
 

 

 

2016. évi elnökségi határozattár 
 
 
 
1./2016(01.21.) számú Elnökségi Határozat: 
Az elnökség egybehangzóan megszavazta, hogy a felnőtt válogatottban szereplő honosított 
külföldi játékosok száma maximálisan 4 fő legyen. 
 

2./2016 (01.21.)számú Elnökségi határozat: 
Az elnökség egybehangzóan elfogadta a Kecskeméti Sólymok Jégkorong SE tagfelvételi 
kérelmét.  
 
3./2016 (01.21.)számú Elnökségi határozat: 
Az elnökség 4 szavazattal engedélyezte Németh Anikó válogatott női játékos, Fegyelmi 
Bizottság által kiszabott büntetésének halasztását a Négy Nemzet Tornán való részvétele miatt. 
 
4./2016 (02.12) számú Elnökségi határozat 
Az elnökség nem támogatja a választott tisztségviselők márciusi küldöttgyűlés időpontjára 
időzített lemondását. 
 
5./2016 (02.12) számú Elnökségi határozat: 
Az elnökség egyhangúlag elfogadta azt a javaslatot, miszerint 2016.03.04.-ig egy, a nagy klubok 
által közösen összehangolt Alapszabály tervezetet nyújt be, ellenjavaslatként, a Such György 
elnökjelölt úr Alapszabálymódosítási terve mellé. 
 
6./2016 (02.12) számú Elnökségi határozat: 
Az elnökség egyhangúlag engedélyezte, a MAC Budapest EBEL-ben való szereplését, a 
bejelentési kötelezettséggel, és a MOL Liga további részvételében való feltételekkel. 
 
7./2016 (02.12)számú Elnökségi határozat: 
Az elnökség engedélyezte, a DVTK Miskolci Jegesmedvék EBEL-ben szereplését, a bejelentési 
kötelezettséggel, és a MOL Liga további részvételében való feltételekkel. (Egri István tartózkodott 
a szavazáskor). 
 
8./2016 (02.12) számú Elnökségi határozat: 
Az elnökség elfogadta az FC Hatvan tagfelvételi kérelmét.  
 
9./2016 (02.12) számú Elnökségi határozat: 
Az elnökség elfogadta a 2016 májusi A csoportos VB műhelytámogatási javaslatát a következő 
felosztás szerint: 



 

 

Hazai válogatott játékos: 2,5 millió ,- 
Külföldi válogatott játékos: 1,25 millió ,- 
Keretszűkítéskor kiesett játékos: 500 ezer .- 
 
 

10./2016 (02.23.) számú Elnökségi határozat: 
Az elnökség elfogadta a Gerevich ösztöndíj felosztását az alábbiak szerint: 
 
SPORTOLÓK: 
Vértes Nátán                      60 000 Ft 
Stipsicz Bence                                                    40 000 Ft 
Medgyes Dorottya     36 000 Ft 
Dabasi Réka     36 000 Ft 
Jókai-Szilágyi Kinga                   36 000 Ft 
Erdély Csanád     50 000 Ft 
 
SPORTSZAKEMBEREK: 
Majoross Gergely    MAC               100 000 Ft 
Svasznek Bence                   MAC   50 000 Ft 
Sashalmi Tamás AV19 52 000 Ft 
Bagonya Imre AV19 69 000 Ft 
Puskás Sándor MJSZ 50 000 Ft 
Marton Tibor MAC 82 000 Ft 
Buzás Norbert MAC 82 000 Ft 
Bedő Botond AV19 82 000 Ft 
Ozsváth Ádám KMH 50 000 Ft 
Szongoth Kristóf UTE                    105 000 Ft 
Szuchánszki Dávid UTE 80 000 Ft 
Fodor Szabolcs MAC 70 000 Ft 
Horváth András Vasas 70 000 Ft 
 

11./2016 (02.17) számú Elnökségi határozat: 
Az elnökség elfogadta az Alapítvány a Hatvani Szent István Általános Iskola Támogatására 
egyesület tagfelvételi kérelmét.  
 
12./2016 (02.17) számú Elnökségi határozat: 
Az elnökség elfogadta a Csányi SE tagfelvételi kérelmét. 
 
13./2016 (02.29.) számú Elnökségi határozat: 
A Magyar Jégkorong Szövetség elnöksége támogatja a MAC Budapest pályázatát, a Magyar 
Kupadöntő megrendezésére. 
 
14./2016 (03.05.) számú Elnökségi határozat: 
 



 

 

Az MJSZ elnöksége helyt adott a Hargitai Farkasok fellebbezésének a Szakmai bizottság 
SZ081/2015-2016 számú határozata ellen.  
 
15./2016 (03.31.) számú Elnökségi határozat:  
Az elnökség egyhangúan elfogadta a női felnőtt VB keretet. 
 
16./2016(03.31.) számú Elnökségi határozat:  
Az elnökség egyhangúan elfogadta az U18-as férfi válogatott keretet. 
 
17./2016 (03.31.) számú Elnökségi határozat:  
Az elnökség egyhangúan elfogadta a műhelytámogatás felosztását az alábbiak szerint.  
Válogatott játékost adó Magyarországon működő klub részére a Magyar Jégkorong Szövetség 
támogatást folyósít, a 30-as létszámra szűkített keret erejéig.  
- a 30-as kertből kieső, magyarországi klubban játszó játékos klubja 500.000,- Ft támogatásban 
részesül játékosonként.  
- a végső, utazó keretben maradó, belföldön játszó játékosok klubját játékosonként 2.500.000,- 
Ft-al támogatja a Szövetség  
- külföldi klubban játszó játékosok számára a Szövetség továbbra is biztosítja a szükséges 
felszerelést. 

 
18./2016 (03.31.) számú Elnökségi határozat:  
Az elnökség egyhangúan elfogadta az utánpótlás világbajnokságok (U20 ffi Div./I., U18 női 
Div./I.) megrendezési jogára benyújtandó pályázatokat a moszkvai kongresszusra. 
 
19./2016 (03.31.) számú Elnökségi határozat:  
Az elnökség a Kazincbarcikai Ördögök Sportegyesület 2012/2013. évi támogatási időszaki 
elszámolását 90.420,- Ft visszafizetési kötelezettséggel,  
a MAC Jégkorong Akadémia 2013/2014. évi támogatási időszaki elszámolását 3.079.007,- Ft 
visszafizetési kötelezettséggel,  
és a Dunaújvárosi Jégkorong Kft 2013/2014. évi támogatási időszaki elszámolását 1.711,- Ft 
visszafizetési kötelezettséggel fogadja el.  
 
20./2016 (03.31.) számú Elnökségi határozat:  
Az elnökség az MTK 2013/2014. évi támogatási időszaki elszámolását 0,- Ft, visszafizetési 
kötelezettséggel fogadja el. 
 
21./2016 (03.31.) számú Elnökségi határozat:  
Az elnökség egyhangúlag támogatja a TAO Bizottság döntését, miszerint az MJSZ nem 
támogatja az OB III és OB IV-es csapatok önállóan vagy utánpótlás nevelő egyesület 
programjához csatlakozva benyújtott felszerelés beszerzés és személyi kiadások 
finanszírozására vonatkozó támogatási igényét. 



 

 

 
 
Az MJSZ alelnöke 2017. 02. 17. napon megállapította, hogy a fenti számú határozat szövege a 
2016. 03. 31. napon elnökség elé terjesztett, és egyhangúlag elfogadott javaslat szövegét 
pontatlanul, és a javaslat tartalmától eltérően fogalmazta meg. A javaslattal egyező 
tartalommal, egyhangúlag elfogadott Elnökségi Határozat a fentiek szerinti szövegezéssel 2017. 
02. 17. napon javításra került. 
 
 
22./2016 (03.31.) számú Elnökségi határozat:  
Az elnökség egybehangzóan megszavazta a női OB I-es bajnokságban résztvevő csapatainak 
maximum 1 millió Ft-os támogatását. 
 
23./2016 (03 31.) számú Elnökségi határozat:  
Az elnökség egyhangúan elfogadta az U12 kispályás bajnokság tervezetét. 
 
24./2016 (03.31.) számú Elnökségi határozat:  
Az elnökség egyhangúan megszavazta Bálint Attila edzői licenszének határozatlan idejű 
érvényességét. 
 
25./2016 (03.31.) számú Elnökségi határozat:  
Az elnökség egyhangúan elfogadta a Tatai Hódysport Egyesület tagfelvételi kérelmét. 
 
26./2016 (03.31.) számú Elnökségi határozat:  
Az elnökség felfüggeszti a Gyergyószentmiklós büntetését a következő szezonig. Abban az 
esetben, ha nem jelenik meg a következő szezonban sem a csapat, életbe lép a jelenlegi és 
értelemszerűen a jövő évi pénzbüntetés. 
 

27./2016 (03.31.) számú Elnökségi határozat:  
Az elnökség egyhangúan megszavazta a MAC-Hargitai Farkasok mérkőzés díjának 100 000 Ft-
os költségátvállalását az MJSz részéről. 
 
28./2016 (04.19.) számú Elnökségi határozat: 
Az elnökség támogatta Szuper Levente kérelmét, miszerint a 2012/2013-as szezontól, 
visszamenőlegesen,  „C” edzői licenszet kapjon. 
 
29./2016 (04.27.) számú Elnökségi határozat 
Az elnökség egyhangúan elfogadta a női válogatott stáb díjazását az alábbiak szerint: 
Marton Tibor 500.000 
Zuzana Tomcikova 200.000 
Fodor Zoltán 100.000 
Bedő Botond 100.000 



 

 

Gallyas Gabriella 250.000 
Kozák Attila 250.000 
Medgyes László 300.000 
Jasó Judit 300.000 
Összesen 2 000000.- 
 
30./2016 (04.27.) számú Elnökségi határozat 
Az elnökség egyhangúan elfogadta az U18 férfi válogatott stáb díjazását az alábbiak szerint: 
Részletesen: Bruttó napidíj Napok száma Bruttó Prémium 

Fodor Szabolcs 17 647 8 282 352 
Horváth András 17 647 8 282 352 
Máthé Csaba 14 706 8 235 296 
Tornyi Gábor 12 150 8 194 400 
Berkes Brigitta 12 150 8 194 400 
Mercz Orsolya 17 647 8 282 352 
Összesen bruttó 

  
1 471 152 

 
30./2016 (04.27.) számú Elnökségi határozat 
Az elnökség egyhangúan elfogadta az A-csoportban maradás 40 millió forintos játékos 
premizálást. 
 
31./2016 (04.27.) számú Elnökségi határozat 
Az elnökség egyhangúan elfogadta az U25 bajnokság versenykiírását. 
 
32./2016 (04.27.) számú Elnökségi határozat 
Az elnökség egyhangúan elfogadta a hazai csapatok külföldi bajnokságba való indulását és a 
külföldi csapatok részvételét a magyar bajnokságában. 
 
 
33./2016 (04.27.) számú Elnökségi határozat 
Az elnökség egyhangúan elfogadta a az MJSZ 2016/2017-es TAO pályázatát. 
 
34./2016 (04.27.) számú Elnökségi határozat 
Az elnökség a Veszprém Fiatal Sportolóiért Közhasznú Alapítvány 2013/2014. évi hosszabbított 
támogatási időszaki elszámolását 6.002,- Ft visszafizetési kötelezettséggel fogadja el, 
a Tisza Volán Sport Club 2013/2014. évi támogatási időszaki elszámolását 1.082.004,- Ft 
visszafizetési kötelezettséggel fogadja el. 
 
35./2016 (04.27.) számú Elnökségi határozat 
Az elnökség egyhangúan megszavazta, hogy a nem módosítja a jelenlegi Alapszabályt. 
 



 

 

36./2016 (04.27.) számú Elnökségi határozat 
Az elnökség egyhangúan megszavazta a küldöttgyűlési meghívót és a napirendi pontokat a 
megbeszéltek alapján. 
 
37./2016 (04.27.) számú Elnökségi határozat 
Az elnökség egyhangúan elfogadta a 2015/2016-os szezon szakmai beszámolóját. 
 
38./2016 (04.27.) számú Elnökségi határozat 
Az elnökség egyhangúan elfogadta az MJSZ 2015-ös évi közhasznúsági jelentését. 
 
39./2016 (04.27.) számú Elnökségi határozat 
Az elnökség egyhangúan elfogadta a 2016/2017-es szezon szakmai tervét. 
 
40./2016 (04.27.) számú Elnökségi határozat 
Az elnökség egyhangúan elfogadta a 2016/2017-es év költségvetési tervét. 
 
41./2016 (04.27.) számú Elnökségi határozat 
Az elnökség egyhangúan jóváhagyta a Jelölő Bizottság tagjainak felkérését. 
 
42./2016 (04.27.) számú Elnökségi határozat 
Az elnökség egyhangúan elfogadta a 2016/2017-es elnökségi ülésrendet. 
 
43./2016 (06.14.) számú Elnökségi határozat: 
Az elnökség egyhangúan elfogadta a megüresedett Bizottsági tisztségek pótlására vonatkozó 
előterjesztést. 
 
44./2016 (06.14.) számú Elnökségi határozat: 
Az elnökség egyhangúan elfogadta a 2016/2017-es szezon versenykiírását, azzal a 
pontosítással, hogy a külföldi csapatok esetén megengedett eltérés. 
 
46./2016 (06.14.) számú Elnökségi határozat: 
Az elnökség egyhangúan megszavazta a Rich Chernomazzal, és Glen Williamsonnal való 
tárgyalás megkezdést, Pekka Pajaranennel pedig a szerződéskötést. 
 
48./2016 (06.14.) számú Elnökségi határozat: 
Az elnökség egyhangúan elfogadta dr. Kolbenheyer Zsuzsannát aláírásra jogosult személynek.  
 
45./2016 (06.14.) számú Elnökségi határozat: 
Az elnökség Dr. Such Györgyöt választotta a Magyar Olimpiai Bizottság tagjának.  
 
47./2016 (06.14) számú Elnökségi határozat: 
Az elnökség egyhangúan elfogadta a Sopron HC, és a DJ Team módosítási kérelmét. 



 

 

 
49./2016 (06.14) számú Elnökségi határozat: 
Az elnökség a Tisza Volán Sport Club 2013/2014. évi hosszabbított támogatási időszaki 
elszámolását 368.023,- Ft visszafizetési kötelezettséggel fogadja el. 
 
50./2016 (06.14) számú Elnökségi határozat: 
Az elnökség a Miskolci Jegesmedve Sportszervező Kft. 2013/2014. évi alap és hosszabbított 
támogatási időszaki elszámolását 223.469,- Ft visszafizetési kötelezettséggel fogadja el. 
 
 
 
51/2016. (06.14.) számú Elnökségi határozat 
A Magyar Jégkorong Szövetség Elnöksége a CSM Dunarea Galati együttesének a MOL Ligában 
történő indulását támogatja, amennyiben a Román Jégkorong Szövetség jogilag értelmezhető, 
írásbeli garanciát vállalt arra, hogy a Román Bajnokság versenynaptárát a MOL Liga 
versenynaptárához igazítja, elkerülve az esetleges ütközéseket, illetve olyan terhelést biztosítva 
saját csapatai számára, amely a MOL Liga küzdelmeiben történő részvétellel összeegyeztethető. 
Az MJSZ egyúttal garanciát vállal arra, hogy a Galati csatlakozásával megnövekedő utazási 
költségek a MOL Ligában szereplő, az MJSZ tagszervezeteként működő csapatok számára 
megtéríti legfeljebb 32 millió Ft összértékben. 
 
 
52/2016. (06.24.) számú Elnökségi határozat 
Az elnökség a Petőfi Tömeg-és Szabadidősport Egyesület a 2013/2014. évi hosszabbított 
támogatási időszaki 1. részelszámolását elfogadta. 
 
53/2016. (06.28.) számú Elnökségi határozat 
A Magyar Jégkorong Szövetség Elnöksége elfogadja az ASC Corona 2010 Brasov együttesének 
nevezését az U12 Magyar Bajnokságba, egyúttal felhívja a Brasov figyelmét arra, hogy 
amennyiben a csapat a 2016/17-es bajnoki évad során is kizárásra kerül az U12 Magyar 
Bajnokságból, úgy a következő 2 versenyévad tekintetében a korosztályos magyar 
bajnokságokba történő nevezését nem fogadja be.  
 
54/2016. (06.30.) számú Elnökségi határozat 
A Magyar Jégkorong Szövetség Elnöksége a HK Beograd együttesének a MOL Ligában történő 
indulását támogatja. 
 
55/2016. (07.01.) számú Elnökségi határozat 
A Magyar Jégkorong Szövetség Elnöksége a Győri ETO HC kérelmét elfogadta, mely a 
jóváhagyott támogatási összeget további 12.189.409.- támogatási összeggel emeli, így a Győri 
ETO HC jóváhagyásra javasolt teljes összege összesen 94.789.409.-Ft. 
 



 

 

56./2016 (08.04.) számú elnökségi határozat: 
A Magyar Jégkorong Szövetség Elnöksége megbízza Egri Gergelyt a szövetségi sportigazgatói 
munkakör ellátására határozatlan időtartamra 3 hónapos próbaidővel és 3 hónapos rendes 
felmondási lehetőséggel. 
 
57./2016 (08.04.) számú elnökségi határozat: 
Az MJSZ elnöksége egyhangúan elfogadta a MOL Liga 2016/2017-es szezonjára vonatkozó 
versenyszabályzatot és versenykiírást. 
 
58./2016 (08.04.) számú elnökségi határozat: 
Az MJSZ Elnöksége egyhangúan elfogadta az 2016/2017-es szezon utánpótlás bajnokságok 
lebonyolítási rendjét. 
 
59./2016 (08.04.) számú elnökségi határozat: 
Az MJSZ Elnöksége egyhangúan elfogadta a Nyilvántartási és Átigazolási Szabályzat 
módosítását. 
 
60./2016 (08.04.) számú elnökségi határozat: 
Az MJSZ elnöksége elutasítja a Tisza Volán Szeged azon kérését, hogy a TAO Bizottság 2016. 
május 4-én hozott, és az Elnökség által 2016. május 12-én jóváhagyott döntését felülvizsgálja. 
 
61./2016 (08.04.) számú elnökségi határozat: 

Az MJSZ elnöksége elutasítja a Pécsi Sport Nonprofit Zrt. azon kérését, hogy a TAO Bizottság 
2016. május 4-én hozott, és az Elnökség által 2016. május 12-én jóváhagyott döntését 
felülvizsgálja. 
 
62./2016 (08.04.) számú elnökségi határozat: 

Az MJSZ elnöksége elutasítja a Szigeti Jégakadémia Sportegyesület azon kérését, hogy a TAO 
Bizottság 2016. május 4-én hozott, és az Elnökség által 2016. május 12-én jóváhagyott döntését 
felülvizsgálja. 
 
63./2016 (08.04.) számú elnökségi határozat: 

Az MJSZ elnöksége elutasítja a Justitia Sport Club azon kérését, hogy a TAO Bizottság 2016. 
május 04-én hozott, és az Elnökség által 2016. május 12-én jóváhagyott döntését felülvizsgálja. 
 
64./2016 (08.04.) számú elnökségi határozat: 

Az MJSZ Elnöksége támogatja a Pesterzsébeti Farkasok Hockey Club módosítási kérelmét, 
melyben jóváhagyást kér egy 21 fős autóbusz (22 millió Ft) megvásárlására a 2016/2017-es 
TAO pályázatuk keretében. 
 



 

 

65./2016 (08.04.) számú Elnökségi határozat: 

Az MJSZ elnöksége a Sportország SC Közhasznú Nonprofit Kft. 2013/2014. évi hosszabbított 
támogatási időszaki elszámolását 523.832,- Ft visszafizetési kötelezettséggel fogadja el, 
tekintettel arra, hogy az egyesület a fenti összeget nem használta fel. 
 
66./2016 (08.04.) számú elnökségi határozat: 

Az MJSZ elnöksége a Miskolci Jegesmedve Jégkorong SE 2013/2014. évi alap és hosszabbított 
támogatási időszaki elszámolását 410.010,- Ft visszafizetési kötelezettséggel fogadja el, 
tekintettel arra, hogy az egyesület a fenti összeget nem használta fel. 

 
67./2016 (08.04.) számú elnökségi határozat: 

Az MJSZ elnöksége a Pesterzsébeti Hockey Club 2013/2014. évi hosszabbított támogatási 
időszaki elszámolását visszafizetési kötelezettség nélkül elfogadja. 
 
68./2016 (08.04.) számú elnökségi határozat: 

Az MJSZ elnöksége az Alba Volán Sportclub 2013/2014. évi alap támogatási időszaki 
elszámolását visszafizetési kötelezettség nélkül elfogadja. 
 
69./2016 (08.04.) számú elnökségi határozat: 

Az MJSZ elnöksége a Jászberényi Sportegyesület 2013/2014. évi hosszabbított támogatási 
időszaki elszámolását visszafizetési kötelezettség nélkül elfogadja. 
 
70./2016 (08.04.) számú elnökségi határozat: 

Az MJSZ Elnöksége elfogadta, hogy a kéthavonta megtartásra kerülő elnökségi ülések között 
szüksége esetén – szervezetek TAO-elszámolásának elfogadása esetén – elektronikus 
szavazásra kerül sor. 
 
87./2016.(08.19.) számú Elnökségi határozat 
 

A Magyar Jégkorong Szövetség Elnöksége felhatalmazza az elnököt, hogy Richard 
Chernomazzal, a felnőtt férfi és az U20 junior válogatottak vezetőedzői tisztségének ellátására 
vonatkozó megbízási szerződéseket a jelen előterjesztésben szereplő tartalommal aláírja. 
 
 
88./2016.(08.19.) számú Elnökségi határozat 
 

A Magyar Jégkorong Szövetség Elnöksége felhatalmazza az elnököt, hogy Glen Williamsonnal, 
az utánpótlás válogatottak szövetségi kapitányával a munkaszerződést a jelen előterjesztésben 



 

 

szereplő tartalommal aláírja. 

 
 
71./2016 (08.30.) számú elnökségi határozat: 

A Magyar Jégkorong Szövetség Elnöksége támogatja a Winter Classic megrendezését a 
Városligeti Műjégpályán 2016. december 28 – 30. között. (7 igen, 2 tartózkodás (Such György, Dr. 
Szterényi Sándor)). 

 
72./2016 (08.30.) számú elnökségi határozat: 

A Magyar Jégkorong Szövetség Elnöksége egyhangúan támogatja a Gerevich Alapítvány 
sportösztöndíjasok jelölését. 
 
73./2016 (08.30.) számú elnökségi határozat: 

Az MJSZ Elnöksége a HC Kiskőrös Alapítvány 2013/2014. évi hosszabbított támogatási időszaki 
elszámolását visszafizetési kötelezettség nélkül fogadta el. 
 
74./2016 (08.30.) számú elnökségi határozat: 

Az MJSZ Elnöksége a Vasas Sport Club 2012/2013. évi hosszabbított támogatási időszaki 
elszámolását visszafizetési kötelezettség nélkül elfogadja. 
 
 
75./2016 (08.30.) számú elnökségi határozat: 

Az MJSZ Elnöksége a Petőfi Tömeg és Szabadidősport Egyesület 2013/2014. évi 3. 
részelszámolását fogadta el. 

 
76./2016 (08.30.) számú elnökségi határozat: 

Az MJSZ Elnöksége a Vasas Sport Club 2012/2013. évi alap támogatási időszaki elszámolását 
2.150.118,- Ft visszafizetési kötelezettséggel fogadta el, tekintettel arra, hogy az egyesület a fenti 
összeget nem használta fel. 

 
77./2016 (08.30.) számú elnökségi határozat: 

A Magyar Jégkorong Szövetség elnöksége elfogadja a melléklet szerinti egyesületek 2015-
2016-os TAO programjainak hosszabbítási kérelmét. 
 
78./2016 (08.30.) számú elnökségi határozat: 

Az MJSZ elnöksége elfogadja a Futball Club Hatvan azon kérését, hogy a TAO Bizottság 2016. 
május 04-én hozott, és az Elnökség által 2016. május 12-én jóváhagyott döntését felülvizsgálja 



 

 

és elfogadja a TAO Bizottság javaslatát. 
 
79./2016 (08.30.) számú elnökségi határozat: 

A Magyar Jégkorong Szövetség Elnöksége elfogadja az utánpótlás, a női és az amatőr 
bajnokságokra vonatkozó 2016/17. évi Versenyszabályzatot. 
 
80./2016 (08.30.) számú elnökségi határozat: 

A Magyar Jégkorong Szövetség elnöksége megszűnteti az alábbi egyesületek tagságát: 
- Budapesti Sztárok SE  
- Budai Bocsok JSE  
- Debreceni Jégkorongszervező Közhasznú Egyesület 
- Egri Vitézek HC  
- Fehérvári Jegesmedvék HC  
- Ifjúsági Jégkorong Egyesület, Pécs  
- Kiss Lajos Diáksport Egyesület  
- Kori 2000 SE  
- Kőkúti Általános Iskola  
- Lisa Favorit Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 
- Lőrinc United FC Sportegyesület 
- Marczibányai Sportegyesület  
- Patriot Hockey Management  
- ROSCO SE  
- Sport és Borbarátok Egyesülete  
- Székesfehérvári Vadmacskák Női Jégkorong SE 
- Szekszárdi FITT Fiatalok Sportegyesület  
- Újvárosi Hokillák SE  
- Vasi Jégkorongért Alapítvány  
- Veszprémi Jégkorong Sport Egyesület  
- XII. kerületi Önkormányzat Hegyvidék Sportegyesület  

 
81./2016 (09.02.) számú elnökségi határozat: 

A Magyar Jégkorong Szövetség Elnöksége felkéri Marton Tibort (felnőtt) és Buzás Norbertet 
(U18) a magyar női válogatottak vezetőedzőinek. 
 
82./2016 (09.02.) számú elnökségi határozat: 

A Magyar Jégkorong Szövetség Elnöksége hozzájárul ahhoz, hogy a MAC Budapest és az ifj. 
Ocskay Gábor Jégkorong Akadémia csapatai részt vegyenek a Közép-Európai Kupa 
versenysorozatában.  
 
83./2016 (10.11.) Elnökségi határozat: 

A Magyar Jégkorong Szövetség Elnöksége elfogadja a Versenyszabályzat 1. számú módosítását, 



 

 

miszerint minden fiatalkorúval foglalkozó  köteles a Szövetség részére feddhetetlenségi 
nyilatkozatot beadni, a munkáltató egyesületnek pedig erkölcsi bizonyítványt köteles szolgáltatni. 

 
85./2016 (10.13.) Elnökségi határozat: 

A Magyar Jégkorong Szövetség Elnöksége elfogadja az U12 bajnokság Versenykiírásának és 
Lebonyolítási rendjének módosítását. 

 
86./2016 (10.17.) Elnökségi határozat: 

A Magyar Jégkorong Szövetség Elnöksége a Petőfi Tömeg- és Szabadidősport Egyesület a 
2013/2014. évi hosszabbított támogatási időszaki 4. részelszámolását 0,- Ft visszafizetési 
kötelezettséggel fogadja el. 
 
87./2016 (10.26.) Elnökségi határozat: 

Az MJSZ Elnöksége a Szabolcsi Jégsport Egyesület 2013/2014. évi hosszabbított támogatási 
időszaki elszámolását 0,- Ft visszafizetési kötelezettséggel elfogadja. 

Az MJSZ Elnöksége a Kaposvári Hoki Club SE 2013/2014. évi alap támogatási időszaki 
elszámolását 87.195,- Ft visszafizetési kötelezettséggel fogadja el. 

Az MJSZ Elnöksége a Jászberényi Sportegyesület 2013/2014. évi alap támogatási időszaki 
elszámolását 473.785,- Ft visszafizetési kötelezettséggel fogadja el. 
 
88./2016 (11.02.) Elnökségi határozat: 

Az MJSZ elnöksége támogatja az FTC Icehockey Kft KE06274/2015/MJSZ ügyszámhoz tartozó 
hosszabbítási kérelemének befogadását, amely a TAO Ellenőrzési Osztályra érkezett hiányosan, 
azzal a kiegészítéssel, hogy az alábbi programhoz tartozó kérelmet a döntéstől számított egy 
napon belül teljes dokumentációval feltölti az elektronikus felületre, mely kérelemhez 
hiánypótlásra nem lesz lehetőség a törvényi határidők betartásának feltétele miatt! A kérelem 
további befogadásának a feltétele: az FTC Icehockey Kft. nyilatkozata arról, hogy az elektronikus 
felületen technikai akadályok miatt nem tudta feltölteni a kérelmet, így a 3. sz. mellékletet és az 
1.sz.összesítő táblázatot a TAO Ellenőrzési Osztályra nyújtotta be. 

 
89./2016 (10.24.) Elnökségi határozat: 

A Magyar Jégkorong Szövetség Elnöksége elfogadja a Versenyszabályzat 2. számú módosítását 
(női hokimagyar státusz bevezetése). 
 
90./2016 (11.15.) Elnökségi határozat: 

Az MJSZ Elnöksége támogatja a Veszprém Fiatal Sportolóiért Alapítvány KE06320/2015/MJSZ 
ügyszámhoz tartozó hosszabbítási kérelemének befogadását, amely az MJSZ Titkárságára 



 

 

érkezett, azzal a kiegészítéssel, hogy az alábbi programhoz tartozó kérelmet a döntéstől 
számított egy napon belül teljes dokumentációval feltölti az elektronikus felületre, mely 
kérelemhez hiánypótlásra nem lesz lehetőség a törvényi határidők betartásának feltétele miatt.  
 
91./2016. (11.23.) számú Elnökségi határozat  

A Magyar Jégkorong Szövetség Elnöksége a MOL Liga Versenyszabályzatának 16.§ (3) 
bekezdésében foglalt rendelkezést hatályon kívül helyezi. 

 
92./2016 (12.06.) Elnökségi határozat: 

A Magyar Jégkorong Szövetség Elnöksége – az ülésen szóban elhangzottakkal kiegészítve – 
egyhangúan elfogadásra ajánlja a Küldöttgyűlésnek az MJSZ stratégiájáról szóló előterjesztést. 

 
93./2016 (12.12.) Elnökségi határozat: 
 

Az MJSZ Elnöksége  

- a Szigetszentmiklósi Sziget Bikák SE 2013/2014. évi hosszabbított támogatási időszaki 
elszámolását 0,- Ft visszafizetési kötelezettséggel, 

- az Újpesti Torna Egylet 2013/2014. évi hosszabbított támogatási időszaki elszámolását 
0,- Ft visszafizetési kötelezettséggel,  

- a Veresegyházi Gepárd Jégkorong Egyesület 2013/2014. évi alap támogatási időszaki 
elszámolását 912.383,- Ft visszafizetési kötelezettséggel,  

- a Kazincbarcikai Ördögök SE 2013/2014. évi alap támogatási időszaki elszámolását 
227.505,- Ft, a hosszabbítási időszaki elszámolását pedig 513.807,- Ft visszafizetési 
kötelezettséggel, 

- a Vasas Sport Club 2013/2014. évi alap támogatási időszaki elszámolását 105.923,- Ft 
visszafizetési kötelezettséggel, 

- az FTC Icehockey Utánpótlás Sportszolgáltató kft. 2013/2014. évi hosszabbított 
támogatási időszaki elszámolását 48.692,- Ft visszafizetési kötelezettséggel  

fogadja el. 

 
94./2016 (12.21.) Elnökségi határozat: 
 

- Az MJSZ Elnöksége  

- a Kanadai Magyar Hokiklub a 2013/2014. évi (KE000174/2013) hosszabbított támogatási 
időszaki elszámolását 0,- Ft visszafizetési kötelezettséggel, 



 

 

- a Kanadai Magyar Hokiklub a 2013/2014. évi (KE000210/2013) hosszabbított támogatási 
időszaki elszámolását 0,- Ft visszafizetési kötelezettséggel, 

- a Debreceni Hoki Klub a 2013/2014. évi hosszabbított támogatási időszaki elszámolását 
0,- Ft visszafizetési kötelezettséggel,  

- a Szombathelyi Pingvinek Jégkorong Klub a 2013/2014. évi hosszabbított támogatási 
időszaki elszámolását 2.462,- Ft visszafizetési kötelezettséggel,  

- a Soproni Jégkorong Sportegyesület a 2013/2014. évi hosszabbított időszaki 
elszámolását 183.931,- Ft visszafizetési kötelezettséggel, 

- a Fehérvár 19 Jégkorong Akadémia Alapítvány 2013/2014. évi alap támogatási időszaki 
elszámolását 80.573,- Ft visszafizetési kötelezettséggel, 

fogadja el. 
 

 

 

 


