
2022. július 12. 

2022/2023/03. sz határozat 

Az Elnökség egyhangúlag elfogadta az új szervezeti struktúrát, azzal a 

kiegészítéssel, hogy a ST olimpiai keret (férfi válogatott keret és női válogatott 

keret), a ST junior válogatott keret, valamint a gyorskorcsolya válogatott keret 

alkotják a Gyorskorcsolya Ágazatot. Az Elnökség kimondta, hogy Bánhidi Ákos, 

High Performance Director-ként a teljes ST olimpiai keret (ST OL keret) ügyeiben 

– a vonatkozó szabályzatok betartása mellett – aláírási jogkörrel rendelkezik, 

felelősségi köre megegyezik a korábbi Gyorskorcsolya Ágazati Sportigazgató 

felelősségi körével az olimpiai keret vonatkozásában. Telegdi Attila, ST/SS 

Fejlesztési Igazgatóként a ST UP keret és SS keret ügyeiben rendelkezik aláírási 

jogkörrel, felelősségi köre megegyezik a korábbi Gyorskorcsolya Ágazati 

Sportigazgató felelősségi körével a ST OL keret kivételével. Váradi Orsolya, 

ügyvezető igazgatóként a teljes Gyorskorcsolya Ágazat ügyeiben is teljeskörű 

aláírási jogkörrel rendelkezik. Az Elnökség egyben felhatalmazza Váradi Orsolyát, 

hogy járjon el a ST sportszakmai szerződések megkötésében. Az Elnökség 

felkérte Váradi Orsolya ügyvezető igazgatót, hogy haladéktalanul készítse elő 

jelen határozatban foglalt változások átvezetését az Alapszabályban és 

valamennyi hatályos szabályzatban. Jelen határozat a mai naptól visszavonásig 

hatályos. 

 

2022/2023/04. sz határozat 

Tekintettel arra, hogy Zhang Jing Linával 2022. június 30. nappal megszűnt a 

MOKSZ szerződése, valamint a bekövetkezett strukturális változások 

következtében az Elnökség egyhangúlag megszavazta, hogy a Kiemelt Edzői 

Program foglalkoztatásából Zhang Jing vezetőedző visszavonásra kerüljön. 

 

2022/2023/05. sz határozat 

Az Elnökség egyhangúlag megszavazta, hogy a Kiemelt Edzői Programban ezentúl 

Bánhidi Ákos töltse be a vezetőedző pozíciót, valamint a programba bekerüljön 

Jae Su Chun edző. 

 

 

 



2022/2023/06. sz elnökségi határozat 

Az Elnökség egyhangúlag megszavazta, hogy Kósa Lajos, elnök és Knoch Viktor, 

olimpiai bajnok rövidpályás gyorskorcsolyázó mellett ezentúl Váradi Orsolya, 

ügyvezető igazgató képviselje a Magyar Országos Korcsolyázó Szövetséget a 

MOB-ban. 

 

2022/2023/07. sz elnökségi határozat 

Az Elnökség egyhangúlag elfogadta az alábbi prioritási sorrendet a Gyakorló 

Jégcsarnok jéghasználatára vonatkozóan. 

1. ST olimpiai keret 

2. ST utánpótlás keret 

3. FS-ID válogatott 

4. Senior SYS csapat (Passion) 

5. ST klubok 

6. ID utánpótlás 

7. Junior SYS nemzeti csapat (Sportvarázs) 

8. klubok 

 

 


