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MOKSZ 2018/2019/35.sz. Elnökségi határozat 
A MOKSZ Elnöksége elfogadta a gazdálkodási helyzetjelentést és hogy a 2018. 
évi Téli Olimpiai Játékokon résztvevő rövidpályás gyorskorcsolyázók a MOKSZ 
2018. évre vonatkozó, támogatói okiratának terhére a kiemelkedő olimpiai 
szereplésért az egyéni díjazásnak megfelelő kiegészítő díjazásban részesülnek. 
  
MOKSZ 2018/2019/36.sz. Elnökségi határozat 
A MOKSZ elnöksége elfogadja az ismertetett költségvetési javaslatot azzal a 
kitétellel, hogy a pályázat kizárólag a kormánygarancia és az állami támogatás 
odaítélése esetén nyújtható be. 
  
  
MOKSZ 2018/2019/37.sz. Elnökségi határozat 
A MOKSZ Elnöksége egyhangúlag támogatja a javasolt 4 éves díjazást, 
amennyiben a kifizetésre biztosítandó forrás tisztázott. Az Elnökség a javaslatot 
azzal a kitétellel fogadta el, hogy aranyérem esetében a javasolt összeg 100%-a 
kifizethető, amennyiben azonban az elért eredmények nem tartalmaznak első 
helyezést (aranyérmet), abban az esetben az összeg csupán 80%-a kerül 
kifizetésre. 
  
MOKSZ 2018/2019/38.sz. Elnökségi határozat 
A MOKSZ Elnökség a jutalmazási és ösztönzési rendszerre vonatkozó 2 javaslat 
áttekintését követőn az azonnali (eredmény utáni) jutalmazás rendszerét 
egyhangúlag elfogadta. Felkéri a gazdálkodási igazgatót, hogy javaslatot 
készítsen elő a megfelelő forrás meghatározására. Továbbá a MOKSZ elnöksége 
megbízza a két sportigazgatót, hogy alakítsa át úgy a táblázatot, hogy a megfelelő 
versenyeken az első 6 illetve 8 helyezett is díjazásban részesülhessen, illetve 
dolgozzon ki, egy az utánpótlás korosztályok, illetve a műkorcsolya ágazatra 
vonatkozó javaslatot is. 
  
  
MOKSZ 2018/2019/39.sz. Elnökségi határozat 
A MOKSZ Elnöksége egyhangúlag támogatja, hogy – a tisztább, érthetőbb 
kommunikáció és egységes szóhasználat kialakítása érdekében – a jövőben az 
alábbi fogalmakat használjuk: 
Gyorskorcsolya Ágazat 

- Gyorskorcsolya sportág 
- Rövidpályás gyorskorcsolya sportág 



Műkorcsolya Ágazat 
- Egyéni és páros műkorcsolya sportág 
- Jégtánc sportág 
- Szinkronkorcsolya sportág 
  

Az Elnökség döntése értelmében a mai naptól az alábbi módon 
különböztetjük meg a titulusokat: 

Gyorskorcsolya Ágazati Sportigazgató valamint Műkorcsolya Ágazati 
Sportigazgató 

A MOKSZ a felnőtt korosztályban a „magyar bajnokság” kontra „országos 
bajnokság” kérdésben a „magyar bajnokság”, „magyar bajnok” kifejezéseket 
használja. Rövidítése OB.  
A MOKSZ Elnökségének döntése alapján az utánpótlás korosztályban az 
„országos bajnokság” és az „országos bajnok” kifejezések használhatóak. 
  
MOKSZ 2018/2019/40.sz. Elnökségi határozat 
A MOKSZ Elnöksége egyhangúlag megszavazta, hogy azonos ágazaton belül a 
versenyzők egy versenyengedéllyel rendelkezve mindkét, illetve mindhárom 
sportágban versenyezhessenek. ld. módosított igazolási szab. 
  
MOKSZ 2018/2019/41.sz. Elnökségi határozat 
A MOKSZ Elnöksége támogatja a 8. napirend mellékletében előterjesztett 
javaslatot, amely Kiemelt Edző Programba javasolt edzőket delegálja, azzal a 
kitétellel, hogy Jae Su Chun 2019.01.23-ig diplomáját eredetiben bemutatja a 
Gyorskorcsolya Ágazati Sportigazgatónak. A MOKSZ újonnan delegált edzői: 
Zhang Jing, Jae Su Chun, Ipakjan Jeranjak. 
  
MOKSZ 2018/2019/42.sz. Elnökségi határozat 
A MOKSZ Elnöksége elfogadja az 1 sz. mellékletben 
felterjesztett EYOF delegáltakat az alábbiak szerint.  
A MOKSZ 2018/2019/42. sz. Elnökségi határozat szerint az EYOF-ra delegált 
sportolók 
- rövidpályás gyorskorcsolya sportágban:  
férfi versenyzők: Talabos Attila, Bontovics Balázs, Nógrádi Bence (tartalék) 
női versenyzők: Somogyi Barbara, Tóth Eszter, Dobrán Fanni (tartalék) 
kísérő edzők: Szabó Krisztián, Lakatos Tamás 
- műkorcsolya sportágban: 
női versenyző: Láng Júlia 
kísérő edző: Rosnik András 



Az Universiade-ra történő gyorsasági és pontozásos ágazati delegáltakat a 
MOKSZ elnöksége egyhangúlag elfogadja. A MOKSZ 2018/2019/42. sz. 
Elnökségi határozat szerint az Universiade-ra delegált sportolók 
rövidpályás gyorskorcsolya sportágban: 
- Tiborcz Dániel  
- kísérő edző: Szabó Krisztián 
Férfi műkorcsolya: 
- Maszljanko Alexander (amennyiben a folyamatban lévő állampolgársági 
kérelme pozitív elbírálásban részesül). 
Jégtánc: 
- Ilias Fourati – Emily Monaghan 
  
  
  
MOKSZ 2018/2019/43.sz. Elnökségi határozat 
A MOKSZ Elnöksége elfogadja az előterjesztett, MOKSZ által 2020-2030 között 
megpályázandó kiemelt hazai események listáját. Továbbá egyetért abban, hogy 
Szövetségünk benyújtsa pályázatát a 2022-ben esedékes 59. ISU Kongresszus 
Budapesten történő lebonyolítására.  
  
MOKSZ 2018/2019/44.sz. Elnökségi határozat 
A MOKSZ Elnöksége egyhangúlag elfogadja a Kapos Dynamic Sport és 
Szabadidő Egyesület tagfelvételi kérelmét, egyúttal tudomásul veszi a 
Sportország SE, a B-Villámok Sportegyesület és a Jégvarázs Sport Egyesület 
kilépését. 
  
MOKSZ 2018/2019/45.sz. Elnökségi határozat 
A MOKSZ Elnöksége egyhangúlag megszavazta az előterjesztett Képesítési 
Szabályzat azonnali hatállyal (2019.01.17.) történő életbe léptetését.  
  
 


