azok félmeztelenre vetkıztetnek, megnézik, hogy egyenes-e a 
gerinc, megmérik a vérnyomást, esetleg meghallgatnak és adnak egy igazolást. Nem 
arról van szó, hogy a már megsérült versenyzık rehabilitációja hogyan van, hanem az 
hogy a felkészülésben, hogyan lehet ezt megerısíteni. Ezért ebben a munkában 
szeretnék támaszkodni Csernoch László barátomra, aki a Debreceni Egyetem 
Orvostudományi Centrumának Általános Orvosi Karának a dékánja, akivel a 
magyarországi egészségügyben együtt harcolunk azért, hogy a magyar sportorvosi 
orvoslás túllépjen ezen az elıbb említetteken, merthogy mennyire veszélyes lehet ez a 
közelmúlt tragikus eseményei mutatják, hogy a sportorvosi ellenırzés hiánya borzalmas 
tragédiákhoz is vezethet. De az csak akkor van, amikor baj van, az igazi lényege ennek 
az, hogy a gyerekeket a savasodás mérésétıl kezdve, az ízületi terheléseken át minden 
nyomon kövessük és konzultáljon az edzı ezekkel az orvosokkal, fıleg a válogatottakra 



nagyon kell figyelni. Ez ma kezdetleges vagy hiányzik, nemcsak itt a MOKSZ-nál, 
hanem rendkívül sok sportágban. Sajnos az elmúlt 20 év a magyar sportorvoslást 
tönkre tette és újjá kell építeni. Azon dolgozunk Csernoch úrral is, hogy magába a 
felsıoktatási törvénybe is és az egészségügyi képzésbe szóló szabályokba is kerüljön 
be az, hogy a sportorvosi szak mit jelentsen. Ezt nagyon fontosnak tartom, mert e nélkül 
az európai élmezınyhöz is nagyon nehéz felzárkózni. Ezen kívül Fiák Istvánra 
gondoltam, aki debreceni gyerekkori jó barátom, klasszikus mőkorcsolya szülı csak 
éppen jégtáncban, akivel jogászként is együtt dolgoztam, aki a Demján Cégcsoportnál, 
az Arcadom vezetı jogásza. İt a jogi természető munkákra kértem, gondolok itt az 
ISU-val, a Szövetséggel, az Alapszabállyal, a Sporttörvénnyel kapcsolatban, amit csak 
ehhez értı emberrel lehet csinálni, ezért nagyban szeretnék támaszkodni az ı 
segítségére is. İket azért mutattam be, mert újak, de természetesen számítok a 
debreceni munkatársaimra, a szakemberekre és mindenkire, a vezetıségbıl azokra, 
akik megtisztelnek bizalmukkal, megköszönve eddigi munkájukat és egy közös cél 
érdekében, amit nem lehet másként megfogalmazni, én kizárólag azt gondolom ez 
versenysport, ezért egy versenysport szövetségnél teljesítmény elvre kell helyezni a 
mőködést, mindenfajta egyéb viszonyra tekintet nélkül. Egyébként ez az Alapszabály 
ezt sajnos nem segíti, viszont egyébként is az a sajátos helyzet van, hogy októberben a 
Parlament tárgyalja a Sporttörvényt, és akkor, amikor a Sporttörvény valamilyen módon 
elkészül, akkor teljesen nyilvánvaló, hogy a sportszövetségeknek az alapszabályát 
szinkronba kell hozni az új sportszabályozással és akkor úgyis hozzá kell nyúlni ehhez 
az Alapszabályhoz. Tehát, ha most nem vették fel a napirendre az Alapszabályt az 
egyáltalán nem olyan tragikus, hozzáteszem, hogyha kívülálló elolvassa az 
Alapszabályt az is meg tud hökkenni, néhány apróságon, ami egy kívülállónak is 
szemet szúr. Magyarországon szinte minden létezı olimpiai sportágat összefogó 
szövetség 4 éves, az olimpiával szinkron periódusban mőködik, csak a MOKSZ nem, 
ami 5 éves, ami szokatlan. Tudom mért jött létre, történeti oka van, de hát vissza kell 
térni, teljesen kézenfekvı. Ráadásul olimpiai ciklusonként a MOB is ehhez állítja fel a 
mércét, sokat konzultáltam a MOB új Elnökével, hogy a MOB által meghatározott 
követelményrendszer, ami érinti a finanszírozást, azt hogyan legyen, mint legyen, tehát 
ebben az értelemben van egy kis elıny, elég régóta dolgozok azzal a csapattal, azt 
gondolom, arra figyelemmel kell lenni, azért, hogy a finanszírozásban is megtartsuk azt 
a 9. helyet, ami egyébként rendkívül hízelgı a MOKSZ számára, szerintem. A Magyar 
olimpiai sportági szövetségeknél a MOKSZ 9. a finanszírozás tekintetében, mely 
szinkront tart az eredményességgel. Ez a Szövetség 2 fı sportágra tagozódik. Az egyik 
fajta sportág az ahol szépen kell korcsolyázni és pontozzák a versenyzıket, a másik, 
ahol gyorsan és ott a centik számítanak. A gyorsan, centik számítanak az egy egyszerő 
mőfaj számos vonatkozásban, ott a teljesítményelvet, a csapatszellemet könnyebb 
tartani, a MOKSZ eredményessége itt mutatkozik igazán. Azokban az ágazatokban, 
ahol szépen kell korcsolyázni az sokkal problémásabb, nemcsak Magyar jelenség, ez 
egy speciális létforma. Meg is tapasztaltam korcsolyázó szülıként, amikor számomra is 
meghökkentı támadások értek, 3 lányomból kettı ugyanis korcsolyázik. Azt kérem, 
hogy függetlenül ettıl a speciális jelenségtıl, miután a sport az sport, figyeljünk arra, 
hogy mindnyájan abban vagyunk érdekeltek, hogy a magyar mőkorcsolyát, a magyar 
jégtáncot és a magyar szinkronkorcsolyázást felfelé húzzuk. A rivalizálásnak is van egy 
foka, ami után az egész már értelmetlenné válik, a sport a testet edzı, a lelket nemesítı 
tevékenység kell legyen. Annak az egyik legjobb terepe, hogyan lehet megtanulni 
nyerni, veszíteni méltósággal, hogy lehet megbecsülni az ellenfelet, én azért valamilyen 
ilyen elvekben mégiscsak hiszek és azt sose fogják tudni belılem kitörölni. Egyébként 
meg én azzal is számoltam, hogy természetesen mindenfajta létezı támadás érhet a 
tevékenységemmel kapcsolatban, miután politikus vagyok, 88 óta politizálok, állok 
mindennek elébe. Rendkívül meghökkennék, ha valaki olyan dolgot tudna ellenem 
csinálni, ami engem is meglepne, mert ez a jéganyuka az egy ministráns kisfiú a 



politikai küzdelemhez képest, ilyen értelemben tehát elınyöm van, mert edzettebb 
vagyok bárkinél ebbıl a szempontból és meg is tanultam, azt hogy ne figyeljek erre. 
Megjegyzem éppen a gyıri polgármester kollegámmal beszélgettem errıl, hiszen ı 
egyébként a MOB-nak az elnöke és olimpikon, és ı is egy olyan sportágat választott 
magának, ahol szintén pontoznak, Borkai Zsoltról van szó. İ is azt mondta, hogy úgyis 
az a helyzet, hogyha nem tanulja meg az ember, hogy ott, amikor teljesíteni kell 
mindent kizárjon és csak arra figyeljen akkor úgyse lesz belıle sose semmi, tehát 
legalább a gyerekeket is edzzük erre, hogy a nemzetközi verseny szinten is ez elıjöhet.  
Mindenkinek szeretnék bizalmat szavazni, azt szeretném kérni Önöktıl, hogy 
mőködjünk együtt és tegyünk együtt a sportért. Ha az én munkám nem jó, rugjanak ki, 
mint politikus ehhez is hozzá vagyok szokva, négy évenként megmérik az embert, nem 
tetszik a képe, kiteszik az ajtón, ez az élet rendje, ez teljesen rendben van, ezen nem 
szabad megsértıdni. Szeretnék segíteni a sportágaknak a tekintetben is, hogy van 
néhány olyan jó kapcsolatom azokon a területeken, ahol közvetlen összefüggés van az 
állam és a mőkorcsolya között, hogy itt legalább valamelyest tudjuk az érdekeinket 
védeni. Senki ellen nem szeretnék harcolni, hanem megegyezésre kell törekedni, azon 
gondolkodni, hogy építhetünk még néhány jégcsarnok annak érdekében, hogy több 
legyen a lehetıségünk és ezt dolgozzuk ki közösen a számunkra rendelkezésre álló 
térben.   
Még egyszer köszönöm a bizalmat és szeretném elnyerni az Önök bizalmát és együtt 
dolgozni Önökkel a MOKSZ-ban az ágazati sportágak gyızelméért és 
felemelkedéséért. Köszönöm figyelmüket! 
 
Darázs István, a jelölı bizottság megkérte a küldötteket, hogy a korábban kiosztott 
szavazó cédulák közül vegyék elı azt, amelyiken az elnök és mellette Kósa Lajos neve 
szerepel. Tájékoztatta a szavazókat, hogy a szavazó cédula akkor lesz érvényes, ha 
egy név és amellett egy kereszt szerepel.  
Az elnöki szavazatok összeszámlálása közben Darázs István megkérte a küldötteket, 
hogy készítsék elı a szakmai alelnökre, Martos Györgyre vonatkozó szavazataikat és 
felkérte Kövér Balázst, hogy győjtse össze a szavazatokat.  
Majd Darázs István elmondta elnök jelölt úrnak, hogy bízunk benne, hogy a gyorsan 
korcsolyázók is megkapják ugyanezt a támogatást, mert szépen szólt a szépen 
korcsolyázókról, de keveset a gyorsan korcsolyázókról. Nekem azt tanították, hogy a 
szív és az ész a homokóra két edénye. 
 
Elnök választás: 
A szavazatok összeszámlálása után Darázs István, a jelölı bizottság elnöke kihirdette, 
hogy 2011. április 29-étıl a Magyar Országos Korcsolyázó Szövetség elnöke Kósa 
Lajos úr. 
 
Szakmai alelnök választás: 
A szakmai alelnöki pozíció régi és új betöltıje Martos György 33 érvényes szavazattal. 
 
Gazdasági alelnök választás: 
Bejelentette, hogy a következı a gazdasági alelnöki pozíció, melynek szavazó céduláit 
a piros cédula ellenében osztják ki. Két jelölt van, Dr. Bathó Ferenc és Griga Judit, 
kérte, hogy a szimpatikus jelölt neve mellé, és csak egy név mellé egy X-szel 
szavazzanak. Darázs István ismertette a gazdasági alelnökre leadott szavazatok 
számát, 34 érvényes szavazat érkezett. Griga Judit kapott 8 szavazatot és Dr. Bathó 
Ferenc úr 26 szavazatot, így Bathó Ferencet köszöntötte, mint a MOKSZ új gazdasági 
alelnökét.  
 
PSZB választás: 



A zöld szavazó cédula ellenében kiosztják a három nevet tartalmazó PSZB elnökére és 
tagjaira vonatkozó szavazati lapot.  
A szavazatok összeszámlálása után Darázs István kihirdette, hogy a PSZB elnöki 
beosztását továbbra is Wágner Mária fogja betölteni, 34 szavazatból 34 szavazatot 
kapott, segítıi Bagó Terézia 34 szavazattal és Telegdi Attila 33 szavazattal. 
 
 
Elnökségi Tagok választása: 
Darázs István felkérte a szakágakat, hogy akik még nem tartották meg választásukat, 
válasszák meg tisztségviselıiket és utána a szakág-vezetık terjesszék elı, hogy kiket 
jelöltek elnökségi tagnak és kik lettek a szakág-vezetık. 
A jelölı bizottság tagjai továbbra is pozícióban vannak, ezért a jégtánc eredményeit 
nem a szakág-vezetı, hanem Világos Bea fogja ismertetni. 
 
Jégtánc: 
Világos Beáta ismertette, hogy az elnökségbe választott 2 tagja a jégtánc szakágnak 
Nagy Sándor és Világos Beáta.  
Szakbizottsági tagok: Berecz Ilona, dr. Pethes Ákos, Csanády Károly, Gebhardt Balázs 
és Világos Beáta, Szakbizottsági Vezetı: Nagy Sándor.  
A jégtánc küldötteit a Közgyőlés látható többsége elfogadta. 
 
Mőkorcsolya: 
Dr. Bartháné Jurek Eszter a mőkorcsolya részérıl ismertette a megválasztott két 
elnökségi tagot, Száraz András és Órendi Mihály Úr személyében. 
A szakbizottság vezetıje Dr. Bartháné Jurek Eszter. 
A szakbizottság tagjai: Száraz András, Simon István, Bikfalvi Tünde, Kulcsár Zsófia, 
Pavuk Patrícia és Vikárné Homolya Zsuzsa. 
A mőkorcsolya két delegáltját a Közgyőlés látható többsége elfogadta. 
 
Szinkronkorcsolya: 
Gulyásné Sinka Erika ismertette a szinkron szakág megválasztott két elnökségi tagját: 
Gulyásné Sinka Erika és Dr. Fiák István. 
A szakbizottság tagjai: Gulyásné Sinka Erika, Dr. Fiák István, Siáginé Varga Vera, 
Bodnár Erika, Nagy Georgina, Stipkovits Noémi, Vikárné Homolya Zsuzsa. 
A Közgyőlés a szinkronkorcsolya két elnökségi delegáltját a látható többség elfogadta. 
 
Nagypályás Gyorskorcsolya: 
Darázs István ismertette a gyorskorcsolya szakbizottság által megválasztott 
Szakbizottsági vezetı Bartha László lett, a két elnökségi küldött Schulek Csaba és 
Kocsis-Busch Mónika. A szakbizottság tagjai: Egyed Krisztina, Kocsis-Busch Mónika, 
Szöllısi Károly, Fecskésné Németh Hajnalka. 
A két jelölt megkapta a Közgyőléstıl a támogatást. 
 
Short Track 
Darázs István elmondta, hogy a rövidpályás gyorskorcsolya szakág-vezetıje Boda 
Csaba lett, az elnöksége Boda Csabát és Darázs Istvánt delegálták. 
A Közgyőlés a látható többsége elfogadta a jelölteket. 
A szakbizottság tagjai lettek: Telegdi Attila, Tamás Gabriella, Szıke Viktória, Kapcsa 
Gábor, Belovai József, Elıd Zoltán, Heidum Ferenc. 
 
Darázs István ezzel lezárta a választási ceremóniát és átadta a szót a Szövetség Új 
Elnökének. 
Kósa Lajos Elnök Úr megkérdezte, hogy van-e valakinek felvetése az Egyebek ponthoz. 



 


