
MJSZ Határozattár 2021 

 

1./2021. (01.19.) Elnökségi határozat: 

A Magyar Jégkorong Szövetség Elnöksége a 2021. évi sportági keret összegre tekintettel elfogadja a 

2021/2022-es támogatási időszakra benyújtott tao-támogatások bírálatához kialakított alapelveket az 

elnökségi ülésen beterjesztett módosításokkal.  

 

2./2021. (01.19.) Elnökségi határozat: 

Az MJSZ Elnöksége elfogadja, hogy a 2021-2022-es időszakra az utánpótlás tao-támogatások 

meghatározása a mellékelt dokumentumban részletesen bemutatott módszerrel történjen, azaz az 

alap-támogatási összeg létszám- és csapat vetítési alapon kerül meghatározásra, amit növelhet a hét 

szakmai kritérium teljesítése által kiszámított további támogatás. Az alaptámogatás létszámra és 

csapatra vetített pontos összegeit a Gazdasági Bizottság határozza meg. 

 

3./2021. (01.19.) Elnökségi határozat: 

A Magyar Jégkorong Szövetség Elnöksége a női OB I-es bajnokságba és a női magyar kupába nevezett 

csapatok nevezési díját csapatonként 20.000 Ft-ban, a versenyengedélyek díját pedig játékosonként 

2.000 Ft-ban állapítja meg. 

 

4./2021. (02.01.) Elnökségi határozat: 

Az MJSZ Elnöksége elfogadja, hogy a Viadukt SE Biatorbágy 2016/2017. évi (KE007814/2016/H/MJSZ) 

hosszabbított támogatási időszaki elszámolását 716.939.860 Ft visszafizetési kötelezettséggel javasolja 

lezárni az Emmi felé. 

 

5./2021. (02.01.) Elnökségi határozat: 

Az MJSZ Elnöksége támogatja a CsapAtom Kori Klub Sportegyesület tagként való nyilvántartásba 

vételét. 

 

6./2021. (02.01.) Elnökségi határozat: 

Az MJSZ Elnöksége támogatja az Excellent Hungary Financing Found Zrt. tagként való nyilvántartásba 

vételét. 

 

7./2021. (02.01.) Elnökségi határozat: 

Az MJSZ Elnöksége támogatja a Sportországi Cápák Nonprofit Kft. tagként való nyilvántartásba vételét. 

 

8./2021. (02.01.) Elnökségi határozat: 

Az MJSZ Elnöksége támogatja a Kéz-a-kézben Családos Szabadidő Sportegyesület tagként való 

nyilvántartásba vételét. 

 

9./2021. (02.01.) Elnökségi határozat: 

Az MJSZ Elnöksége támogatja az Egri Városi Sportiskola tagként való nyilvántartásba vételét. 

 

10./2021. (02.01.) Elnökségi határozat: 

A Magyar Jégkorong Szövetség Elnöksége a 2021. évi sportági keretösszegre tekintettel nem támogatja 

a veszélyhelyzettel, a Kormány által elrendelt egészségügyi válsághelyzettel, továbbá a koronavírus 



elleni védekezéssel közvetlen összefüggő, valamint az országos sportági szakszövetség által előírt 

biztonsági intézkedésekkel kapcsolatos új jogcímen jóváhagyott támogatások összegének növelését. 

  

11./2021. (02.04.) Elnökségi határozat: 

Az MJSZ Elnöksége elfogadja, hogy a 2021/2022 versenyszezontól a hazai rendezésű, novemberi EIHC 

nemzetközi tornák hivatalos elnevezése: Sárközy Tamás Emléktorna. 

 

12./2021. (02.04.) Elnökségi határozat: 

Az MJSZ Elnöksége  

• a Sportország SC Nonprofit Kft. a 2015/2016. évi (KE006319/2016/MJSZ) alap-támogatási 

időszaki elszámolását 351.540 Ft visszafizetési kötelezettséggel, 

• a Sportország SC Nonprofit Kft. a 2015/2016. évi (KE006319/2016/H/MJSZ) hosszabbított 

támogatási időszaki elszámolását 1.197.442 Ft visszafizetési kötelezettséggel, 

• az Aquaworm Kft. a 2016/2017. évi (KE007779/2016/H/MJSZ) hosszabbított támogatási 

időszaki elszámolását visszafizetési kötelezettség nélkül, 

• a Sportország SC Nonprofit Kft. a 2016/2017. évi (KE007845/2016/MJSZ) alap-támogatási 

időszaki elszámolását 188.595 Ft visszafizetési kötelezettséggel, 

• a Petőfi Tömeg és Szabadidősport Egyesület a 2017/2018. évi (KE008928/2017/MJSZ) 

alaptámogatási időszaki elszámolását 728.945 Ft vissza-fizetési kötelezettséggel, 

• a Dunaújvárosi Jégkorong Kft. a 2016/2017. évi (KE007872/2016/MJSZ) alap-támogatási 

időszaki elszámolását 0 Ft visszafizetési kötelezettséggel, 

• a Dunaújvárosi Jégkorong Kft. a 2016/2017. évi (KE007872/2016/H/MJSZ) hosszabbított 

támogatási időszaki elszámolását visszafizetési kötelezettség nélkül, 

fogadja el. 

 

13./2021. (02.04.) Elnökségi határozat: 

Az MJSZ Elnöksége  

• az Esztergomi Táti Tigrisek Sportegyesület a 2016/2017. évi (KE007828/2016/MJSZ) alap 

támogatási időszaki elszámolását 78.054 Ft visszafizetési kötelezettséggel, 

• a Zalaegerszeg Jégsportjáért Alapítvány a 2016/2017. évi (KE007738/2016/MJSZ) alap 

támogatási időszaki elszámolását visszafizetési kötelezettség élkül, 

• a Pécsi Sport Nonprofit Zrt. a 2017/2018. évi (KE009094/2017/MJSZ) alap támogatási időszaki 

elszámolását 53.371 Ft visszafizetési kötelezettséggel,  

• a Pécsi Sport Nonprofit Zrt. a 2017/2018. évi (KE009094/2017/H/MJSZ) hosszabbított 

támogatási időszaki elszámolását visszafizetési kötelezettség nélkül,  

• a Debreceni Sportcentrum Közhasznú Nonprofit Kft. a 2016/2017. évi 

(KE007809/2016/H/MJSZ) hosszabbított támogatási időszaki elszámolását vissza-fizetési 

kötelezettség nélkül,  

• a Hevület Sportegyesület a 2020/2021. évi (KE013901/2020/MJSZ) alap támogatási időszaki 

elszámolását visszafizetési kötelezettség nélkül 

fogadja el. 

 

14./2021. (02.04.) Elnökségi határozat: 

Az MJSZ Elnöksége támogatja a XXI. század Sport Club tagként való nyilvántartásba vételét. 

 

 



15./2021. (02.15.) Elnökségi határozat: 

A Magyar Jégkorong Szövetség Elnöksége támogatja az előterjesztésben szereplő személyek Gerevich 

Aladár-sportösztöndíjra történő jelölését. 

 

16./2021. (02.22.) Elnökségi határozat: 

A Magyar Jégkorong Szövetség Elnöksége jelen döntéstől számított 30 napos határidővel felmondja az 

Eger Stars Sport Egyesület MJSZ tagságát, mivel egymást követő két bajnoki évadban nem vett részt az 

MJSZ versenyrendszerében. 

 

17./2021. (02.22.) Elnökségi határozat: 

Az MJSZ Elnöksége támogatja a Soproni Sportiskola Egyesület tagként való nyilvántartásba vételét. 

 

18./2021. (02.22.) Elnökségi határozat: 

Az MJSZ Elnöksége  

• az Eger Stars Sport Egyesület a 2019/2020. évi (KE012230/2019/MJSZ) és a 2020/2021. évi 

(KE019914/2020/MJSZ) alap támogatási időszakok, 

• az UTE Profi Sport Kft. a 2017/2018. évi (KE009063/2017/MJSZ) alap támogatási időszak és 

• az UTE Profi Sport Kft. a 2017/2018. évi (KE009063/2017/H/MJSZ) hosszabbított támogatási 

időszak elszámolását visszafizetési kötelezettség nélkül, 

valamint 

• a Miskolci Jegesmedve Jégkorong Sportegyesület a 2016/2017. évi (KE007850/2016/MJSZ) 

alap támogatási időszak elszámolását 2.067.876 Ft vissza-fizetési kötelezettséggel,  

• a Miskolci Jegesmedve Jégkorong Sportegyesület a 2016/2017. évi (KE007850/2016/H/MJSZ) 

hosszabbított támogatási időszak elszámolását 1.367.191 Ft visszafizetési kötelezettséggel,  

• a Veszprémi Fiatal Sportolóiért Közhasznú Alapítvány a 2016/2017. évi (KE007817/2016/MJSZ) 

alap támogatási időszak elszámolását 9.011.347 Ft vissza-fizetési kötelezettséggel,  

• a Veszprémi Fiatal Sportolóiért Közhasznú Alapítvány a 2016/2017. évi 

(KE007817/2016/H/MJSZ) hosszabbított támogatási időszak elszámolását 136.992 Ft 

visszafizetési kötelezettséggel 

fogadja el. 

 

19./2021. (02.25.) Elnökségi határozat: 

Az MJSZ Elnöksége támogatja a Rookie Ice Hockey Team Kft. tagként való nyilvántartásba vételét. 

 

20./2021. (03.09.) Elnökségi határozat: 

Az MJSZ Elnöksége a Sortország SC Nonprofit Kft. a 2016/2017. évi hosszabbított támogatási időszaki 

2. részelszámolását visszafizetési kötelezettség nélkül elfogadja.   

 

21./2021. (03.09.) Elnökségi határozat: 

Az MJSZ Elnöksége támogatja az ETO Hockey Kft. tagként való nyilvántartásba vételét. 

 

22./2021. (03.29.) Elnökségi határozat: 

Az MJSZ Elnöksége elfogadja a Magyar Kupa 2020/2021. évi versenykiírását és az elődöntők 

párosításának sorsolás útján történő meghatározását támogatja. 

 

23./2021. (03.29.) Elnökségi határozat: 

 



Az MJSZ Elnöksége  

• a Gepárd Jégkorong Egyesület a 2014/2015. évi (KE003013/2014/MJSZ) alap támogatási 

időszaki elszámolását 786.146 Ft visszafizetési kötelezettséggel, 

• a Kaposvári Sportközpont és Sportiskola a 2016/2017. évi (KE007768/2016/MJSZ) alap 

támogatási időszaki elszámolását 0 Ft visszafizetési kötelezettséggel, 

• a Kaposvári Sportközpont és Sportiskola a 2016/2017. évi (KE007768/2016/H/MJSZ) 

hosszabbított támogatási időszaki elszámolását 0 Ft visszafizetési kötelezettséggel, 

• a Miskolci Jegesmedve Sportszervező Kft. a 2016/2017. évi (KE007839/2016/MJSZ) alap 

támogatási időszaki elszámolását 0 Ft visszafizetési kötelezettséggel, 

• a KMH Sport Kft. a 2016/2017. évi (KE007789/2016/MJSZ) alap támogatási időszaki 

elszámolását 0 Ft visszafizetési kötelezettséggel, 

• a KMH Sport Kft. a 2016/2017. évi (KE007789/2016/H/MJSZ) hosszabbított támogatási 

időszaki elszámolását 0 Ft visszafizetési kötelezettséggel, 

• az Erzsébeti Spartacus Munkás Testedző Kör Sportegyesület a 2019/2020. évi 

(KE008928/2017/MJSZ) alap támogatási időszaki elszámolását 2.100.188 Ft visszafizetési 

kötelezettséggel  

fogadja el. 

 
24./2021. (04.15.) Elnökségi határozat: 

Az MJSZ Elnöksége a Dunaújvárosi Jégkorong Kft. a 2019/2020. évi alap támogatási időszaki 9. 

részelszámolását visszafizetési kötelezettség nélkül elfogadja.   

 
25./2021. (04.15.) Elnökségi határozat: 
Az MJSZ Elnöksége  

• az Ajka Sport 2005 Kft. a 2016/2017. évi (KE007773/2016/MJSZ) alap támogatási időszaki 

elszámolását 94.828 Ft visszafizetési kötelezettséggel, 

• az Ajka Sport 2005 Kft. a 2016/2017. évi (KE007773/2016/H/MJSZ) hosszabbított támogatási 

időszaki elszámolását 25.691 Ft visszafizetési kötelezettséggel, 

• a Vasas Sport Club a 2014/2015. évi (KE002825/2014/H/MJSZ) hosszabbított támogatási 

időszaki elszámolását visszafizetési kötelezettség nélkül, 

• a MAC Női Jégkorong Kft. a 2019/2020. évi (KE012245/2019/MJSZ) alap támogatási időszaki 

elszámolását 69.939 Ft visszafizetési kötelezettséggel, 

• a White Sharks Hockey Club a 2016/2017. évi (KE007819/2016/MJSZ) alap támogatási időszaki 

elszámolását 335.813 Ft visszafizetési kötelezettséggel, 

• a White Sharks Hockey Club a 2016/2017. évi (KE007819/2016/H/MJSZ) hosszabbított 

támogatási időszaki elszámolását visszafizetési kötelezettség nélkül, 

• a Szigeti Bikák Sportegyesület a 2015/2016. évi (KE006291/2016/H/MJSZ) hosszabbított 

támogatási időszaki elszámolását 58.236 Ft visszafizetési kötelezettséggel  

fogadja el. 

 
26./2021. (04.15.) Elnökségi határozat: 

A Magyar Jégkorong Szövetség Elnöksége a 2021. évi sportági keretösszegre tekintettel nem támogatja 

a korábban önerő vállalása mellett jóváhagyott sportcélú ingatlanberuházások és fejlesztések 100%-os 

támogatási intenzitásra növelését.  

 

 



27./2021. (04.23.) Elnökségi határozat: 

A Magyar Jégkorong Szövetség Elnöksége támogatja az induló klubokra vonatkozó általános alapelv 

módosítását. 

 

28./2021. (04.23.) Elnökségi határozat: 

A Magyar Jégkorong Szövetség Elnöksége támogatja az 1. számú mellékletben előterjesztett 

működésre irányuló támogatási összegeket az előterjesztésben kiemelt három sportszervezet, 

valamint a felnőtt férfi és női magyar és külföldi első osztályú bajnokságban játszó klubok, kivételével. 

További feltétel, hogy a hiánypótlásra felszólítandó pályázatok esetében a hiánypótlást követően a 

kiadható igazolás összege a rendező elvek és a kérelemkiegészítés szerint módosulhatnak a sportági 

keretösszegeken belül. 

A B-Villámok Sportegyesület, Pécsi Sport Nonprofit Zrt., Steps On Ice Műkorcsolya és Jégtánc 

Sportegyesület benyújtott sportfejlesztési programjai az elnökség elutasítja, a felnőtt férfi és női 

magyar és külföldi első osztályú bajnokságban játszó klubok sfpét új előterjesztésben tárgyalja az 

elnökség 

 

29./2021. (04.23.) Elnökségi határozat: 

A Magyar Jégkorong Szövetség Elnöksége támogatja az 2. számú melléklet 1. és 2. blokkjában 

előterjesztett beruházásra irányuló támogatási összegeket a BP CAPITALS Jégkorong Sportszolgáltató 

Kft. kivételével azzal a feltétellel, hogy a hiánypótlásra felszólítandó pályázatok esetében a hiánypótlást 

követően a kiadható igazolás összege a rendező elvek és a kérelemkiegészítés szerint módosulhatnak 

a sportági keretösszegeken belül. A BP CAPITALS Jégkorong Sportszolgáltató Kft. sportfejlesztési 

programját annak hiánypótlását követően új előterjesztésben tárgyalja az Elnökség.  

 

30./2021. (04.23.) Elnökségi határozat: 

A Magyar Jégkorong Szövetség Elnöksége elutasítja a 2. számú melléklet 3. blokkjában előterjesztett 

beruházásra irányuló támogatási összegeket. 

 

31./2021. (04.23.) Elnökségi határozat: 

Az MJSZ Elnöksége az elnökségi ülés napirendi pontjai közé felvette az éves rendes küldöttgyűlés 

tervezett napirendi pontjait és azok elfogadásáról szóló javaslatot. 

 

32./2021. (04.23.) Elnökségi határozat: 

Az MJSZ Elnöksége elfogadta az ülésen előterjesztett, éves rendes küldöttgyűlés tervezett napirendi 
pontjait, továbbá felhatalmazza a főtitkárt, hogy küldje ki a küldöttgyűlési meghívókat. 
 
33./2021. (05.04.) Elnökségi határozat: 

Az MJSZ Elnöksége a napirendi pontok közé felvette az ülés előtt megküldött tao elszámolásokra 

vonatkozó előterjesztéseket és azok elfogadásáról szóló javaslatot. 

 
34./2021. (05.04.) Elnökségi határozat: 

Az MJSZ Elnöksége elfogadja a Magyar Jégkorong Szövetség 2021. évi üzleti előrejelzésének és 2022. 
naptári évre vonatkozó üzleti tervének előterjesztését, és egyben jóváhagyja azok ismertetését az éves 
rendes küldöttgyűlésen. 
 
35./2021. (05.04.) Elnökségi határozat: 

Az MJSZ Elnöksége a Kárpáti Farkasok Sportegyesület a 2020/2021. évi alap támogatási időszaki 2. 
részelszámolását visszafizetési kötelezettség nélkül elfogadja. 



 
36./2021. (05.04.) Elnökségi határozat: 

Az MJSZ Elnöksége  

• a Gepárd Jégkorong Egyesület a 2016/2017. évi (KE007795/2016/MJSZ) alap támogatási 

időszaki elszámolását 608.320 Ft visszafizetési kötelezettséggel, 

• az FTC Utánpótlás Kft. a 2016/2017. évi (KE007744/2016/MJSZ) alap támogatási időszaki 

elszámolását 0 Ft visszafizetési kötelezettséggel, 

• az FTC Utánpótlás Kft. a 2016/2017. évi (KE007744/2016/H/MJSZ) hosszabbított támogatási 

időszaki elszámolását 0 Ft visszafizetési kötelezettséggel, 

• az FTC Utánpótlás Kft. a 2016/2017. évi (KE007745/2016/MJSZ) alap támogatási időszaki 

elszámolását 0 Ft visszafizetési kötelezettséggel, 

• az FTC Utánpótlás Kft. a 2016/2017. évi (KE007745/2016/H/MJSZ) hosszabbított támogatási 

időszaki elszámolását 0 Ft visszafizetési kötelezettséggel, 

• a Debreceni Hoki Klub a 2016/2017. évi (KE007899/2016/H/MJSZ) hosszabbított támogatási 

időszaki elszámolását 18.078.607 Ft visszafizetési kötelezettséggel, 

• a Zalaegerszeg Jégsportjáért Alapítvány a 2016/2017. évi (KE007736/2016/MJSZ) alap 

támogatási időszaki elszámolását 232.404 Ft visszafizetési kötelezettséggel, 

fogadja el. 
 
37./2021. (05.04.) Elnökségi határozat: 

A Magyar Jégkorong Szövetség Elnöksége támogatja az 1. számú melléklet kiegészítésében 
előterjesztett, működésre irányuló támogatási összegeket azzal, hogy a hiánypótlások vagy 
kérelemkiegészítések esetében a kiadható igazolások összege módosulhat. 

 
38./2021. (05.21.) Elnökségi határozat: 

Az MJSZ Elnöksége támogatja az előterjesztésben megfogalmazott javaslatokat és felhatalmazza a 
főtitkárt, hogy azonnali hatállyal kezdeményezze 335 mFt átcsoportosítását beruházási keretből 
működési keretre, illetve felkéri a főtitkárt, hogy a folyamatban levő korábbi projektből felszabaduló 
támogatásra akként szerződjön az Emmivel, hogy az szükség esetén átadható legyen a klubok részére.  
 
Az MJSZ Elnöksége felkéri továbbá a főtitkárt, hogy az átadott támogatás folyósításának elveit 2021. 
június 30-ig dolgozza ki és mutassa be az elnökség részére. 
 
39./2021. (06.04.) Elnökségi határozat: 

Az MJSZ Elnöksége  

• a Dunaújvárosi Jégtörők Egyesület a 2017/2018. évi (KE009103/2017/MJSZ) alap támogatási 

időszaki elszámolását 105.779 Ft visszafizetési kötelezettséggel, 

• a Dunaújvárosi Jégtörők Egyesület a 2017/2018. évi (KE009103/2017/H/MJSZ) hosszabbított 

támogatási időszaki elszámolását visszafizetési kötelezettség nélkül,  

• a Szombathelyi Pingvinek Jégkorong Klub a 2015/2016. évi (KE007744/2016/MJSZ) alap 

támogatási időszaki elszámolását visszafizetési kötelezettség nélkül, 

• a Szombathelyi Pingvinek Jégkorong Klub a 2015/2016. évi (KE007744/2016/H/MJSZ) 

hosszabbított támogatási időszaki elszámolását visszafizetési kötelezettség nélkül, 

• a Tisza Volán Sport Club a 2016/2017. évi (KE007793/2016/H/MJSZ) hosszabbított támogatási 

időszaki elszámolását 34.041 Ft visszafizetési kötelezettséggel, 

• a Szigeti Bikák Sportegyesület a 2016/2017. évi (KE007748/2016/MJSZ) alap támogatási 

időszaki elszámolását 127.490 Ft visszafizetési kötelezettséggel, 



• a Szigeti Bikák Sportegyesület a 2016/2017. évi (KE007748/2016/H/MJSZ) hosszabbított 

támogatási időszaki elszámolását visszafizetési kötelezettség nélkül  

fogadja el. 
 
40./2021. (06.04.) Elnökségi határozat: 

Az MJSZ Elnöksége elfogadja a 10./2019. (03.26.) Elnökségi határozat módosítását az alábbiak szerint: 

Az MJSZ Elnöksége felhatalmazza a Szövetség főtitkárát, hogy a női műhelytámogatás kapcsán az 

érintett klubokkal kötött szerződéseket úgy módosítsa, hogy a csapatoknak lehetősége legyen a kapott 

támogatás terhére a 2020/2021 versenyszezont érintő számlákkal is elszámolni. 

 
41./2021. (06.04.) Elnökségi határozat: 

Az MJSZ Elnöksége elfogadja a „Kisklubok jég/inline pálya létesítése” tárgyban készült pályázati kiírást 

és felkéri a főtitkárt a kihirdetésére. 

 
42./2021. (06.04.) Elnökségi határozat: 

Az MJSZ Elnöksége az állandó bizottságok tagjai és a meghatározott munkacsoportok tagjai részére 

javasolt díjazást az előterjesztésben rögzítettek szerint elfogadja. Kifizetés a tagok 2020. szeptember 

15-i megválasztásától lehetséges. 

 
43./2021. (06.15.) Elnökségi határozat: 

Az MJSZ Elnöksége a napirendi pontok közé felvette az ülés előtt megküldött U18 férfi válogatott 

vezetőedzői posztjával, illetve a Gazdálkodási és Menedzsment Bizottság tagjainak megbízatásával 

kapcsolatos előterjesztéseket és azok elfogadásáról szóló javaslatokat. 

 
44./2021. (06.15.) Elnökségi határozat: 

Az MJSZ Elnöksége felkéri a főtitkárt, hogy az Erste Liga 2021/2022-es szezonjára vonatkozó 

versenykiírás előkészítése iránt az előterjesztésben részletezett, az U25-ös magyar játékosok 

kedvezményének megszüntetésére, valamint az idegenlégiósok fegyelmi büntetésére vonatkozó 

javaslatok figyelembevételével gondoskodjon. 

 

45./2021. (06.15.) Elnökségi határozat: 

A Magyar Jégkorong Szövetség Elnöksége egyetért Svasznek Bence kinevezésével az U18 férfi 

válogatott vezetőedzői posztjára a 2021/2022-es szezonra.  

 
46./2021. (06.15.) Elnökségi határozat: 

A Magyar Jégkorong Szövetség Elnöksége támogatja a Gazdálkodási és Menedzsment Bizottság 

tagjainak megbízatását 2022. június 30-ig a következők szerint:  

elnök: Misovicz Tibor 

tagok: Bereczki László, Deák László, Dénes Ferenc, Nyeste Gábor, Preisinger Gábor,  

titkár: Sipos Levente. 

 
47./2021. (06.27.) Elnökségi határozat: 

Az MJSZ Elnöksége az előterjesztésben szereplő javaslatot elfogadja. Az első osztályú csapatokat 

versenyeztető klubok, valamint utánpótlás klubjaik számára a felmerült többlet költségek fedezetére 

vonatkozó forrás rendelkezésre bocsátására felkéri a főtitkárt. Nem fizethető ki a támogatás annak a 

sportszervezetnek, amelynek az MJSZ-szel szemben lejárt tartozása van.   

 

 



48./2021. (06.27.) Elnökségi határozat: 

Az MJSZ Elnöksége támogatja a Kalocsai Utánpótlás Sport Egyesület tagként való nyilvántartásba 

vételét. 

 

49./2021. (06.27.) Elnökségi határozat: 

A Magyar Jégkorong Szövetség Elnöksége jóváhagyja az utánpótlás, a női és amatőr bajnokságok, az 

Erste Liga, a Magyar Kupa és a Szuperkupa 2021/22-es bajnoki szezonra vonatkozó versenykiírásait. 

 

50./2021. (07.01.) Elnökségi határozat: 

A Magyar Jégkorong Szövetség Elnöksége támogatja az előterjesztésben szereplő személyek Gerevich 

Aladár-sportösztöndíjra történő jelölését. 

 

51/2021. (07.09.) számú elnökségi határozat 

A Magyar Jégkorong Szövetség Elnöksége jóváhagyja az Erste Liga 2021/22-es versenykiírásának a 

nevezés szankciómentes visszavonási határidejére vonatkozó módosítását. 

 

52./2021. (07.09.) számú elnökségi határozat 

Az MJSZ Elnöksége támogatja a 2021-es évre meghatározott látvány-csapatsport támogatási 

keretösszeg emelésével keletkező többlettámogatás előterjesztésben bemutatott tervezett 

felosztását. 

 

53./2021. (07.24.) számú elnökségi határozat 

Az MJSZ Elnöksége támogatja az Újpesti Jégkorong Akadémia Kft. tagként való nyilvántartásba vételét. 

 

54./2021. (07.24.) számú elnökségi határozat 

Az MJSZ Elnöksége támogatja az Ifj. Ocskay Gábor Jégkorong Akadémia Nonprofit Kft. tagként való 

nyilvántartásba vételét. 

 

55./2021. (07.24.) számú elnökségi határozat 

Az MJSZ Elnöksége támogatja a Budapest Jégkorong Akadémia Kft. tagként való nyilvántartásba 

vételét. 

 

56./2021. (07.24.) számú elnökségi határozat 

Az MJSZ Elnöksége támogatja a DVTK Jegesmedvék Jégkorong Sportakadémia Kft. tagként való 

nyilvántartásba vételét. 

 

57./2021. (07.24.) számú elnökségi határozat 

A Magyar Jégkorong Szövetség elnöksége jóváhagyja a pályázat értékelő munkacsoport által 

ösztöndíjra javasoltak listáját. 

 

58./2021. (08.04.) számú elnökségi határozat 

A Magyar Jégkorong Szövetség Elnöksége támogatja a Szakmai Bizottság tagjainak megbízatását 2022. 

július 30-ig a következők szerint:  

• elnök: Kovács Zoltán  

• tagok: Don MacAdam, Vas Márton, Somogyi Attila, Gebei Péter, Géczi Gábor, Kolbenheyer 

Zsuzsanna, Szélig Viktor, Szajbert Krisztián, Mayer Péter 

• titkár: Orgovány István 

 



59./2021. (08.04.) számú elnökségi határozat 

A Magyar Jégkorong Szövetség Elnöksége támogatja az Ellenőrzési Bizottság tagjainak megbízatását 

2022. július 30-ig a következők szerint:  

• elnök: Dalnoki Balázs 

• tagok: Azari Zsolt, Csanádi Adrienn, Németh Gergely, Nyeste Gábor, Szabados Richárd 

• titkár: dr. Csanádi Adrienn. 

 

60./2021. (08.10.) számú elnökségi határozat 

A Magyar Jégkorong Szövetség Elnöksége a jelenleg érvényes Versenykiírást hatályban tartja, azt nem 

változtatja meg. Az Erste Liga 2021/2022-es versenysorozatában kizárólag azok indulhatnak, akik a 

megadott határidőig a nevezést benyújtották. 

 

61./2021. (08.14.) számú elnökségi határozat 

A Magyar Jégkorong Szövetség Elnöksége jóváhagyja az akadémiai rendszer bevezetésével összefüggő 

adminisztratív határidők módosítását. 

 

62./2021. (08.31.) számú elnökségi határozat 

A Magyar Jégkorong Szövetség Elnöksége helyt ad a CSM Corona Brasov méltányossági kérelmének és 

a nevezési díjjal megegyező összegű különeljárási díj ellenében jóváhagyja határidőn túli 

csapatnevezését az Erste Liga 2021/22-es szezonjára. 

 

63./2021. (09.06.) számú elnökségi határozat 

A Magyar Jégkorong Szövetség Elnöksége támogatja az előterjesztésben részletezett magyarországi 

sportszervezetek külföldi bajnokságokban, valamint a külföldi sportszervezetek magyarországi 

bajnokságokban történő részvételét. 

 

64./2021. (09.06.) számú elnökségi határozat 

Az MJSZ Elnöksége  

• a Debreceni Hoki Klub a 2016/2017. évi (KE07852/2016/H/MJSZ) hosszabbított támogatási 

időszaki elszámolását 29.342.245 Ft visszafizetési kötelezettséggel, 

• a Kazincbarcikai Ördögök Sportegyesület a 2016/2017. évi (KE07893/2016/MJSZ) 

alaptámogatási időszaki elszámolását visszafizetési kötelezettség nélkül, 

• a KMH Sport Kft. a 2017/2018. évi (KE08935/2017/MJSZ) alaptámogatási időszaki elszámolását 

0 Ft visszafizetési kötelezettséggel, 

• a KMH Sport Kft. a 2017/2018. évi (KE08935/2017/H/MJSZ) hosszabbított támogatási időszaki 

elszámolását visszafizetési kötelezettség nélkül, 

• a Pólus Fitness Sportegyesület a 2017/2018. évi (KE09068/2017/MJSZ) alap-támogatási 

időszaki elszámolását 140.635 Ft visszafizetési kötelezettséggel, 

• a Pólus Fitness Sportegyesület a 2017/2018. évi (KE09068/2017/H/MJSZ) hosszabbított 

támogatási időszaki elszámolását 50.880 Ft visszafizetési kötelezettséggel  

fogadja el. 
 

65./2021. (09.06.) számú elnökségi határozat 

Az MJSZ Elnöksége  

• a Debreceni Hoki Klub a 2017/2018. évi (KE09037/2017/MJSZ) alap támogatási időszaki 

elszámolását visszafizetési kötelezettség nélkül, 



• az Erzsébeti Spartacus Munkás Testedző Kör Sportegyesület a 2016/2017. évi 

(KE07877/2016/MJSZ) alap támogatási időszaki elszámolását visszafizetési kötelezettség 

nélkül, 

• a Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft. a 2019/2020. évi (KE12289/2019/MJSZ) alap 

támogatási időszaki elszámolását visszafizetési kötelezettség nélkül, 

• a Balu-T Utánpótlás Sportegyesület a 2016/2017. évi (KE07791/2016/MJSZ) alap támogatási 

időszaki elszámolását 80.686 Ft visszafizetési kötelezettséggel, 

• a Balu-T Utánpótlás Sportegyesület a 2016/2017. évi (KE07791/2016/H/MJSZ) hosszabbított 

támogatási időszaki elszámolását 31.237 Ft visszafizetési kötelezettséggel, 

• a Szekszárdi Sportközpont Nonprofit Kft. a 2018/2019. évi (KE10433/2018/MJSZ) alap 

támogatási időszaki elszámolását 2.511.105 Ft visszafizetési kötelezettséggel  

fogadja el. 

 

66./2021. (09.14.) számú elnökségi határozat 

Az MJSZ Elnöksége támogatja a Magyar Jégkorong Szövetség tagként való csatlakozását az 

International Street and Ball Hockey Federation-höz. 

 

67./2021. (09.14.) számú elnökségi határozat 

Az MJSZ Elnöksége támogatja a Magyar Jégkorong Szövetség tagként való csatlakozását a Magyar 

Országos Görkorcsolya és Gördeszka Szövetségbe, valamint a World Skate nemzetközi szervezetbe.  

 
68./2021. (09.15.) számú elnökségi határozat  

Az MJSZ Elnöksége a Pécsi Nonprofit Zrt. 2020/21 évi alap támogatási időszaki 1. részelszámolását 

visszafizetési kötelezettség nélkül elfogadja.   

 
69./2021. (09.27.) számú elnökségi határozat  

A Magyar Jégkorong Szövetség Elnöksége támogatja Lisa Haley női felnőtt válogatott élére történő 

vezetőedzői kinevezését 2021 szeptember 1-től 2021. november 30-ig. 

 
70./2021. (09.27.) számú elnökségi határozat  

A Magyar Jégkorong Szövetség Elnöksége támogatja Bedő Botond női U18-as válogatott élére történő 

vezetőedzői kinevezését 2021. szeptember 1-től 2022. június 30-ig. 

 
71./2021. (09.27.) számú elnökségi határozat  

Az MSZ Elnöksége jóváhagyja,  

− hogy az Erste Liga magyar csapatainak egyes vagyoni értékű jogait további használat és 

hasznosítás céljából az MJSZ a 2021/2022-es bajnoki szezonra elvonja, és felhatalmazza a 

főtitkárt a vonatkozó szerződések megkötésére.  

− az Erste Liga tévé üzemeltetésének folytatását, illetve fejlesztését, és felhatalmazza a főtitkárt 

a szükséges szerződések megkötésére. 

 
72./2021. (09.27.) számú elnökségi határozat  

Az MJSZ Elnöksége  

• a KMH Sportegyesület a 2016/2017. évi (KE07759/2016/MJSZ) alap támogatási időszaki 

elszámolását 6.937.328 Ft 

• a KMH Sportegyesület a 2016/2017. évi (KE07759/2016/H/MJSZ) hosszabbított támogatási 

időszaki elszámolását 4.628.174 Ft  



• a Szekszárdi Sportközpont Nonprofit Kft. a 2016/2017. évi (KE07778/2016/MJSZ) alap 

támogatási időszaki elszámolását 2.987.646 Ft  

visszafizetési kötelezettséggel, 

• a Szekszárdi Sportközpont Nonprofit Kft. a 2016/2017. évi (KE07778/2016/H/MJSZ) 

hosszabbított támogatási időszaki  

• a Pesterzsébeti Hockey Club a 2016/2017. évi (KE07846/2016/MJSZ) alap támogatási időszaki, 

• a Steps On Ice Műkorcsolya és Jégtánc Sportegyesület a 2018/2019. évi (KE10559/2018/MJSZ) 

alap támogatási időszaki, 

• a Steps On Ice Műkorcsolya és Jégtánc Sportegyesület a 2019/2020. évi (KE12271/2018/MJSZ) 

alap támogatási időszaki elszámolását  

visszafizetési kötelezettség nélkül fogadja el. 
 
73./2021. (10.15.) számú elnökségi határozat  

A Magyar Jégkorong Szövetség Elnöksége támogatja az előterjesztésben szereplő személyek Gerevich 
Aladár-sportösztöndíjra történő jelölését. 
 
74./2021. (10.25.) számú elnökségi határozat  

Az MJSZ Elnöksége a 2021/2022-es szezonra vonatkozó, elsőosztályú csapatok támogatására 
vonatkozó koncepciót elfogadja, annak végrehajtására és felhatalmazza az elnököt, valamint a főtitkárt 
a vonatkozó szerződések megkötésére és – a szükséges feltételek fennállása esetén – az összegek 
kifizetésére. 
 
75./2021. (11.09.) számú elnökségi határozat  

A Magyar Jégkorong Szövetség Elnöksége jóváhagyja az Erste Liga Klublicenc Szabályzatát és 
felhatalmazza a főtitkárt, az operatív feladatok elvégzésére. 
 
76./2021. (11.22.) számú elnökségi határozat  

A Magyar Jégkorong Szövetség Elnöksége jóváhagyja az U16, az U18, az U21, az OB III., az OB IV./A, az 
OB IV./B és az OB IV./C bajnokságok, 2021/22-es bajnoki szezonra vonatkozó versenykiírásainak 
módosítását. 
 

76./2021. (11.23.) számú elnökségi határozat  

A Magyar Jégkorong Szövetség Elnöksége a Szakmai Bizottság SZB004/2021-2022. számon, első fokon 
hozott döntését megsemmisíti és felszólítja a Szakmai Bizottságot az eljárás ismételt lefolytatására. 
 
77./2021. (12.15.) számú elnökségi határozat  

Az MJSZ Elnöksége támogatja a részletesen bemutatott tao-támogatásokra vonatkozó sportági 
benchmark előterjesztést a 2022-2023-as támogatási időszakra, a pályabérletre vonatkozó összegek 
tekintetében az A verzió figyelembevételével. 
A pályabérletre előterjesztett Benchmarkokból az „A” verzió kerül elfogadásra.  
 
78./2021. (12.22.) számú elnökségi határozat  

Az MJSZ Elnöksége az érvényes Leltározási Szabályzatot visszavonja és ezzel egyidejűleg az új, 
módosított Leltározási Szabályzat lépteti hatályba. 
 
79./2021. (12.22.) számú elnökségi határozat  

Az MJSZ Elnöksége az érvényes Pénzkezelési Szabályzatot visszavonja és ezzel egyidejűleg az új, 

módosított Pénzkezelési Szabályzatot és Gazdálkodási Szabályzatot elfogadja. 
 
 



 
80./2021. (12.22.) számú elnökségi határozat  

Az MJSZ Elnöksége az előterjesztett Értékelési Szabályzatot elfogadja és hatályba lépteti. 
 

81./2021. (12.22.) számú elnökségi határozat  

Az MJSZ Elnöksége az érvényes Számviteli Politikát visszavonja és ezzel egyidejűleg az új, módosított 
Számviteli Politikát hatályba lépteti. 
 
82./2021. (12.22.) számú elnökségi határozat  

Az MJSZ Elnöksége az előterjesztett Számlarendet elfogadja és visszamenőlegesen, 2021. december 1-
i kezdő dátummal hatályba lépteti. 
 
83./2021. (12.22.) számú elnökségi határozat  

Az MJSZ Elnöksége elfogadja a Képesítési Szabályzat javasolt módosításait. 
 

 

A 2021-es Elnökségi Határozattár lezárva 2021. december 31. napján. 


