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JEGYZŐKÖNYV – I. ORSZÁGOS KORCSOLYÁZÓ ÉRTEKEZLET (OKÉ) 
 
 
Dátum: 2016. szeptember 9-10. 
Helyszín: Mátraháza 
 
Jelenlévő Tagszervezeti részvevők: 

BDC –  Gebhardt Balázs 
BKE –  Czakó György 
CKA –  Zircher Andor 
CKA –  Hering Antal 
DJKSE – Véginé Lengyel Anikó 
DSC – Gyulai Györgyi 
ETO – Varga-Szabó Enikő 
ETO – Soós Attila 
HSE – Abaházy-Lukács Péter 
HSE – Bikfalvi Tünde 
HSE – Sajó Márton 
ICES – Czigány Ágnes 
ICES – Vándorné Cseppán Adriána 
JSE  – Lencse Lívia 
JSE  – Belovai József 
JCS  – Tokaji-Kulcsár Zsófia 
JCS  – Tóth Zoltán 
JKAR – Szalai Csilla 
JKAR – Nyitrai Klaudia 
JKOR – Tóthné Balogh Andrea 
JKOR – Erdődiné Császár Viktória 
JKLE – Bartha László 
JKLE – Blednik László 
JKLE – Bejczi Zoltán 
MTK – Bánhidi Ákos 
MTK – Pavuk Patrícia 
MTK – Pavuk Viktória 
MTK – Rosnik András 
MJV – Gulyás Erika 
MJV – Handzó Csilla 
PSN – Lakatos Tamás 
SKSE – Gór-Sebestyén Júlia 
SKSE – Vidrai Szabols 
SPSC – Földi Krisztina 
SPSC – Bodnár Erika 
SPSC – Baksay Szabolcs 
SVAR – Becker Ádám 
SVAR – Latincic Djodje 
SOI  – Elek Attila 
SOI  – Kőrizs Kata 
SZKE – Lajtos Tivadarné 
SZKE –  Szabó Krisztián 
SZKE – Révészné Jakus Tünde 
CUR – Siági Istvánné 
CUR – Berki Lévai Gyöngyi 
JMAD – Sepa Tünde 
TDKE – Lugosi László 
TTKSE – Dr. Gardi János 
TTKSE – Kéri Ferenc 
TKKE – Tutrai Tamás 
TKKE – Szél Alexandra 
TKKE – Csúri Ilona 
UTE – Akopyan Gayane 
VJSE – Máhl Krisztián 
VJSE – Koronzai Péter 
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Jelenlévő MOKSZ részvevők: 
Dr. Bathó Ferenc – Alelnök 
Orendi Mihály – Elnökségi tag, Ügyvezető igazgató 
Sallak György – Nemzetközi igazgató 
Tóth Szilárd – Elnökségi tag 
Gulyásné Sinka Erika – Elnökségi tag 
Balika István – Felügyelő Bizottság elnöke 
Darázs István – Gyorsasági ágazati igazgató 
Engi Klára – Elnökségi tag Pontozásos ágazati igazgató 
Blaskó Éva – Gazdálkodási igazgató 
Váradi Orsolya – Szervezési és marketing igazgató 
Bálint Csaba – Bíróbizottság elnöke 
Holub Katalin – PR és Kommunikáció 
Fáber Dávid – Social Media 
ifj. Telegdi Attila – Gyorsasági ágazat sportszakmai vezető 
Bánhidi Ákos – ST Olimpiai válogatott edző 
Szabó Krisztián – Short Track utánpótlás válogatott edző 
Szöllősi Szabolcs – Gyorskorcsolya vezetőedző 
Blaskó Bertalan – Sportszakmai aszisztens 
Stipkovits Noémi – Pontozásos ágazati koordinátor 
Albrecht Éva – Pénzügyi koordinátor 
Biliczky Ilona – Könyvelő 
Orosháziné Csernus Erika – Pénzügyi főmunkatárs 
Borsodi Eszter – Szervezési koordinátor 
Bata Richárd – Szervezési aszisztens 
Simonné Ivancsik Eszter – irodavezető 
Grajzel Fanni - gyakornok 
 
MOB meghívott: 
Lehmann László – Szövetségi kapcsolat tartó, Sportiskolai programvezető 
 
 
1. Szeptember 9. péntek 

 
Holub Katalin, mint a rendezvény háziasszonya, köszöntötte az egybegyűlteket, felhívta figyelmüket, hogy a 
kiosztott MOKSZ Évkönyv online változatban is elérhető lesz a honlapon, további esetleges pontosításokra ott 
még lesz lehetőség. 
 
Dr. Bathó Ferenc alelnök úr ünnepélyesen megnyitotta az első alkalommal megrendezett OKÉ-t.  
Megköszönte a Tagszervezeteknek, hogy részt vesznek a reményeink szerint hasznosnak bizonyuló  rendezvényen.  

 
1.1 MOKSZ szervezeti és szerkezeti felépítése, Stratégiai célok és feladatok – Előadó: Orendi Mihály 

A prezentáció ismertetésre került. Orendi Mihály kérte a bemutatott SWOT analízis kapcsán a jelenlévőket 
tegyék meg észrevételeiket, kiegészítéseiket a helyszínen vagy küldjék meg a Szövetség részére 
elektronikusan. 
 
Kérdések, válaszok:  
Lehmann László, MOB: Gyengeségekhez tartozik az infrastruktúra hiánya, amely a további fejlesztések gátja 
is egyben. 
Orendi Mihály, MOKSZ: Egyetértek, de még nagyobb problémának tartom a szakemberhiányt (ld. 
Debrecen). 

 
1.2 MOKSZ hazai rendezésű versenyek – Előadó: Váradi Orsolya 

Az előadás bemutatásra került. 
 
Kérdések, válaszok:  
Orendi Mihály: Szeretnénk csökkenteni a budapesti versenyek számát. Van-e olyan város, amely szívesen 
vállalná Országos Bajnokság vagy nemzetközi ISU naptáros verseny rendezését? 
Szeged, Győr, Debrecen, Jászberény jelentkezett. 
Bikfalvi Tünde, Havasszépe SE: A Kelet-Magyarország Kupa nem ISU naptáros verseny. Ez esetben ki 
vállalja a bírói panel szervezését? A tagszervezet vagy a bíróbizottság?  
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Bálint Csaba, MOKSZ: Ha felmerül az igény, várom a megkeresést. 
Bikfalvi Tünde, Havasszépe SE: Ez azt jelenti, hogy a MOKSZ jóváhagyását kell kérni ezen versenyekre is?  
Orendi Mihály, MOKSZ: A Sporttörvény szerint minden sportesemény jogtulajdonosa az adott sportág 
országos sportszövetsége. Ezért kell megkérni az engedélyt és az együttműködési szándékot. 

 
1.3 MOKSZ PR, kommunikáció – Előadó: Holub Katalin, MOKSZ Weboldal – Előadó: Fáber Dávid 

Holub Katalin bemutatta a 2015/16. évi szezonjáról szóló MOKSZ kisfilmet, majd ismertette prezentációját. 
Elmondta, hogy az M4 csatornán jelentkező Élen Állunk korcsolya magazinműsor sorozatban szeretnénk 
bemutatni a tagszervezetek munkáját is, számít a Tagszervezetek segítségére, várja a híreket, ötleteket, 
megjelenítendő esemény javaslatokat. 
 
Fáber Dávid ízelítőt mutatott a megújuló MOKSZ honlapból. Kérte, a Tagszervezetekről készülő lenyitható 
információs részhez, a kiosztott adatlapokon bekért adatok kitöltését, az egyesületi logók elektronikus 
megküldését. 
Hasznos tanácsokat adott a facebook és az okostelefonok használatához, kérte a MOKSZ facebook oldalának 
megosztását, valamint várja a Tagszervezetek által megjelenítendő elemeket az interaktívabb és népszerűbb 
facebook tevékenységhez. 
 
Kérdések, válaszok:  
Darázs István, MOKSZ: Elmondta, hogy az újságírás megváltozott, Holub Kati és Fáber Dávid munkája 
rendkívüli módon segíti a Szövetséget és erősítette meg a sportágainkról, versenyzőinkről megjelenő 
kommunikációt. 
Dr. Bathó Ferenc, MOKSZ: Minden kommunikációs területen jól szerepelünk, mióta ez a csapat segíti a 
MOKSZ munkáját. A Minisztériumban is dicsérik ezen tevékenységünket, gratulálok. 
 

1.4 Állandó bizottságok munkájának bemutatása – Előadó: Bálint Csaba, Belovai József 
Bálint Csaba ismertette prezentációját a bíróbizottságról, majd kérte a Tagszervezeteket, hogy bírói vagy 
versenyirodai probléma kapcsán fegyelmi és etikai ügyeket a bíróbizottságnál kezdeményezzenek. 
  
Belovai József elmondta az edzőbizottságról szóló ismertetőjét, beszélt annak fontosságáról, munkamenetéről, 
felépítéséről, feladatairól.  
 
Kérdések nem érkeztek az anyagok kapcsán. 

 
 
 
2. Szeptember 10. szombat 

 
2.1 Utánpótláshelyzet, Gyorsasági ágazat – Előadók: Darázs István, Telegdi Attila, Szöllősi Szabolcs, Szabó 

Krisztián 
Az előadás bemutatásra került. 
 
Kérdések, válaszok:  
Orendi Mihály, MOKSZ: Nagyra értékelem azt az innovációt, amit a Gyorsasági Ágazat tesz folyamatosan 
a sportszakmai fejlődés érdekében, mellyel egyfajta „forradalmat” indít el, nemcsak a korcsolya sportágakban.  
A gyorskorcsolya sportágak hosszútávú sportolói felkészítő programjának felsorolt 10 kulcstényezőjének első 
pontját, a Testkulturális műveltséget egészíteném ki. Egyre többet lehet hallani arról, hogy a világversenyeken 
egyébként jól felkészült, esélyes sportolóink, döntő pillanatokban nem tudnak megfelelni. Mentális és 
intellektuális felkészülés hiányára hivatkoznak legtöbbször, valamint ismerjük a családi és iskolai nevelés 
hiányosságait, ezért javaslom az első pont módosítását: Test- és intellektuális műveltség fejlesztése – 
elnevezésre. 
Elméletileg teljesen egyetértek az életkori szakaszok szerinti differenciált felkészítés ütemezésével, de három 
versenyzőnket érintően kérdezem, hogy mivel lehet magyarázni, hogy Knoch Viktor már 16 évesen feljutott a 
csúcsra (olimpiai 5. helyezés), Liu Shaoang (Ado) és Jászapáti Petra 18 év alatt értek el kiemelkedő eredményt, 
pedig még nem érték el a 20 +/- korosztályi szakaszt, azaz a csúcsteljesítményi kort. 
Telegdi Attila, MOKSZ: Knoch Viktor az előző rendszer „áldozata”, nem lenne szabad ilyen hamar elérni 
legnagyobb teljesítőképességét, legalábbis további folyamatos fejlődés nélkül. A szervezetnek meg kell érni 
ahhoz, hogy valaki olimpiai bajnok legyen, ez rövidpályás gyorskorcsolya versenyzőknél 20-22 éves korra 
tehető. Viktor nem tudta feldolgozni a sikert, melyre ráment a következő olimpia, ahol nem szerepelt jól. Liu 
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Shaolin Sándor és Liu Shaoang hatalmas tehetségek, ami az eredményekben hamar megmutatkozott, 
megelőzve a normál fejlődési ritmust. Úgy gondolom, túl gyorsan készítjük fel versenyzőinket és túl korán 
érik el teljesítményük csúcsát. Ehhez megfelelő háttérre lenne szükség, azonban a MOB azt várja, hogy minél 
eredményesebbek legyünk, mert csak akkor kapunk megfelelő támogatást, tehát jelenleg minden sportág arra 
törekszik, hogy minél eredményesebb legyen és minél előbb elérje a sikereket.  Ezért jó az új rendszer (LTAD 
– Gyorskorcsolya sportágak hosszútávú sportolói felkészítő programja), melyet mindenképpen erőltetnünk 
kellene, hiszen célunk a versenyzőink egészségének, optimális hosszú pályafutásának elérése, a korai kiégés, 
sérülések elkerülése. Jó lenne e két irányt összehangolni. Sajnos nemzetközi szinten is elvárás már a túl korai 
specializálódás. 
Rövidpályás gyorskorcsolyában elindítottunk egy olyan versenyrendszert, ami kimondottan a képességek 
felmérésre és fejlesztésére épül, speciális korcsolya használatával. Kijelölt versenyek betét futamaként 
ügyességi számokat tervezünk a JUN E-F korosztálynak, mely csatlakozik a bevezetendő Összetett 
Bajnoksághoz, amit a Pontozásos Ágazattal közösen rendeznénk. 
Darázs István, MOKSZ: Összefoglalta a short track által eddig megtett hosszú utat, 1998 körül indult be a 
rövidpályás gyorskorcsolya, hamar rájöttünk, hogy önmagunktól nem vagyunk képesek megfelelő fejlődést és 
eredményt elérni, külföldi szakemberek segítségét kértük, akiktől sokat tanultunk és szépen haladtunk felfelé. 
Az út több pontján új és új felismerések következtek a tovább lépéshez, melynek egyik fontos része volt, hogy 
edzőink partnerek voltak a nemzetközi szaktekintélyektől való tanulásban. Felhívom a figyelmet, hogy a 
külföldi szaksegítségre még ma is szükségünk van, módszertani szempontból és megfelelő edzőképzésünk 
kialakításához. Bízok abban, hogy az elmúlt 20 év tapasztalatával, versenyzőként és szakemberként is el tudjuk 
érni a Himaláját az új szakmai programmal.  
Sajó Márton, Havasszépe SE: Van-e tervben gyorsasági amatőr versenyek szervezése, mint a 
görkorcsolyában? Jelenleg itthon egyetlen lehetőség a nem gyorskorcsolyában sportolók tudásának 
összemérésére a rövidpályás gyorskorcsolya Diákolimpia. 
Telegdi Attila, MOKSZ: A Diákolimpián tervezzük bevezetni az előre kiadott képességfelmérő 
gyakorlatsorok szerinti versenyzést már idén. A MOKSZ stratégiájában benne van az amatőr sport, az 
egyetemi sport, és a rekreációs sport is. Szándékunkban áll e területeken is erősödni, Tagszervezeteink és 
Edzőbizottságunk segítségével.  
 

2.2 Sportágfejlesztési támogatás – Előadó: Orendi Mihály 
Bemutatásra került a MOKSZ Sportágfejlesztési támogatás. 
 
Kérdések, válaszok:  
Földi Krisztina, SPSC: Jelezte, hogy Tagszervezete határidőre elküldte műhelytámogatási pályázatát, majd 
hallva Orendi úrral való személyes egyeztetésen, hogy nem érkezett meg, továbbította a küldött levelet 
ismételten elektronikusan. Sajnos már többször előfordult a korábbiakban is, hogy elektronikus levele nem 
érkezett meg az info@hunskate.hu címre vagy esetleg spam mappába kerül, mint az OKÉ-ra küldött 
jelentkezés például, kérem ennek megoldásában a közreműködést.  
Ivancsik Eszter, MOKSZ: Ami nem érkezett meg, az nincsen, az IT kollégát megkérjük, nézzen utána a 
problémának. 
Borsodi Eszter, MOKSZ: Az OKÉ-ra küldött jelentkezésnél az SPSC első elektronikus levele hozzám sem 
érkezett meg, majd telefonhívásom után az eredeti levél továbbítása a spam mappába került. 
Orendi Mihály, MOKSZ: Sok tanulsága lesz ennek a két napnak, szeretném felhívni a figyelmet azonban, 
hogy postán vagy személyesen is be lehet nyújtani egy-egy pályázatot és átvetetni a biztonság kedvéért. 
Sajnálom a történteket.  
Földi Krisztina, SPSC: A Kincskereső és egyéb korosztályok támogatására már vannak-e konkrét 
elképzelések, tervek?  
Orendi Mihály, MOKSZ: Igen, ki fog egészülni a rendszer, 2-3 féle támogatás elképzelhető: közvetlen 
pénzügyi, eszköz- és felszerelés (pl. szivacsrendszer) vagy felkészülési támogatás. Felhívom a figyelmet, hogy 
a tagszervezeteknek is van lehetősége sportolóik támogatására, például tagdíjcsökkentés vagy -elengedés, 
ösztöndíj nyújtás, stb. 
Érkezett egy felajánlás, a jövő évi OKÉ házigazdája Győr szeretne lenni, örömmel vettük. A megfelelő szintű 
jelentkezéseket, kérem hivatalos formában eljuttatni a Szövetségnek. 
 
Holub Katalin, MOKSZ: Az M4 Élen állunk korcsolya magazinban, mint tegnap említettem, szeretnénk 
lehetőséget adni a tagszervezeteink bemutatkozására is. A kávészünetben Papp Tibor kollégám kamerája elé 
lehet állni, várom a jelentkezőket az interjúkhoz. 
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2.3 Pénzügyi és gazdálkodási területek – Előadó: Blaskó Éva 

A prezentáció bemutatásra került. 
 
Kérdések, válaszok:  
Bánhidi Ákos, MTK: A támogatás felhasználása jégbérlésre fordítható?  
Blaskó Éva, MOKSZ: A jelenlegi, a MOKSZ által már kedvezménnyel biztosított jéghasználatot nem, azt 
javasoljuk, hogy a jövőben közvetlen szerződéskötés történjen a jégpálya üzemeltetőjével, az elszámolandó 
jégbérlethez.* 
Abaházy-Lukács Péter, Havasszépe SE: Tevékenységünk legköltségesebb része a jégpálya bérleti díja, 
problémát jelent, ha arra csak 50% elszámolható. Megbízási jogviszony keretében számlát adó szakedző 
költsége elszámolható?  
Blaskó Éva, MOKSZ: Igen, dologi költségként, ha megfelelő számlátok van. 
Abaházy-Lukács Péter, Havasszépe SE: Az Önkormányzat felé is vannak pályázataink, a jégpályától csak 
egy számlát kapunk, több tétel is ráírható, hogy melyik pályázatra kerül elszámolásra?  
Blaskó Éva, MOKSZ: Igen, csak mindegyik elszámoláshoz tartozó összegnek szerepelnie kell rajta a 
szerződés számmal együtt. 
Abaházy-Lukács Péter, Havasszépe SE: A nem számlaképes versenybírók költségeit milyen módon lehet 
hivatalosan elszámolni? 
Blaskó Éva, MOKSZ: Mi a bírók tekintetében – már évek óta – az egyszerűsített foglalkoztatást (EFO) 
alkalmazzuk, melynek közterhe 1000 Ft/nap és ebből nem kell adót vonni, csak bérszámfejteni, tehát ez a 
költség a bérek és járulékok kategóriában elszámolható.  
Az ezekkel kapcsolatos anyagok megküldésre kerülnek és természetesen telefonon is segítünk az 
elszámolásban. 
*Az itt említett kitételt, korlátozást a MOKSZ szeptember 15-i dátummal feloldotta, így a tagszervezetek a 
MOKSZ-on keresztül bérelt jégidőt is elszámolhatják a MOKSZ által a tagszervezet nevére kibocsájtott 
számlával. 
 

2.4 Kötelezettségek, adatszolgáltatás, adminisztráció, együttműködés – Előadó: Váradi Orsolya 
Az előadás bemutatásra került. 
 
Kérdések, válaszok:  
Sebestyén Júlia, SKSE: A válogatott versenyzők többször mennek versenyre és problémaként merül fel, hogy 
mindig ugyanazon nyomtatványokat kell kitölteni egy szezonon belül minden versenyhez, lehetne ezt 
egyszerűsíteni, évente egyszer kitölteni és feltölteni egy adatbázisba? 
Váradi Orsolya, MOKSZ: Bár itt is fejlődés mutatkozik, a pontozásos sportágaknál is próbál az ISU átállni 
az elektronikus nevezési rendszerre, de ezeket a nyomtatványokat jelenleg még nekünk is be kell adnunk az 
ISU felé versenyenként, kérem ennek megértését és az ISU által előírt nyomtatványok kitöltését.  
Elek Attila, SOI: Lehetne elektronizálni a versenyzői nyilvántartást, versenyengedély és sportorvosi 
engedélyt online adatbázisban? 
Váradi Orsolya, MOKSZ: Ez a cél számunkra is, dolgozunk rajta, de nem csak rajtunk múlik. A 
versenyengedély regisztrációs folyamatát a SIR-en keresztül a MOB tartja kézben, az ő rendszerükből tudunk 
listákat lehívni. Évek óta ígérik ennek a rendszernek a frissítését és a kártya megújítását is, várjuk az 
eredményt. A Szövetségi nyilvántartási rendszerünk elektronizálása célunk, már több részfeladatnál meg is 
valósult. 
Elek Attila, SOI: Sportorvosi engedély kiváltása kapcsán, aki év közben kezdi a versenyzést, onnantól indul 
a határidő?  
Váradi Orsolya, MOKSZ: Igen, akkor leigazolás is keletkezik, melynek keltjéből látható, hogy indokolt a 
határidőn túli sportorvosi engedély kiváltása. 
Gulyásné Sinka Erika, MJV, Team Passion: A versenyengedélyhez tartozik biztosítás, baleset esetén ezt 
hogyan tudjuk érvényesíteni, a SYS Válogatott sportolónk sérültjének kapcsán kérdezem.   
Váradi Orsolya, MOKSZ: A versenyengedélynek van sorszáma, ez alapján. Ügyintézésben szívesen 
segítünk.  
Siáginé Varga Vera, Curling Egylet: A szinkronkorcsolyában nálunk szeptemberben kezdődik a szezon. A 
versenyengedély kiváltása addig, amíg nem látom, hogy hány versenyzőnk lesz a szezonban, kire kell kifizetni, 
ki kap sportorvosi engedélyt, nem lehetséges. 
Váradi Orsolya, MOKSZ: Erre nem tudok okosat válaszolni, az előre gondolkodást tudom javasolni. 
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Siáginé Varga Vera, Curling Egylet: Sajnos sokan nem jelennek meg szeptemberben, akik tavaly még 
sportoltak. 
Orendi Mihály, MOKSZ: A versenyzőktől elvárható, hogy legkésőbb augusztus 1-ig jelentkezzenek, hogy 
akarják-e folytatni sportolásukat. Senkinek nem jó a bizonytalanság, a klubnak is jó tudni, meg lesz-e 
egyáltalán a csapat versenyzéséhez a szükséges létszám. Próbáljuk ezt elérni! Fontos, hogy kiszámítható 
partnereink legyenek a versenyzőink.  
Abaházy-Lukács Péter, Havasszépe SE: A versenyengedély 1 verseny évadra szól?  
Váradi Orsolya, MOKSZ: A kiállítás napjától számított 365 napra szól.  
Abaházy-Lukács Péter, Havasszépe SE: 18 év alatti sportolónak csal fél évig érvényes a sportorvosi 
engedélye, a második bélyegző elegendő csak a sportkönyvbe?  
Váradi Orsolya, MOKSZ: Igen.  
Abaházy-Lukács Péter, Havasszépe SE: Van iskola, aki a versengedélyt kéri igazolásul a sportklubban. Ezt 
hogyan lehet megkapni, illetve a sportolók hogyan kapják meg a versenyengedély kártyát? 
Váradi Orsolya, MOKSZ: Mostanában több ilyen kéréssel találkozunk, a versenyengedély sorszámát és 
érvényességét szoktuk megadni a Tagszervezetnek az igazoláshoz. A MOB kártyanyomtató gép nem működik, 
nem is kapunk újat, változtatásra hivatkozva. Kártya helyett igazolást adunk kérésre. 
 
 

2.5 Szakmai programok válogatási elvek, rendszerek (Pontozásos ágazat) – Előadó: Engi Klára 
A prezentáció bemutatásra került. 
 
Kérdések, válaszok:  
Gulyásné Sinka Erika, Miskolci Jégvirág, Team Passion: Köszönöm a jó összefoglalót. Fontos a jégpálya 
kérdésköre, nekünk legendásan jó kapcsolatunk van a hokival, meg tudunk velük állapodni. A probléma ott 
jelentkezik, ahol jól megy a hoki, ott az ő szezonjukhoz igazítják a jégpályák nyitva tartását, Miskolcon április 
15-én bezár a jégpálya, a további üzemeltetéshez – hivatkozva a TAO-s támogatásokra – kérnek bizonyos 
feltételeket. A budapesti jéglehetőség nagyszerű, de 30-40 gyerek utaztatási költsége 100eFt/út, ami nagyon 
drága, ezért segítség lenne, ha a MOKSZ vezetőség leülne az önkormányzatokkal egyeztetni, elérve, hogy a 
jégpálya nyitva tartás alkalmazkodjon a mi sportágaink igényeihez is. 
Engi Klára, MOKSZ: Véleményem szerint segítség lehet 2-3 hetes pesti edzőtábor lehet, de hosszabb 
időszakra ez nem megoldható. Minimum 11 hónapig kellene nyitva lennie egy jégpályának, hogy minőségi 
munkát lehessen végezni a pontozásos ágazatban. Ezt el kellene érni a helyi önkormányzatoknál, feladat 
számunkra is és magam részéről támogatom. 
Elek Attila, SOI: Jobb lenne a Gyakorló és a káposztásmegyei jégcsarnok edzésbeosztását egy webes online 
felületen látni, beleírva a tervezett versenyek időpontját, jobban tervezhető lenne a szezon. Változás esetén a 
google naptár segítségével az alkalmazás automatikusan generált e-mailt tud küldeni, kevesebb lenne az 
adminisztráció, a tárgyhónapon túl az egész évet előre láthatnánk. A napon belüli változásokat nagyon nehéz 
a sportolók felé kommunikálni. 
Engi Klára, MOKSZ: Jogos felvetés, dolgozunk rajta. Az előző évekhez képest már előre léptünk, vannak 
fix idősávok. A jégbeosztást Borsodi Eszter kezeli, a havi beosztás szerintem jól működik, hónap végén 25-
éig megszületik a következő havi beosztás, péntek délig lehet a következő heti lemondást vagy módosítást 
megtenni.   
Borsodi Eszter, MOKSZ: Értem Attila felvetését. Havonta legalább 15 verziója van az adott havi naptárnak. 
Én lennék a legboldogabb, ha előre lehetne látni egy éves beosztást. 
Orendi Mihály, MOKSZ: A debreceni sportuszodai tapasztalatom alapján egyértelműen az a megoldás, hogy 
minden velünk szerződni akaróval egy évre előre meghatározzuk a feltételeket. Vannak prioritások, ST OL 
keret és UP keret, a „maradék” időket tudjuk felajánlani Tagszervezeteinknek. Kérem a változásokat időben 
jelezzük, a jégbeosztás elképesztően fontos csapatmunka. Nem szeretem üresen látni a jégcsarnokot, ezen 
változtatni közös felelősségünk. 
Darázs István, MOKSZ: Gulyásné Sinka Erika felvetése elég érdekes volt, kérem Ügyvezető igazgató urat, 
hogy kezdeményezze a MOKSZ az érintettekkel való egyeztetést, jégpályát üzemeltető önkormányzatok 
vezetői, a Jégkorong Szövetség elnöke, főtitkára, MOKSZ elnök urunk részvételével. Nemcsak Miskolcon, 
Szegeden, de Jászberényben is hatalmas csata folyik a jégidőkért, meg kell győzni ezeket az 
önkormányzatokat, hogy nem csak hokiból és TAO-ból áll a világ, a mi gyerekeink is Jászberényben születtek, 
mi is adófizető polgárai vagyunk a városnak. Szükségünk van a helyi önkormányzatok támogatására. 
Gulyásné Sinka Erika, Miskolci Jégvirág, Team Passion: Egyetértek. Úgy gondolom, ha a Szövetség 
összefogna a városokkal, kölcsönös üzleti megállapodás köttetődne, akkor ők is belátnák, hogy ez nekik is jó. 
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A városi jégcsarnokok általában önkormányzati tulajdonú nonprofit társaságokként működő közszolgáltató 
társaságok, tehát a jégpálya köztulajdon, működtetői közszolgáltatók, nem csak a hokit kellene kiszolgálniuk. 
Orendi Mihály, MOKSZ: Jelenleg az EU 2017-ig adott engedélyt a TAO rendszerre. Felépültek csodálatos 
létesítmények, mely a magyar sportot szolgálja. Valóban probléma az üzemeltetésük, tervezik, hogy TAO 
pénzt lehessen adni az üzemeltetésre is, így ez megoldódna. Viszont fennmaradó probléma a jégkoronggal 
való együttműködés, mely a két szövetség vezetőségének, Elnökének felelőssége, remélem ebben sikerül előre 
lépni, ez nem pótolja, hogy helyi szinten is mindent meg kell tenni ennek érdekében. 
Császár Viktória, Jégkorszak Sportegyesület: A két nap alatt elhangzottakból úgy látom, hogy a cél minél 
jobban összefogni és minél nagyobb tömegbázist építeni. Tapasztalataim szerint azonban jelenleg a C keretig 
mindenki maga oldja meg a felkészülést, ahogy tudja. Hol van a motiváció annak az edzőnek, aki keményen 
dolgozik a pici gyerekkel, a szívét, lelkét beleteszi, a gyerek pedig később másik egyesülethez továbbmegy?  
Engi Klára, MOKSZ: Pl. az összetett bajnoksági pont ezt a réteget fogja érinteni, a 4-7 éves gyerekek 
eredménye ezáltal – a cél szerint - a műhelytámogatásban tükröződne. Jó lenne, ha olyan edzők dolgoznának 
együtt, akik szívesen megosztják a feladatokat, a kezdő, közép és haladó sportolók esetén közösen tudjanak 
dolgozni az edzőtársak.  
Abaházy-Lukács Péter, Havasszépe SE: Köszönöm a hallottakat, jó az irányvonal, szeretnénk 
megvalósítani. Ezek távlati, folyamatban lévő tervek, de a mai problémákat is meg kell oldani, például mi a 
szezon elején azzal szembesültünk, hogy a tavalyi jégidő 60%-ával gazdálkodhatunk, reggel 6 vagy este 9 
órakor tarthatunk műkorcsolya edzéseket. Fontosnak tartom a megfelelő színvonalú utánpótlás keresés, annak 
a megfelelő színvonalra juttatása és továbbadása azoknak az egyesületeknek ahol a Szövetségnek megfelelő 
célokat elérhetik. Éppen ezért számunkra fontos a rekreációs korcsolyázás és ennek a versenyrendszerének 
megtartása, ez is inspirálja a fiatalokat, országos szintű tömegbázisa nem hagyható figyelmen kívül, van, aki 
közülük már továbblépett az ISU kategóriákba. Kiemelném még a szülőkhöz eljuttatandó információk, 
plakátok szükségességét, melyekhez a reklámköltségek támogatását szeretnénk elérhetővé tenni a pályázatok 
kapcsán. Végül szeretnénk, ha a ST ifjúsági korosztályban lenne lehetőség esetleg országos bajnokságra, 
egynél több versenyre évente.  Régebben sok hoki koris verseny volt, ezt szeretnénk megvalósítani amatőr 
szinten, kérem ezen gondolkozzatok, a lényege a tehetségkutatás, az utánpótlás fejlesztés. 

 
2.6 Szakmai programok válogatási elvek, rendszerek (Gyorsasági ágazat) – Előadó: Telegdi Attila, Szöllősi 

Szabolcs, Szabó Krisztián és Bánhidi Ákos 
A prezentáció bemutatásra került. 
 
Kérdések nem voltak. 

 
 
 
Dr. Bathó Ferenc megköszönte Tagszervezeteink aktivitását, zárta a rendezvényt és minden jót kívánva búcsúzott a 
résztvevőktől. 
 
 
A jegyzőkönyvvel együtt a bemutatott prezentációk is közzétételre kerülnek a MOKSZ honlapján. 
 
 
Lejegyezte: Záhony Anikó       

Hitelesítette: 
 
 
       ………………………………………… 
 


