MOKSZ ELNÖKSÉGI HATÁROZATOK
2012/2013-as szezon
Egységes szerkezetben
2012/2013/001. határozattól – 20121/2013/037. határozatig

MOKSZ Elnökségi ülés
2012.04.03.
Határozatok: 2012/2013/001-től 2012/2013/006-ig
Az Elnökség 2012/2013/1. számú határozata (2012. 04. 03.)
Az új sporttörvény rendelkezései szerinti alapszabály módosítás előkészítés alatt van.
Az Elnökség 2012/2013/2. számú határozata (2012. 04. 03.)
Az Elnökség határozata szerint a MOKSZ megpályázza a 2015. évi ISU Junior Figure Skating Championships
eseményt debreceni helyszínnel.
Az Elnökség 2012/2013/3. számú határozata (2012. 04. 03.)
A short track szakbizottsága által beterjesztett Gerevich ösztöndíj átcsoportosításokat az Elnökség jóváhagyta
és megbízza a főtitkárt, hogy jutassa el a MOB részére.
Az Elnökség 2012/2013/4. számú határozata (2011. 04. 03.)
Az Elnökség elfogadta a MOB által előirányzott műhelytámogatás átcsoportosítását a short track szakbizottság
döntésével összhangban, a szakmai feladatok támogatására és megbízza a főtitkárt, hogy jutassa el a MOB
részére.
Az Elnökség 2012/2013/5. számú határozata (2012. 04. 03.)
Az Elnökség jóváhagyta, hogy a Mesteredzői felterjesztésre javasolja Telegdi Attila short track edzőt és
megbízza a főtitkárt, hogy jutassa el határidőre a felterjesztési javaslatot a Magyar Edzők Társasága részére.
Az Elnökség 2012/2013/6. számú határozata (2012. 04. 03.)
Az Elnökség a MOKSZ éves tagdíját ezentúl 10.000 forintban állapította meg, melyről az Egyesületeket a MOKSZ
iroda értesíti a közgyűlésig.

MOKSZ Elnökségi ülés
2012.05.02.
Határozatok: 2012/2013/007-től 2012/2013/009-ig
Az Elnökség 2012/2013/7. számú határozata (2012. 05. 02.)
Az Elnökség döntése alapján a jövőben felszerelésekre költött összegek nem szerepelhetnek a költségvetésben.
Ez alól kivételt képez a rövidpályás gyorskorcsolya esetében a vágásbiztos ruha költségeinek fedezése.
Az Elnökség 2012/2013/8. számú határozata (2012. 05. 02.)
Az Elnökség 1 fő tartózkodás mellett, elfogadta és Közgyűlés elé történő terjesztésre javasolta a műkorcsolya
szakág szakmai és pénzügyi beszámolóját és tervezetét.
Az Elnökség 2012/2013/9. számú határozata (2012. 05. 02.)
Az Elnökség többségi szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta a szinkron szakág szakmai és
pénzügyi beszámolóját és tervezetét.

MOKSZ Elnökségi ülés
2012.05.09.
Határozatok: 2012/2013/010-től 2012/2013/016-ig
Az Elnökség 2012/2013/10. számú határozata (2012. 05. 09.)
A Gyakorló Jégcsarnok jégbeosztásának kialakításakor a MOKSZ preferenciaként szakágai igényét veszi
figyelembe. Amennyiben a szakági válogatottak illetve a hozzájuk tartozó egyesületi igények nem töltik ki a
teljes rendelkezésre álló időt, úgy a MJSZ a következő feltételek mellett használhatja a szabad jégidőket:
- ütő és korong nem kerül a jégpályára
- a ST puha palánkja nem kerül eltávolításra (azaz a hoki palánk nem kerül vissza).
Az Elnökség 2012/2013/11. számú határozata (2012. 05. 09.)
Az Elnökség döntése alapján a jövőben felszerelésekre költött összegek nem szerepelhetnek a költségvetésben.
Ez alól kivételt képez a rövidpályás gyorskorcsolya esetében a vágásbiztos ruha költségeinek fedezése, illetve a
többi szakágnál speciális felszerelés beszerzése és valamennyi szakágra vonatkozóan előre nem látható vis
majorként fellépő helyzetekben szükséges felszerelés vásárlások fedezése.
Az Elnökség 2012/2013/12. számú határozata (2012. 05. 09.)
Az Elnökség 1 tartózkodás mellett, többségi szavazattal elfogadta a MOKSZ Alapszabályára vonatkozó
módosítási tervezet és jóváhagyta annak Közgyűlés elé történő terjesztését.
Az Elnökség 2012/2013/13. számú határozata (2012. 05. 09.)
Az Elnökség egyhangúlag elfogadta, hogy az Alapszabály módosítási előterjesztés Közgyűlés által történő
elfogadása esetén az elnökségnek be kell nyújtania lemondását és 30 napon belül a tisztújítást le kell
bonyolítani.
Az Elnökség 2012/2013/14. számú határozata (2012. 05. 09.)
A Gyakorló Jégcsarnok nyári leállásaira a következő időpontban kerül sor:
1. leállás: 2012. május 21. – június 3.
2. leállás: 2012. július 2-15. (illetve amennyiben a karbantartási munkálatok úgy kívánják a 2. leállás vége eshet
július 15. utánra, de legkésőbb július 22-ig be kell fejeződnie).
Az Elnökség 2012/2013/15. számú határozata (2012. 05. 09.)
A MOKSZ elnöksége egyhangúlag elfogadta és a MOKSZ Közgyűlés elé terjesztésre jóváhagyta az alábbi
dokumentumokat:
- Közhasznúsági jelentés
- Műkorcsolya szakági szakmai beszámoló
- Jégtánc szakági szakmai beszámoló
- Szinkronkorcsolya szakági szakmai beszámoló
- Rövidpályás gyorskorcsolya szakági szakmai beszámoló
- Hosszúpályás gyorskorcsolya szakági szakmai beszámoló.
Az Elnökség 2012/2013/16. számú határozata (2012. 05. 09.)

A MOKSZ elnöksége egyhangúlag elfogadta és a MOKSZ Közgyűlés elé terjesztésre jóváhagyta az alábbi
dokumentumokat:
- Műkorcsolya 2012-13. évi költségvetési tervezet
- Jégtánc 2012-13. évi költségvetési tervezet
- Szinkronkorcsolya 2012-13. évi költségvetési tervezet
- Rövidpályás Gyorskorcsolya 2012-13. évi költségvetési tervezet
- Hosszúpályás Gyorskorcsolya 2012-13. évi költségvetési tervezet
- MOKSZ Központi 2012-13. évi költségvetési tervezet
- PSZB beszámoló
- Mérleg

MOKSZ Elnökségi ülés
2012.06.29.
Határozatok: 2012/2013/017-től 2012/2013/017-ig
Az Elnökség 2012/2013/17. számú határozata (2012. 06. 29.)
Az Elnökség elfogadta a Gerevich ösztöndíj 2012. év II. félévére vonatkozó felosztási javaslatot.

MOKSZ Elnökségi ülés
2012.07.27.
Határozatok: 2012/2013/018-tól 2012/2013/026-ig
Az Elnökség 2012/2013/18. számú határozata (2012. 07. 27.)
Az elnökség a 2013. évi ISU Rövidpályás Gyorskorcsolya Világbajnokság szervezőbizottsági felépítésére
vonatkozó alábbi javaslatot elfogadta:
Kósa Lajos – Elnök
Orendi Mihály – Ügyvezető Elnök
Sallak György - Ügyvezető Elnök
Dr. Bathó Ferenc – Gazdasági vezető
Dr. Fiák István – Jogi szaktanácsadó
Váradi Orsolya – Versenyigazgató
Schulek Csaba – Média referens
Boda Csaba – Versenyiroda
Hunyady Sándor – Jégszakmai felelős
Az Elnökség 2012/2013/19. számú határozata (2012. 07. 27.)
Az elnökség egyhangúlag elfogadta az alábbi egyesületek tagfelvételi kérelmét:
Kossuth Lajos Diáksport Egyesület
Rövidítése: KLDE
Képviselője: Szöllősi Károly
Székhelye: Jászberény, Rákóczi u. 29.
Adószám: 19219684-1-16
Szakágak: gyorskorcsolya
Sebestyén Korcsolya Sport Egyesület
Rövidítése: SKSE
Képviselője: Sebestyén Júlia
Székhely: 1133 Budapest, Hegedűs Gyula u. 89/a
Adószám: 18291874 begin_of_the_skype_highlighting INGYENES 18291874 end_of_the_skype_highlighting
Szakágak: műkorcsolya
Az Elnökség 2012/2013/20. számú határozata (2012. 07. 27.)
Az elnökség az Alapszabály 28. § (2) bek. m) pontjában biztosított jogkörét gyakorolva bármely korábbi
felhatalmazás alapján eddig szakágvezetőként tevékenykedő személyeket – megköszönve eddigi munkájukat –
azonnali hatállyal hivatalosan felmenti. A döntésről az értintettek hivatalos úton is tájékoztatást kapnak.
Az Elnökség 2012/2013/21. számú határozata (2012. 07. 27.)
Az elnökség egyhangú döntéssel az Alapszabály 28. § (2) bek. m) pontjában biztosított jogkörét gyakorolva
kinevezte Bálint Csabát a műkorcsolya-jégtánc-szinkronkorcsolya szakágak szakágvezetői feladatának
társadalmi munkában történő ellátására.

Az Elnökség 2012/2013/22. számú határozata (2012. 07. 27.)
Az elnökség egyhangú döntéssel az Alapszabály 28. § (2) bek. m) pontjában biztosított jogkörét gyakorolva
kinevezte Darázs Istvánt a rövidpályás gyorskorcsolya és a nagypályás gyorskorcsolya szakágak szakágvezetői
feladatának társadalmi munkában történő ellátására.
Az Elnökség 2012/2013/23. számú határozata (2012. 07. 27.)
Az elnökség egyhangú döntéssel az Alapszabály 28. § (1) és (2) bekezdéseiben biztosított jogkörét gyakorolva a
szakágvezetők (műkorcsolya-jégtánc-szinkronkorcsolya illetve rövidpályás gyorsorcsolya-nagypályás
gyorskorcsolya) feladatkörét az alábbiakban határozta meg:
- javaslattétel új versenyeztetési rendszer kidolgozására;
- sportágankénti hazai ranglista összeállítása a különböző versenyeken elért, megfelelően súlyozott
eredmények alapján;
- versenynaptár összeállítása;
- bíróküldés rendszerének felállítása és működtetése;
- javaslattétel bíróbizottság és edzőbizottság felállításár és működtetésére;
- javaslattétel jégfelhasználásra;
- javaslattétel az elnökség által az egyes szakágaknak meghatározott éves költségvetések konkrét
felhasználására;
- állandó meghívottként részvétel az elnökség ülésein.
Az Elnökség 2012/2013/24. számú határozata (2012. 07. 27.)
Elnök úr megbízza az újonnan kinevezett szakágvezetőket egy, a bíróbizottság és az edzőbizottság létrehozására
és tevékenységére vonatkozó javaslat kidolgozásával.
Az Elnökség 2012/2013/25. számú határozata (2012. 07. 27.)
Az elnökség megállapította, hogy a hatályos Alapszabályban szerepelő 14.§ d) pontja szerinti két ágazati
bizottság nem jött létre.
Az Elnökség 2012/2013/26. számú határozata (2012. 07. 27.)
Az elnökség egyhangúlag elfogadta, hogy a jövőben egyéni felkészülési finanszírozási kérdéseket nem áll
módjában megvitatni, az a szakágvezetők hatáskörébe tartozik.

MOKSZ Elnökségi ülés
2012.09.18.
Határozatok: 2012/2013/027-től 2012/2013/028-ig
Az Elnökség 2012/2013/27. számú határozata (2012. 09. 18.)
A műkorcsolya versenynaptár (amely tájékoztatja a versenyzőket az aktuális ranglista kialakításánál figyelembe
vett versenyekről) összeállításánál a szakágvezető kizárólag az ISU naptárban szereplő (új pontozású)
versenyeket veszi figyelembe.
Az Elnökség 2012/2013/28. számú határozata (2012. 09. 18.)
Az elnökség a Bálint Csaba, szakágvezető által ismertetett műkorcsolya-jégtánc szakmai programot
egyhangúlag elfogadta. Az anyag kiküldésre kerül a műkorcsolya-jégtánc egyesületek részére.

MOKSZ Elnökségi ülés
2012.12.21.
Határozatok: 2012/2013/029-től 2012/2013/029-ig
Az Elnökség 2012/2013/29. számú határozata (2012. 12. 21.)
Az Elnökség elfogadta az IOC (International Olympic Committee) pályázatban részvevők preferencia alapú
névlistáját, mely megküldésre kerül a MOB részére.

MOKSZ Elnökségi ülés
2013.03.11.
Határozatok: 2012/2013/030-tól 2012/2013/030-ig
Az Elnökség 2012/2013/30. számú határozata (2013. 03. 11.)
Az Elnökség elfogadta a 2013. évre vonatkozó GEREVICH ösztöndíj felosztási javaslatot.

MOKSZ Elnökségi ülés
2013.03.26.
Határozatok: 2012/2013/031-től 2012/2013/036-ig
Az Elnökség 2012/2013/31. számú határozata (2013. 03. 26.)
Az elnökség egyhangúlag elfogadta a Közgyűlés időpontjára vonatkozó javaslatot, így a MOKSZ éves közgyűlés
időpontja és helyszíne a következő:
2013. május 25. szombat, 10:00 óra, Gyakorló Jégcsarnok.
Az Elnökség 2012/2013/32. számú határozata (2013. 03. 26.)
Az Elnökség egyhangúlag elfogadta a pontozásos szakágak (FS, ID, SYS), 2012/13-es szezonra vonatkozó szakmai
és pénzügyi beszámolóját, valamint a 2013/14-es szezonra készített szakmai tervet.
Az Elnökség 2012/2013/33. számú határozata (2013. 03. 26.)
Az Elnökség többségi szavazattal elfogadta a gyorsasági szakágak (ST, SS), 2012/13-es szezonra vonatkozó
szakmai és pénzügyi beszámolóját, valamint a 2013/14-es szezonra készített szakmai tervet.
Az Elnökség 2012/2013/34. számú határozata (2013. 03. 26.)
Az Elnökség egyhangúlag megszavazta, hogy a naptári év szerinti gazdálkodásról áttér a korcsolya verseny
szezonhoz jobban illeszkedő, május 1-től április 30-ig tartó pénzügyi beszámolási időszakra. Ehhez módosításra
van szükség a MOKSZ lapszabályában, amelyet a Közgyűlésnek el kell fogadnia.
Az Elnökség 2012/2013/35. számú határozata (2013. 03. 26.)
A Magyar Országos Korcsolyázó Szövetség benyújtja pályázatát debreceni helyszínnel az alábbi ISU
bajnokságok rendezési jogának elnyeréséért:
a) 2014/15-ös szezon: ISU Szinkronkorcsolya Világbajnokság (2015. április 3-4. vagy április 10-11.)
b) 2015/16.-ös szezon: ISU Junior Műkorcsolya és Jégtánc Világbajnokság (2016. március 14-20.).
Az Elnökség 2012/2013/36. számú határozata (2013. 03. 26.)
A MOKSZ Elnöksége a Gerevich Alapítvány egy hónapi összegét, kölcsönként, folyósítja a korábbi határozatban
szereplő kedvezményezettek javára, a mellékelt lista alapján, 2013. március 27.-i hatállyal.
Visszafizetés határideje: az alapítványi elmaradás (2012. december 15-én történt utoljára kifizetés) érintettek
számlájára történő beérkezéstől számított 5 naptári nap. Az Elnökség így kívánja segíteni a kifizetés késésével
anyagi gondok közé került sportolóit, edzőit.

MOKSZ Elnökségi ülés
2013.04.10.
Határozatok: 2012/2013/037-től 2012/2013/037-ig
Az Elnökség 2012/2013/37. számú határozata (2013. 04.10..)
Az Elnökség a benyújtott hivatalos dokumentumok alapján felvette tagjai sorába az alábbi egyesületet:
Debreceni Főnix Koriklub
4031 Debrecen, Zelemér u. 8.
Adószám: 18334162-1-09
Elnök: Herdonné Balogh Gabriella
E-mail: gabiherdon@gmail.com
Sportág: műkorcsolya

