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Törvényszék: Tárgyév:

Szervezet neve:

Szervezet székhelye:
Település:Irányítószám:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

Képviselő neve:

Szervezet adószáma:

Képviselő aláírása:

Keltezés:

Bejegyző határozat száma:

Nyilvántartási szám: 

. . / /

PK-142
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet

egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

01 Fővárosi Törvényszék 2 0 1 4

Magyar Jégkorong Szövetség

Budapest1 1 4 6

Istvánmezei utca

1-3

0 1 P K 2 0 0 1   6 0 1 3 3  

0 1 0 7 0 0 0 0 0 1 4

1 9 0 1 1 4 4 8 2 4 2

Németh Miklós

2 0 1 5 0 4 1 3

Ny.v.:5.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2015.06.04 06.31.45



Szervezet neve:

Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)

A. Befektetett eszközök

I. Immateriális javak

II. Tárgyi eszközök

III. Befektetett pénzügyi eszközök

B. Forgóeszközök

I. Készletek

II. Követelések

III. Értékpapírok

IV. Pénzeszközök

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)

D. Saját tőke

I. Induló tőke/jegyzett tőke

II. Tőkeváltozás/eredmény

III. Lekötött tartalék

IV. Értékelési tartalék

E. Céltartalékok

KötelezettségekF.

II. Hosszú lejáratú kötelezettségek

III. Rövid lejáratú kötelezettségek

FORRÁSOK ÖSSZESEN

Előző év Előző év
helyesbítése

Tárgyév

Aktív időbeli elhatárolások

(Adatok ezer forintban.)

VI. Tárgyévi erdemény vállalkozási tevékenységből

V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből

I. Hátrasorolt kötelezettségek

G. Passzív időbeli elhatárolások

C.

PK-142
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet

egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

Magyar Jégkorong Szövetség

158 343 127 962

23 450

158 320 127 512

1 658 095 1 677 468

0 163

93 740 62 269

1 564 355 1 615 036

37 350 62 459

1 853 788 1 867 889

291 501 292 804

19 067 19 067
253 288 272 433

-119 318 -114 707

138 464 116 011

745 663 671 859

745 663 671 859

816 624 903 226

1 853 788 1 867 889

Ny.v.:5.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2015.06.04 06.31.45



Szervezet neve:

PK-142
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet

egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység Összesen

1. Értékesítés nettó árbevétele

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

Az egyszerűsített éves beszámoló eredmény-kimutatása

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

2. Aktivált saját teljesítmények
értéke

3. Egyéb bevételek

- tagdíj, alapítótól kapott
befizetés

- támogatások

4. Pénzügyi műveletek bevételei

5. Rendkívüli bevételek

ebből:

- alapítótól kapott befizetés

- támogatások

A. Összes bevétel (1+2+3+4+5)

ebből: közhasznú tevékenység
bevételei

6. Anyagjellegű ráfordítások

7. Személyi jellegű ráfordítások

ebből: vezető tisztségviselők
juttatásai

8. Értékcsökkenési leírás

9. Egyéb ráfordítások

10. Pénzügyi műveletek
ráfordításai

(Adatok ezer forintban.)

- adományok

Magyar Jégkorong Szövetség

260 253 181 913 260 253 181 913

849 457 1 032 769 849 457 1 032 769

10 800 11 200 10 800 11 200

715 537 933 622 715 537 933 622

939 2 797 26 655 14 326 27 594 17 123

725 865 725 865

725 690 725 690

851 121 1 036 431 286 908 196 239 1 138 029 1 232 670

846 166 1 029 972 846 166 1 029 972

622 824 685 765 121 885 66 982 744 709 752 747

284 959 337 652 2 351 1 494 287 310 339 146

29 863 33 603 1 312 791 31 175 34 394

21 992 25 945 12 317 8 649 34 309 34 594

1 301 4 078 439 773 1 740 4 851
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Szervezet neve:

Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység Összesen

11. Rendkívüli ráfordítások

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

Az egyszerűsített éves beszámoló eredmény-kimutatása 2.

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

B. Összes ráfordítás
(6+7+8+9+10+11)

ebből: közhasznú tevékenység
ráfordításai

C. Adózás előtti eredmény (A-B)

D. Adózott eredmény (C-12)

12. Adófizetési kötelezettség

13. Jóváhagyott osztalék

E. Tárgyévi eredmény (D-13)

Tájékoztató adatok

A. Központi költségvetési
támogatás

B. Helyi önkormányzati
költségvetési támogatás

C. Az Európai Unió strukturális
alapjaiból, illetve a Kohéziós
Alapból nyújtott támogatás

D. Normatív támogatás

E. A személyi jövedelamadó
meghatározott részének adózó
rendelkezése szerinti
felhasználásáról szóló 1996. évi
CXXVI.törvény alapján kiutalt
összeg

F. Közszolgáltatási bevétel

(Adatok ezer forintban.)

Könyvvizsgálói záradék
Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva. Igen Nem

PK-142
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet

egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

Magyar Jégkorong Szövetség

9 500 64 095 5 003 637 14 503 64 732

970 439 143 307 79 3261 113 746 1 230 4641 151 138

970 439 1 057 020 970 439 1 057 020

-119 318 -114 707 143 601 116 913 24 283 2 206

5 137 902 5 137 902

-119 318 -114 707 138 464 116 011 19 146 1 304

-119 318 -114 707 138 464 116 011 19 146 1 304

94 423 45 300 94 423 45 300

5 000 1 000 5 000 1 000

725 690 725 690

Ny.v.:5.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2015.06.04 06.31.46



1. Szervezet azonosító adatai

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

Szöveg

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja:

3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:

3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

1.1 Név

1.2 Székhely

Település:Irányítószám:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.3 Bejegyző határozat száma:

1.4 Nyilvántartási szám: 

1.6 Képviselő neve:

/ /. .

1.4 Szervezet adószáma:

PK-142
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet

egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

1 1 4 6 Budapest

Istvánmezei utca

1-3

  0 1 P K 6 0 1 3 3  2 0 0 1

0 1 0 7 0 0 0 0 0 1 4

1 9 0 1 1 4 4 8 2 4 2

Németh Miklós

A Sportág versenyrendszerének működtetése

2004. évi 1. törvény a sportról 22§ (1) b, és d.

3 éves kortól fiúk, lányok, férfiak, nők

4000
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Szervezet neve:

4. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása

5. Cél szerinti jutattások kimutatása

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás

(Adatok ezer forintban.)

4.1    Felhasznált vagyonelem megnevezése Vagyonelem értéke Felhasználás célja

4.2    Felhasznált vagyonelem megnevezése Vagyonelem értéke Felhasználás célja

4.3    Felhasznált vagyonelem megnevezése Vagyonelem értéke Felhasználás célja

Közhasznú tevékenység érdekében
felhasznált vagyon kimutatása
(összesen)

Közhasznú tevékenység érdekében
felhasznált vagyon kimutatása
(mindösszesen)

Előző év Tárgyév

5.2    Cél szerinti juttatás megnevezése Előző év Tárgy év

5.3   Cél szerinti jutattás megnevezése Előző év Tárgy év

5.1   Cél szerinti juttatás megnevezése

Cél szerinti juttatások kimutatása
(összesen)

Cél szerinti juttatások kimutatása
(mindösszesen)

Előző év (1) Tárgyév (2)

6.2    Tisztség Előző év (1) Tárgy év (2)

6.1  Tisztség

A.    Vezető tisztségviselőknek nyújtott
        juttatás összesen:

PK-142
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet

egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

Magyar Jégkorong Szövetség

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0
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Szervezet neve:

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók
(Adatok ezer forintban.)

Alapadatok Előző év (1) Tárgyév (2)

B. Éves összes bevétel

ebből:

C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az
adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló
1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg

D. Közszolgáltatási bevétel

E. Normatív támogatás

F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve
a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás

G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]

H. Összes ráfordítás (kiadás)

I. Ebből személyi jellegű ráfordítás

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai

K. Adózott eredmény

L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes
tevékenységet végző személyek száma
(a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló
2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)

Erőforrás ellátottság mutatói Mutató teljesítése

Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2 > 1.000.000, - Ft]
Igen Nem

Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2>=0]

Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)>=0,25]

Társadalmi támogatottság mutatói

Ectv. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) >=0,02]

Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)>=0,5]

Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/2>= 10 fő]

Mutató teljesítése

PK-142
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet

egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

Magyar Jégkorong Szövetség

1 138 029 1 232 670

725 690

1 137 304 1 231 980

1 113 746 1 230 464

287 310 339 146

970 439 1 057 020

19 146 1 304

20 22
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Szervezet neve:

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

Támogatás időtartama:

Támogatási összeg:

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyévben felhasznált összeg:

- tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként

Személyi

Dologi

Felhalmozási

Összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

más gazdálkodó

nemzetközi forrás

visszatérítendő vissza nem térítendő

PK-142
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet

egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

Magyar Jégkorong Szövetség

6 500 000

6 500 000

6 500 000

6 500 000

6 500 000

6 500 000
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Szervezet neve:

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

Támogatás időtartama:

Támogatási összeg:

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyévben felhasznált összeg:

- tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként

Személyi

Dologi

Felhalmozási

Összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

más gazdálkodó

nemzetközi forrás

visszatérítendő vissza nem térítendő

PK-142
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet

egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

Magyar Jégkorong Szövetség

15 800 000

15 800 000

15 800 000

15 800 000

15 800 000

15 800 000
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Szervezet neve:

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

Támogatás időtartama:

Támogatási összeg:

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyévben felhasznált összeg:

- tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként

Személyi

Dologi

Felhalmozási

Összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

más gazdálkodó

nemzetközi forrás

visszatérítendő vissza nem térítendő

PK-142
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet

egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

Magyar Jégkorong Szövetség

2 000 000

2 000 000

2 000 000

2 000 000

2 000 000

2 000 000

Ny.v.:5.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2015.06.04 06.31.46



Szervezet neve:

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

Támogatás időtartama:

Támogatási összeg:

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyévben felhasznált összeg:

- tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként

Személyi

Dologi

Felhalmozási

Összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

más gazdálkodó

nemzetközi forrás

visszatérítendő vissza nem térítendő

PK-142
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet

egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

Magyar Jégkorong Szövetség

4 000 000

4 000 000

4 000 000

4 000 000

4 000 000

4 000 000

Ny.v.:5.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2015.06.04 06.31.46



Szervezet neve:

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

Támogatás időtartama:

Támogatási összeg:

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyévben felhasznált összeg:

- tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként

Személyi

Dologi

Felhalmozási

Összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

más gazdálkodó

nemzetközi forrás

visszatérítendő vissza nem térítendő

PK-142
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet

egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

Magyar Jégkorong Szövetség

3 000 000

3 000 000

3 000 000

3 000 000

3 000 000

3 000 000

Ny.v.:5.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2015.06.04 06.31.47



Szervezet neve:

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

Támogatás időtartama:

Támogatási összeg:

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyévben felhasznált összeg:

- tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként

Személyi

Dologi

Felhalmozási

Összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

más gazdálkodó

nemzetközi forrás

visszatérítendő vissza nem térítendő

PK-142
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet

egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

Magyar Jégkorong Szövetség

5 000 000

5 000 000

5 000 000

5 000 000

2 600 000

2 400 000

5 000 000

Ny.v.:5.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2015.06.04 06.31.47



Szervezet neve:

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

Támogatás időtartama:

Támogatási összeg:

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyévben felhasznált összeg:

- tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként

Személyi

Dologi

Felhalmozási

Összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

más gazdálkodó

nemzetközi forrás

visszatérítendő vissza nem térítendő

PK-142
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet

egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete
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2014 évi egyszerűsített éves 
beszámolójának  

kiegészítő melléklete 
 
 

Magyar Jégkorong Szövetség 
 
 

Általános kiegészítések 
 
1. A  civil szervezet  bemutatása 
1.1. A gazdálkodó főbb adatai 

- székhely: 1146 Budapest, Istvánmezei u. 1-3. 
 - internetes honlap címe: www.icehockey.hu 
 - működési forma: sportági szakszövetség 
 - alapítás, alakulás időpontja: 1990.01.01. 
 - könyvvizsgáló: Gönczi Gabriella 

- cél szerinti tevékenységi (ebből közhasznú tevékenységi) kör: 
 

- szabályzatok kiadásával biztosította a sportág rendeltetésszerű 
működését 

- a sportág nemzetközi szabályaival összhangban kialakította a sportág  
versenyrendszerét, megszervezte a sportág versenyeit e 
versenyrendszer   alapján 

- meghatározta a sportág hazai versenynaptárát és nemzetközi 
versenyeken,  
mérkőzéseken való részvételét 

- részt vett a sportági nemzetközi szövetség munkájában, szervezte a 
sportág  
részvételét a nemzetközi sportkapcsolatokban 

- működtette a válogatott kereteket, elősegítette a sportágához tartozó  
   sportolók részvételét a nemzetközik sporteseményeken 

- meghatározta a sportág stratégiai fejlesztési koncepcióit, az utánpótlás  
   fejlesztését és gondoskodott ezek megvalósításáról 

- képviselte a sportág érdekeit az állami szervek, a MOB és annak 
szakmai  
tagozatai, a többi sportszövetség, más egyesületek, szövetségek előtt,  

   valamint a nemzetközi sportéletben 
- az alapszabályában meghatározott módon szolgáltatásokat nyújtott  

   tagjainak, közreműködött a tagok közötti viták rendezésében 
- elősegítette a sportágában működő sportszakemberek képzését és  
továbbképzését 

- meghatározta a sportág utánpótlás-fejlesztési koncepcióját és 
gondoskodott  
annak végrehajtásáról 

- ellenőrizte a sportág versenyrendszerében szervezett, vagy –
- versenynaptárában egyébként szereplő sportrendezvények 
biztonságos  
lebonyolítását. 
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- ellátta az alapszabályában, a sportág nemzetközi szabályzataiban, 
illetve a  
jogszabályokban meghatározott feladatokat.  

 
- vállalkozói tevékenységi kör: reklám szponzori bevételek 

 
 
 
2. A számviteli politika fő vonásai 

 
2.1. Az egyéb (civil) szervezet egyszerűsített éves beszámolója a 224/2000. (XII. 19.) 

Kormányrendelet 4. számú melléklet szerinti mérlegből és az 5. számú melléklet 
szerinti eredmény-kimutatásból áll. A civil szervezet egyszerűsített éves 
beszámolója a mérleg és az eredmény-kimutatás mellett az Ectv. szerinti 
kiegészítő mellékletet is tartalmazza.  
 
Az üzleti év időtartama megegyezik a naptári évvel. A mérleg fordulónapja az 
üzleti év december 31. napja, mely a civil szervezet mérlegkészítés időpontja is.  
 

 2.2. Az alkalmazott értékelési eljárások 
Vásárolt készleteknél (anyag, áru) bekerülési érték a beszerzési értékek alapján a 
FIFO-módszer szerint meghatározott bekerülési érték. 
A saját termelésű készleteket a még várhatóan felmerülő költségekkel és a 
kalkulált haszonnal csökkentett eladási áron értékeljük. A még várhatóan 
felmerülő költségeket a teljesítési fok alapján arányosítással határozzuk meg.  
A valutát, a devizát a Magyar Nemzeti Bank által közzétett, decemberi utolsó 
hivatalos devizaárfolyamon kell forintra átszámítani. 
 

 2.3. Az értékcsökkenés elszámolásának módszere, gyakorisága 
Értékcsökkenést az üzembe helyezés napjától, kivezetéskor pedig a kivezetés 
napjáig számolunk el, évente egyszer az eszköz bruttó értéke alapján, lineáris 
leírással. 
A 100 ezer forint egyedi beszerzési, előállítási érték alatti tárgyi eszközök 
beszerzési vagy előállítási költségét a használatbavételkor értékcsökkenési 
leírásként egy összegben elszámoljuk. 

2.4. A számviteli politika meghatározó elemei nem változtak.  
 

4. A számviteli alapelvektől nem térünk el. 
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5. A valós vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzet alakulásának értékelése  
 

a) 
A társaság eszközeinek 
összetétele      

        

 

M e g n e v e z é s 

2013 2014 

 Összeg Megoszlás Összeg 
Megoszl

ás 

 ezer Ft % ezer Ft % 

 Befektetett eszközök 158 343 8,54 127 962 6,85 
 Készletek   163 0,01 
 Követelések 93 740 5,06 62 269 3,33 
 Pénzeszközök 1 564 355 84,39 1 615 036 86,46 

 Aktív idöbeli elhatárolások 37 350 2,01 62 459 3,34 

 Eszközök összesen 1 853 788 100,00 1 867 889 100,00 

        

        

        

        

        

b) A források összetétele       

        

 

M e g n e v e z é s 

2013 2014 

 Összeg Megoszlás Összeg 
Megoszl

ás 

 ezer Ft % ezer Ft % 

 Saját töke 291 501 15,73 292 804 15,68 
 Rövid lejáratú kötelezettségek 745 663 40,22 671 859 35,97 

 Passzív idöbeli elhatárolások 816 624 44,05 903 226 48,36 

 Források összesen 1 853 788 100,00 1 867 889 100,00 

        
 
        

        

c.) Néhány fontosabb mutató alakulása      

        

 M e g n e v e z é s 2013 2014 Változás 

 Tőkeerősség                                                      % 15,72 15,68 -0,04 

 Saját tőke tárgyévi növekedésének mértéke     % 6,57 0,44 -6,13 

 Eladósodottság foka                                         %       40,22 35,96 -4,26 

 Likviditási mutató I. 2,22 2,5 0,28 

 Tőkearányos adózott eredmény                         % 6,57 0,44 -6,13 
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II. A mérleghez kapcsolódó kiegészítések 
A mérleghez kapcsolódó általános kiegészítések 
 
1.1. A nem összehasonlítható adatok tételes ismertetése és indoklása 
       Nincs ilyen tétel 
1.2. Több helyen is szerepeltethető adat ismertetése 
       Nincs ilyen tétel 
1.3. A besorolások és minősítések megváltoztatásának hatásai 
       Nincs ilyen tétel 
1.4. Az értékelési elvek nem változtak 
 
 
2.Eszközök 
 

2.1. Befektetett eszköz állományváltozása 
 
Bruttó érték   

  

  
Immateriális 

javak 

Tárgyi 
eszközök 
összesen 

Mindösszesen 

nyitó    11 710 732       224 698 138       236 408 870     
növekedés        855 440           4 831 202           5 686 642     
csökkenés          65 000              915 070              980 070     
záró    12 501 172       228 614 270       241 115 442     

 
 Écs   

 

  Immateriális 
javak 

Tárgyi 
eszközök 
összesen 

Mindösszesen 

nyitó    11 687 747         67 120 571         78 808 318     
növekedés        362 978         33 982 026         34 345 004     
csökkenés                 -                        -                        -       
záró    12 050 725       101 102 597       113 153 322     

 
 Nettó érték   

 

  
Immateriális 

javak 

Tárgyi 
eszközök 
összesen 

Mindösszesen 

nyitó          22 985       157 577 567       157 600 552     
növekedés        855 440           4 831 202           5 686 642     
csökkenés        427 978         34 897 096         35 325 074     
záró        450 447       127 511 673       127 962 120     
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3.Források 
 
3.1. A lekötött tartalék jogcímenkénti bemutatása  
       Nincs lekötött tartalék 
 
3.2. A kapcsolt vállalkozásokkal szemben fennálló kötelezettségekre képzett   
       céltartalék, illetve annak felhasználási összege jogcímek szerinti részlete- 
       zésben  
       Nincs ilyen 
3.3. Nincs hátrasorolt kötelezettségek értéke. 
 
3.4. Kötelezettségek között van 581,5MFt utófinanszírozásra kapott 
        TAO támogatás 
 
 
 
 

Kimutatás a vagyon alakulásáról 2014. év 
 
Megnevezés 2013 (eFt) 2014 (eFt) Változás (%) Változás (eFt) 

Induló tőke       19 067        19 067 0 0   

Tőkeváltozás        253 288      272 433       0,45            1 303 

Lekötött tartalék         

Értékelési tartalék         

Tárgyévi eredmény       19 146        1 304 7      -17 842 
- ebből cél szerinti (Közhasznú) 
tev. tárgyévi eredménye        -119 318      -114 707 96         4 611 

-Vállalkozási tev. eredménye       138 464       116 011           84       -22 453 

Egyéb         

 

 
Civil szervezet saját tőkéjének alakulása 

 
Alapításkor befizetett összeg  19 067eFt              

2007. év 13 857eFt  
2008. év                  35 105eFt  
2009. év      33 280eFt  
2010. év      57 222eFt  
2011. év         101 492eFt  
2012. év 272 355eFt  
2013. év 291 501eFt 

A saját tőke tárgyévi értéke 292 804eFt 
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III. Az eredmény-kimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések 
 
Alaptevékenység bevételének részletetése: 
       Ft 

Átigazolás, nevezés, kölcsönadási 
mérkőzési versenyengedély díj, egyéb 
díjak 

                       61 236 433   

     Éves tagdíj            11 200 000    

    Torna jegybevétel            11 437 717    

    Jégpálya tovább számla            10 305 800    

    Egyéb bevétel              4 220 831    

    Támogatás          933 622 254    

    Különféle egyéb bevételek                 745 499    

Összesen:                   1 032 768 534    
 

 
  
  
  
  
  
 
A vállalkozási tevékenység bevétele 
 

    Reklám           132 691 417     

    Közvetített szolg.             32 008 757     

    Egyéb bevétel             17 212 800     

Összesen:                      181 912 974  
 
 
Nem volt cél szerinti (közhasznú) juttatás. 
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KIMUTATÁS  

a kapott támogatásokról 
 

Támogató megnevezése Támogatott cél 
  Előző évi Tárgy évi 

1. Központi költségvetési szerv  99 423 46 300 

    MOB Szakmai tám.   
    Emberi Erőforrások Minisztériuma Olimpiai Selejtező 

torna 
 5 000 

    MOB Olimpiai 
reménységek 
versenye 

1 500 2 000 

    Budapest Önkormányzat DIV I/A VB/ Winter 
Classic 

5 000 1 000 

    Emberi Erőforrások Minisztériuma DIV I/A VB 60 000  
    MOB Metodika központ 

fentartása, fejlesztése 
3 500 7 500 

 

    MOB U14 válogatott 
működése 

  

    MOB Alap és szakmai 
támogatás 

8 823 6 500 

    MOB Olimpiai felkészülés 10 600 15 800 
    MOB Sport XXI program 6 000 4 500 
    MOB Heraklész program 4 000 4 000 
    Nemzeti Sport Intézet Metodika központ 

fentartása, fejlesztése 
  

    Nemzeti Sport Intézet Heraklész program   
    Nemzeti Sport Intézet U14 válogatott 

működése 
  

    MOB sportegészségügy   
2. TAO támogatás 2012/2013  239 743 27 706 
3. TAO támogatás 2013/2014  262 136 295 210 

4. TAO támogatás 2014/2015   289 776 
 

5. Jogi személyű Gt. Utánpótlás 2 793 12 406 

6. Külföldi szervezet Válogatottak 110 571 204 154 

7. Egyéb  Működés  58 050 

Összesen:   715 537 933 622 
NAV Szja 1 %-a Működés, 

válogatottak 
725 690 
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IV. Tájékoztató kiegészítések 
 
 

KIMUTATÁS  
a vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatásokról 

 
 
Nem volt juttatásban részesülő vezető tisztségviselő. 
 
 
2. A tárgyévben foglalkoztatottak javadalmazásának bemutatása 
 
              eFt 

Tétel-
szám 

Megnevezés  Előző évi összeg   Tárgyévi összeg  

a b  c  e 
A Pénzügyileg rendezett személyi jellegű ráfordítások                 287 310               339 146 
1. Bérköltség                 206 184               259 621 
    ebből: - megbízás díjak                 136 810              174 868 
                tiszteletdíjak                           -      
2. Személyi jellegű egyéb kifizetések                  41 732                 33 608 
3. Bérjárulékok                  39 394                 45 917 

 
 
 
V. Szöveges beszámoló 
 
 

A SZÖVETSÉG CÉLJA ÉS FELADATAI 
 

 
1927-ben alakult meg a Magyar Jégkorong Szövetség (a továbbiakban: Szövetség), amely 
irányítja a hazai jégkorong sportot, mind a női, mind a férfi szakágban egyaránt. 
 
Az alapítói cél elérése érdekében a Szövetség 

• Irányítja, fejleszti és népszerűsíti a hazai jégkorongozást; 
• Elősegíti a sportbaráti kapcsolatot a tagszervezetek között; 
• Szorgalmazza a fair-play alapelveit a játékban és az életben egyaránt; 
• Részt vesz a dopping elleni tevékenységben; 
• Működteti és szervezi a jégkorongozás nemzetközi szabályrendszerének megtartását 

szolgáló versenybírói rendszert. 
 

A Magyar Jégkorong Szövetség elkötelezi magát a sportágban érintett fiatalok sokoldalú 
képzése mellett.  
A Szövetség, mint önállóan működő szervezet – összhangban az Európai Uniós 
országokban elfogadott alaptételekkel – magára nézve a következő elvek betartását vallja 
kötelezőnek: 
 

• becsületesség, 
• egyenlőség, 
• fair-play, 
• közösség-építés, 
• önkéntesség. 
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A fenti alapelvek átitatják a Szövetség irányító (szakmai) testületének munkáját, a válogatott 
és az egyesületi munkát vezető edzői stáb tevékenységét, valamint minden olyan személy 
hozzáállását, aki részt vállal a jégkorong sportágban. 
 
 
Közhasznú Tevékenységek 
 

 
 A Szövetség közhasznú sporttevékenysége körében nyújtott szolgáltatását a 

szövetség tagjain kívül bármely más személy is igénybe veheti. 
 

A Szövetség által végzett közhasznú tevékenység: sport, a munkaviszonyban és a 
polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység 
kivételével. 

 
 
A Szövetség sportágában kizárólagosan jogosult: 
 
1. meghatározni a Sporttörvény 23. § (1) bekezdésében foglalt, illetve külön jogszabályok 

által előírt egyéb szabályzatokat, azokkal biztosítani a sportág rendeltetésszerű 
működését; 

 
2. a sportág nemzetközi szabályaival összhangban kialakítani a sportág 

versenyrendszerét, e versenyrendszer alapján szervezni a sportág versenyeit (pl. 
megrendezni az országos bajnokságot, a magyar kupát stb.), meghatározni a sportág 
hazai versenynaptárát és nemzetközi versenyeken, mérkőzéseken való részvételét, 

 
3. részt venni a sportág nemzetközi szövetségének munkájában, szervezni a sportág 

részvételét a nemzetközi sportkapcsolatokban, 
 
4. működtetni a nemzeti válogatott kereteket, elősegíteni a sportágához tartozó sportolók 

részvételét a nemzetközi sporteseményeken, 
 
5. meghatározni a sportág stratégiai fejlesztési koncepcióit (ideértve az utánpótlás-

nevelés fejlesztését is) és gondoskodni ezek megvalósításáról, 
 
6. képviselni a sportág érdekeit az állami szervek, a Nemzeti Sportszövetség, a Magyar 

Olimpiai Bizottság, a többi sportszövetség, illetve más társadalmi szervezetek előtt, 
valamint a nemzetközi sportéletben, 

 
7. az alapszabályában meghatározott módon szolgáltatásokat nyújtani tagjainak, 

közreműködni a tagok közötti viták rendezésében, elősegíteni a sportágában működő 
sportszakemberek képzését és továbbképzését, 

 
8. meghatározni a sportág utánpótlás-fejlesztési koncepcióját és gondoskodni annak 

végrehajtásáról, 
 
9. gondoskodni a sportágában a versenyzők nyilvántartásáról, igazolásáról, 

átigazolásáról, a versenyengedélyek kiadásáról, valamint nyilvántartási rendszere 
alapján adatokat szolgáltatni az állami sportinformációs rendszernek, 

 
10. megadni vagy megtagadni a sportági nemzetközi szövetsége, illetve a külföldi 

sportszövetség által megkívánt hozzájárulást magyar versenyzők külföldi, valamint a 
külföldi versenyzők Magyarországon történő versenyzéséhez, 
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11. a versenyszabályzatot, illetve a sportág egyéb szabályzatait megszegő versenyzőkkel, 
sportszakemberekkel és sportszervezetekkel szemben az e törvényben és a külön 
jogszabályban meghatározottak szerint sportfegyelmi jogkört gyakorolni, 

 
12. érvényesíteni a doppingtilalmat, 
 
13. meghatározni a sportlétesítmények használatával, illetve a sporteseményekkel 

kapcsolatos sportági követelményeket. 
 
14. A sportág céljainak elérése érdekében a szakszövetség szponzorálási és más 

kereskedelmi szerződéseket köthet, ideértve – a Sporttörvény 36-37. §-ban 
meghatározott módon - a sportági sportrendezvényekkel kapcsolatos vagyoni értékű 
jogok hasznosítását is. 

 
  
 

 
Módszertani Központ fejlesztése 

 
A Metodikai Központ a 2013-2014-es szezonban is folytatta működését és 

térítésmentesen nyújtotta szolgáltatásait a hét minden munkanapján a szövetség által 
működtetett utánpótlás válogatottaknak, a Sport XXI. tehetséggondozó program 
szereplőinek, valamint a klubcsapatok 10 évnél idősebb utánpótlás-korosztályainak. A 
Metodikai Központ működési költségeit az előző szezonban a MOB utánpótlás-nevelési 
programjai közé tartozó Sport XXI. Program és a Magyar Jégkorong Szövetség 
finanszírozta. 

A Metodikai Központ elmúlt évekbeli gyakorlata azt mutatja, hogy óriási az 
érdeklődés a Központ által nyújtott szolgáltatások és újszerű fejlesztési gyakorlatok és a 
legújabb nemzetközi trendeknek megfelelően kialakított eszközpark iránt. Az érdeklődők már 
nem csak a Magyar Jégkorong Szövetség által eredetileg tervezett csoportokból, hanem a 
többi korcsoportból, illetve a sportágon kívülről (Sport XXI.-es és Héraklészes sportágak) is 
érkeztek. A látogatottsági adataink szerint havonta közel 1000 gyermek, sportoló veszi 
igénybe a központ szolgáltatásait. 

 
A központban az idei évben a következő szakmai programok zajlottak le: 

• U13, U14, U15, U16, U17, U18, U20 férfi válogatott programok 

• U15, U18 női válogatott programok 

• Csapatvezetői és Felszerelés-menedzseri képzés 

• Edzőképzés 

• Szakmai bizottsági és válogatott edzői megbeszélések 

A központ fejlesztése az idei évben a következőkben valósult meg: 

Gravitációs csizma, Hex-rúd, CrossFit óra, Rúdtartó, Lánc (súly), Gymboss, Gumipadló, 

Ventilátorok, Jeges fürdő, Oktatótábla, Televízió, Honlap megújítás,  
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Olimpiai Reménységek Versenye 

 
 
2014.08.17-25. 
U18 válogatott augusztusi edzőtábora, ahol 57 játékos vett részt. 4 csapatra bontva 
játszottak egymás ellen. Az edzői stáb ezután alakította ki az Ostravába utazó és a 
Budapesten maradó keretet. A program során száraz felmérés, beep teszt is volt. Az 
összetartás célja volt, hogy lehetőséget adjon minden válogatott közeli játékosnak, hogy 
megmutassa a tudását az edzői stábnak. A VB-re való felkészülés első állomása volt ez. 
 
U18 válogatott egyik fele a hazai rendezésű Olimpiai Reménységek Versenyén vett részt 
Budapesten, 4 meccset játszottunk (SVK U16, AUT, POL) csapatok ellen, végül 2 győzelem 2 
vereség mellett, a tornán a 4. helyet szereztük meg. A csapat másik fele az ostravai IS 
SPORTS CUP-on vett részt, ahol 8 db 3x17 perces meccset játszottak. A tornák céljai, hogy 
a játékosok minél több nemzetközi, magas szintű mérkőzést játsszanak. Ez még a 
kísérletezés időszaka, a játékosok folyamatos tanításán és értékelésén volt a hangsúly. A 
különböző karakterek megismerése és fejlesztése is céljaink között szerepelt.  
 

SPORT XXI. PROGRAM 

 

Havonta 4 nap tartunk tehetséggondozó programot az U14 korosztály számára, az első két 
nap U14-es játékosok számára (U14 piros, illetve U14 zöld csapat), a második két nap a 
kölyök korosztály fiatalabb évjárata, vagyis az U13 játékosok számára tart edzőtábort a stáb. 
 
A táborok során a jeges edzéseken több állomásos gyakorlatok szerepelnek a programban, 
ezekben elsősorban a technikai elemek (lövés, korcsolyázás) gyakorlásán van a hangsúly. 
 
Nagy hangsúlyt fektetünk az elméleti képzésre is, a jeges edzések között az edzői stáb 
prezentációkat tart, amelyek alatt a játékosoknak jegyzetelni kell a füzetükbe, illetve néhány 
alkalommal számot is kell adni tudásukról. 
 
Edzőtáborok: 
2014. október 13-16. 
2014. november 16-20. 
2014. december 1-4. 
2015. január 12-15. 
2015. február 18-21. 
 
Márciusban egy kiválasztó táborra kerül sor, ami alapján a játékosok meghívást kapnak az 
áprilisi nemzetközi tornára, amelyet Pozsonyban rendeznek. 
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Utánpótlás korú játékosok számának alakulása 2008-2015 
 

 
 

 

 
Felnőtt Válogatott működtetése, programok 

 
 
FELNŐTT FÉRFI válogatott 
Imre Lajos férfi válogatott csapatvezető: 
 

A 2014-15 szezonra a felnőtt válogatott mellett dolgozó személyzet felépítése apróbb 

változáson ment keresztül. Általános menedzserként (GM) Nagy Attila került kinevezésre, 

aki átfogja a csapattal kapcsolatos összes feladatot.  Sashalmi Tamás személyében új 

fizióterapeuta került a válogatott mellé, így már két fő látja el ezeket a feladatokat a sokszor 

nagyszámú játékoskeret mellett. Kéri Rudolf segítséget kapott Nagy Patrik személyében a 

felszerelés menedzseri teendők ellátásában. 

A novemberi, budapesti EIHC Tornán Korea, Lengyelország és Olaszország voltak az 

ellenfeleink. Erre a tornára egy több mint 50 fős keretet hívott be Rich Chernomaz, aki a 

felnőtt csapat mellett, egyidejűleg az U20 válogatott Négy Nemzet Tornáján vezette az 

utánpótlás csapatot is. Ebben a bő keretben meghívást kaptak fiatal játékosok  és olyan 

leendő válogatott játékosok is, akikkel még nem számolhat a csapat vezetése az idei 

világbajnokságon. Korea ellen bemutatkozott a válogatottban Rafaj, Csányi és Martine is. 

Lengyelország ellen Reiter, Sárpátki, Duschek, Turbucz és Mestyán is magára ölthette a 

válogatott mezét. Olaszország ellen Vincze debütált.  

Az eredmények a következőek voltak. 

KOR 6:1   (2:0; 2:0; 2:1) 
POL 4:6   (2:2; 0:4; 2:0) 
ITA 3:4 bü  (1:0, 0:1; 2:2; 0:0; 0:1) 
A felnőtt csapat következő programja 2015 februárjában, a lengyelországi Torunban 

megrendezésre került  EIHC Torna volt. Kazahsztán az utolsó héten lemondta részvételét, 

helyette Románia csapata lépett előre tartalék státuszból.  Ezen a tornán különböző okok 
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miatt nem volt a csapattal Diego Scandella edző, valamint Hári János, Bartalis István és 

Tokaji Viktor. Az eredmények a következőek voltak: 

ROM 8:0   (1:0; 4:0; 3:0) 
POL 0:2   (0:1; 0:0; 0:1) 
UKR 6:5   (1:1; 3:3; 2:1) 
Románia ellen lépett jégre először Erdély Csanád, mint felnőtt válogatott. Andrew Sarauer 

Lengyelország ellen debütált a magyar válogatottban, ahol a csapat szoros mérkőzésen 

maradt alul a házigazdákkal szemben. Sarauer megszerezte első „magyar” gólját. A meccs 

végén kapuslehozatallal próbálkoztunk, ami nem jött be, mert a lengyelek üres kapus góllal 

eldöntötték a mérkőzést.  Ukrajna ellen egy szikrázóan kemény meccset játszottunk. Orbán 

Attilát úgy a palánkra lökték, hogy az üveg berobbant, a játékost pedig nyílt sebbel kellett az 

öltözőbe kísérni. 

A közvetlen világbajnokságot megelőző felkészülés 2015. április 3-án kezdődött.  32 fős 

keret kezdte meg a munkát. Három felkészülési mérkőzést játszottunk, melyek során 38 év 

után először vertük meg Ausztria csapatát. (kétszer is) Előbb Bécsben, majd Budapesten is 

a Tüskecsarnokban, ami új helyszínként mutatkozott be a válogatott történetében.  

Szlovénia ellen a biztató kezdés ellenére vesztesen hagytuk el a jégpályát. 

2015.04.08. AUT 4:2   (0:2; 1:0; 3:0) 
2015.04.10. AUT 3:2   (2:0; 1:1; 0:1) 
2015.04.12. SLO 2:4   (2:1; 0:1; 0:2) 
 

A szűkített keret csapatépítő programon vett részt, majd Rich Chernomaz kijelölte a 

végleges utazó keretet. Sajnos sérülések miatt Tokaji Viktor, Sikorcin Ladislav és Bartalis 

Istán nem szerepelhet a világbajnokságon 

Utánpótlás válogatott programok 
Nagy Attila MOB jégkorong szakági sportigazgató: 
 
U20 JUNIOR válogatott: 
 
Felkészülés 
 
Az U20 válogatott VB felkészülése a tavalyi évhez hasonlóan alakult. Augusztusban két 
napos edzőtábort követően 3 mérkőzést játszottunk Szlovénia ellen.  Itt két alkalommal is 
1-0-ra nyertek szlovénok, míg egyszer 7-1-re Magyarország. Ebben a táborban 43 játékos 
vett részt, szinte mindenkit látott a stáb, akiket a klubedzők javasoltak. 
 
A szeptemberi és októberi összetartás is rendben zajlott, mindkét alkalommal 35 itthon 
jégkorongozó játékos vett részt az összetartáson. 
 
A novemberi összetartás és torna a világbajnokság főpróbája volt, ahol Szlovénia, 
Franciaország, Olaszország vettek részt. Itt 25 játékos és 4 kapus vett részt a 
felkészülésben és a végső 22 játékos közül később 17-en a világbajnoki keretben is helyet 
kaptak.  A tornán 2-1-es vereséget szenvedtünk a franciáktól, míg szlovénok ellen 4-2-re az 
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olaszok ellen pedig 3-1-re sikerült nyernünk, a körbeverések miatt, pedig első helyen 
végeztünk. 
 
A decemberi vb előtti táborba 26 játékost és 3 kapust hívtunk meg, az 5 napos 
edzőtáborban szerepelt edzőmérkőzés és csapatépítő program is. A terveink szerint már a 
keddi Újpest elleni edzőmérkőzés után keretet szűkítettünk volna, de az edzői stábot a 
mérkőzésen látottak bizonytalanságba ejtették. Egyed Márk az újpesti csapatban játszott 
és az edzők meghívták a mérkőzés után, mert tetszett nekik a játéka.  A táborban érezhető 
volt a játékosokon a nyomás, mert küzdöttek a csapatba kerülésért és „sajnos” a csapatba 
kerülés után sokan hátra dőltek és nem hozták azt a teljesítményt, amit addig nyújtottak. 
Kiss Zsombor pénteki edzésen nem tudta 100%-osan használni a lábát, így helyén Egyed 
Márk maradt bent.  
 
A világbajnokság 
 
Magyarország – Lengyelország – 1-0 bü. (0:0,0:0,0:0,0:0,1:0) – Lövésarány 57:18 
 
Nagyon idegesen kezdtünk, sok helyzetet dolgoztunk ki, de nem sikerült gólt lőnünk. A 
büntetőlövésekkel sikerült győznünk. 57-18-as lövési arány csalóka, hiszen a lengyel 
csapatnak két kapuvasa is volt.  
 
Magyarország – Franciaország – 3:4 (1-0,2-2,0-2) – Lövésarány 39:32 
 
Az előző meccsen tapasztalható idegeskedés nem látszott, a taktikát betartva játszottunk. 
A mérkőzés felére sikerült két gólos előnyre szert tennünk. Ekkor sokan már kézben 
gondolták a meccset, egy támadó harmadbeli kiállításból és egy helyezkedési hiba után 2 
percen belül ismét egyenlő volt az állás. Újra elkezdtünk építkezni és egy emberelőnyös 
góllal sikerült a vezetést megszereznünk. A harmadik harmadban egy támadásunk után a 
kipattanó korongot felvette a francia játékos és egyedül végig korcsolyázott a palánk 
mellett majd szélről a rövid felsőbe lőtte a korongot. Tőlünk ezt 5 játékos szinte végig 
nézte. A játékunk megtorpant a franciák pedig egy a kék vonalról ellőtt megpattant 
koronggal a vezetést is átvették.  Végén mindent elkövettünk az egyenlítésért, de nem 
sikerült. A mérkőzésen 2-0-s vezetésnél jó pár játékos elhitte, hogy meg van a mérkőzés, 
hátra dőlt és a saját játékát kezdte el játszani, melynek sajnos meg lett az eredménye. 
 
 
Magyarország – Ukrajna – 3:4 bü. (2-1,1-1,0-1,0-0,0-1) – Lövésarány 55:28 
 
A mérkőzés képe hasonlított a franciák ellen mérkőzésre, az edzői utasításokat betartva, 
ismét két gólos előnyünk volt. A harmad vége előtt két teljesen felesleges kiállítást 
begyűjtve, az ukránok egy gólra felzárkóztak. A második harmad vége ismét egy-két játékos 
negatív egyéni produkciójáról szólt, egy védekező harmadban eladott korong után 
egyenlítettek az ukránok. A harmad vége előtt sikerült újabb gólt szereznünk és előnnyel 
várhattuk a végjátékot. A harmadik harmadban tartottuk az eredményt, de a végén ismét 
támadóharmadbeli szabálytalanság és az ukránok előnyből egyenlítettek. A mérkőzést 
büntetőlövésekkel elvesztettük.  
 
Magyarország – Kazahsztán – 1-3 (0-1,1-0,0-2) – Lövésarány 32:37 
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A csapat ezen a meccsen játszott a legjobban, 50 percig tartottuk a kazah csapatot, mikor 
egy könnyű kiállítás után kaptunk egy emberhátrányos gólt. Helyzeteink továbbra is meg 
voltak, de sajnos a végén kaptunk még egy gólt. Ezen a meccsen volt a csapat a 
legkoncentráltabb, de továbbra is sok felesleges szabálytalanságot követtünk el. 
 
Magyarország – Japán – 1-5 (0-1,1-1,0-3) – Lövésarány 33:29 
 
A mindent eldöntő meccsen semmi nem jött össze, nem voltunk elég élesek, koncentráltak. 
Az első és a harmadik harmadban is gyorsan kaptunk két könnyű gólt, a csapat teljesen 
összeomlott mentálisan és játékban is. 
 
A tanulságokat levonva a jövőben válogatott és klubszinten is magasabb szintű 
versenyeztetést kell találni, valamint nem működik a 10en húznak egy szekeret és 10en 
ülnek rajta és ez a lentebbi csoportokban is kevés lesz. A stábnak fontos megtalálnia a 
legkézenfekvőbb módszert, hogy csapatként hozza ki a legjobbat a játékosokból, ez tavaly 
könnyedén sikerült a gyengébb ellenfelek ellen, míg az idei világbajnokságon már nem. A 
nyomás és a magasabb szintű mérkőzésekkel csak akkor fogunk tudni megbirkózni, ha év 
közben is hasonló körülményeket és környezetet tudunk szimulálni.   
 
U18 és U17 IFI válogatott 
 
Az ifjúsági válogatott áprilisban megnyerte a DIV I./B világbajnokságot Székesfehérváron. 
Ezután az év második felében egy kemény felkészülés kezdődött a 2015-ös DIV I/A 
világbajnokságra, ahol a Dánia, Norvégia, Fehéroroszország, Kazahsztán csapataival kell 
megmérkőzni. 
 
2014.08.17-25. 
U18 válogatott augusztusi edzőtábora, ahol 57 játékos vett részt. 4 csapatra bontva 
játszottak egymás ellen. Az edzői stáb ezután alakította ki az Ostravába utazó és a 
Budapesten maradó keretet. A program során száraz felmérés, beep teszt is volt. Az 
összetartás célja volt, hogy lehetőséget adjon minden válogatott közeli játékosnak, hogy 
megmutassa a tudását az edzői stábnak. A VB-re való felkészülés első állomása volt ez. 
 
U18 válogatott egyik fele a hazai rendezésű Olimpiai Reménységek Versenyén vett részt 
Budapesten, 4 meccset játszottunk (SVK U16, AUT, POL) csapatok ellen, végül 2 győzelem 2 
vereség mellett, a tornán a 4. helyet szereztük meg. A csapat másik fele az ostravai IS 
SPORTS CUP-on vett részt, ahol 8 db 3x17 perces meccset játszottak. A tornák céljai, hogy 
a játékosok minél több nemzetközi, magas szintű mérkőzést játsszanak. Ez még a 
kísérletezés időszaka, a játékosok folyamatos tanításán és értékelésén volt a hangsúly. A 
különböző karakterek megismerése és fejlesztése is céljaink között szerepelt.  
 
Októberben külön 2 napos tábor volt az U17 és az U18 válogatottaknak. 
2014.11.03-08. 
Az U18 Válogatott novemberi összetartásán 39 játékos vett részt, az edzéseken a 
képességek fejlesztésén, és a taktikai elemek tanulásán volt a hangsúly. Utána a 
keretszűkítés történt és a csapat Telfsbe utazott a egy négy nemzet tornára. A tornán 
szoros meccsek után a csapat a 4. helyen végzett. 
 
 
 



16 
 

2014.12.27-30. 
Az U18 válogatott decemberi összetartásán 44 játékos vett részt. A fehérorosz csapat 
vízum gondok miatt nem tudott utazni, ezért két magyar csapat játszott. A tornán 
csapatonként 4 meccset játszottunk és jó lehetőség volt megnézni a játékosok 
teljesítményét kiélezett szituációban, mind a pályán és a pályán kívül. A tornán végül a piros 
csapat 3. lett, a fehér pedig 4.. Ukrajna válogatottja nyerte a döntő a Slovan Bratislava ellen. 
 
Január külön 2 napos tábor volt az U17 és az U18 válogatottaknak. 
 
2015.02.02-08 
Az U18 Válogatott februári összetartásán 42 játékos vett részt. Az edzők a januári táborok 
alapján hívták be a játékosokat és végül osztották két csapatra. Asiagoban kikaptunk a 
szlovénektől 4-2 és az olaszoktól 4-1-re, de megvertük a franciákat 4-2-re. Ezalatt Debicán 
vereséget szenvedtünk az osztrákoktól 7-2 és a fehéroroszoktól 10-2-re, de megvertük a 
lengyeleket 7-6-ra. Értékes tapasztalatokat szereztünk a világbajnoki felkészülésre. 
 
Márciusban 2 napos tábor volt az U18 válogatottaknak. 
 
2015.04.04-18 – Világbajnokság 
Az U18 Válogatott 47 játékossal kezdte meg a felkészülést, két nap után a csapatot 28 főre 
szűkítették. A csapat április 8-án utazott Debrecenbe, ahol 9-én Dániával, míg 10-én 
Ukrajnával játszott edzőmérkőzést. A világbajnokságon a következő eredmények születtek: 
HUN-DEN (1-9), HUN-KAZ (5-6), HUN-BLR (2-7), HUN-NOR (1-4), HUN-FRA (2-5). A csapat a 
világbajnokságon a 6. helyezést szerezte meg, ezzel jövőre a Divízió I/B csoportban 
szerepel. 
 
U16 Válogatott 
 
Az 1999-es korosztály már a 2013-2014-es szezonban is szép sikereket ért el, 
programjukban, a 2014-2015-ös szezonban három nemzetközi torna volt. 
 
2014.09.09-10. 
A szeptemberi összetartáson 49 játékos vett részt, az edzéseken a képességek felmérésén, 
és a taktikai elemek tanulásán volt a hangsúly. A keretbe igyekeztünk minden szóba jöhető 
játékost meghívni, ebben a klubedzők javaslataira támaszkodtunk. 
 
2014.10.02-03. 
Az októberi összetartáson 39 játékos vett részt, a programban napi két jeges edzés, 
elméleti foglalkozások, valamint erőnléti tesztelés szerepelt. 
 
 
 
2014.11.03-04. 
Az U16 Válogatott novemberi összetartásán 37 játékos vett részt, hétfőn mindkét edzésen 
egymás elleni játék volt a programban, kedden az első edzés szintén játék volt, ami után 
keretszűkítés következett. A keddi második edzésen a taktikai elemek gyakorlásán volt a 
hangsúly. Ezt követően a keret St. Pöltenbe utazott, ahol a szezon első tornáján vett részt, 
ellenfelei Ausztria, Szlovénia és Olaszország voltak. Csütörtökön délelőtt egy edzőmeccset 
játszott a csapat az LA Stars U18-as csapatával, amelyen 4-1-es vezetésről 5-4-es vereséget 
szenvedett. Ezt követően Szlovénia ellen győzött 3-1-re, Olaszország ellen viszont 



17 
 

alulmaradt 5-3-ra, bár a kapura lövéseket 54-18-ra nyerte a magyar válogatott. A torna záró 
napján Ausztriát 1-0-ra győzte le a csapat, ezzel megnyerte a tornát. 
 
2014.12.15-20. 
A decemberi összetartáson a játékosok egymás ellen játszottak az első három edzésen Ezt 
követően került sor a keretszűkítésre, és a Kaposvárra utazó keret kijelölésére. A 
meetingeken a Game Book tanításán, elsajátításán volt a hangsúly. A szűkített keret 
2014.12.16-án délután utazott Kaposvárra, ahol 17-én két jeges edzés következett, majd 18-
ától Négy Nemzet Tornán szerepelt a csapat. A csoportmeccsek során elsőként Ausztriát 
győzte le a csapat 4-3-ra, majd Szlovéniát 8-5-re. Az utolsó csoportmeccsen Olaszország 
ellen veszített a csapat 5-3-ra. Az elődöntőben ismét Szlovénia következett, ezúttal 11-5 
volt az eredmény a mieink javára. A döntőben Ausztria vezetett ugyan 3-1-re, végül azonban 
a magyar válogatott 5-3-ra győzött, és megnyerte a tornát. A csapat ismét nagy 
küzdelemben diadalmaskodott. 
 
2015.01.15-16. 
A januári összetartás ismét egy fejlesztő tábor volt. A játékosok technikai elemeket 
gyakoroltak. A meetingeken a taktika elméleti részén kívül szó volt a vizualizációról, 
mérkőzésre való mentális felkészülésről, valamint a különböző junior- és egyetemi 
bajnokságokról. 
 
2015.02.02-04. 
A csapat az edzőtábor első napján történt keretszűkítést követően utazott Kaposvárra, ahol 
három mérkőzést játszott két nap alatt Szlovénia U16-os válogatottjával. Az első mérkőzést 
büntetőkkel nyerte a magyar válogatott, a második mérkőzésnek 4-2-es, a harmadiknak 8-2-
es szlovén győzelem lett a vége. A stábnak lehetősége volt új játékosokat kipróbálni, mivel 
a tapasztaltabb játékosok egy része az U18-as csapattal utazott, mások pedig betegség 
miatt hiányoztak. 
 
A korosztály számára tavaszra ugyan terveztünk még egy nemzetközi tornát, azonban az 
Európai Unió támogatásának köszönhetően létrejött a European Rookie Cup tornasorozat, 
amelyen négy magyar klubcsapat vett rész. Ez még több játékosnak adott lehetőséget arra, 
hogy kipróbálja magát a nemzetközi mezőnyben. A négy magyar csapat közül kettő (Ifj. 
Ocskay Gábor JA, MAC Budapest) a tornasorozat salzburgi döntőjébe is bejutott. 
 
U15 Válogatott 
 
2014.09.11-12. 
A szezon első válogatott tábora 45 játékos részvételével zajlott, a stáb a klubedzőket kérte, 
hogy tegyenek javaslatot, melyik játékosuknak lehet esélye a magyar válogatottban 
szerepelni. Ezt követően a válogatott edzők osztályozását követően alakult ki a 45 fős 
keret. Az edzéseken a képességek fejlesztésén és a taktikai elemek gyakorlásán volt a 
hangsúly. 
 
2014.10.09-10. 
Az októberi összetartás 39 játékos részvételével zajlott, napi két jeges edzés és rengeteg 
elméleti foglalkozás szerepelt a programban. 
 
2014.11.13-14. 
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A novemberi összetartáson 35 játékos vett részt, az edzéseken a képességek fejlesztésén, 
és a taktikai elemek tanulásán volt a hangsúly. 
 
2014.12.15-20. 
Az U15 válogatott decemberi összetartásán az első három edzésen egymás elleni játék volt 
a programban, az edzői stáb ezután választotta ki a St. Pöltenbe utazó keretet. A meetingek 
során a taktika elsajátításán volt a hangsúly. A csapat 18-án egy edzőmérkőzést játszott az 
LA Stars U17-es csapatával, amelyen 4-3-as vereséget szenvedett. Ezt követően 2-1-re 
győzött Szlovénia ellen, 6-1-re Olaszország ellen, és 9-3-ra Ausztria ellen, megnyerve ezzel a 
Négy Nemzet Tornát. A torna legjobb hátvédje Seregély Máté lett. 
 
2015.01.08-09. 
Az U15 válogatott januári összetartása ismét egy fejlesztő tábor volt. A játékosok az 
emberelőnyt és egyéb taktikai elemeket gyakoroltak. A meetingeken a taktika elméleti 
részén kívül szó volt a vizualizációról, mérkőzésre való mentális felkészülésről, valamint a 
különböző junior- és egyetemi bajnokságokról. 
 
2015.02.02-07. 
A februári összetartás kertszűkítéssel zárult, majd a csapat Kaposvárra utazott Négy 
Nemzet Tornára. Az első mérkőzésen Ausztria ellen büntetőkkel maradt alul a csapat (2-3), 
majd 5-4-re győzött Szlovénia ellen. Az utolsó csoportmeccsen Olaszország bizonyult 
jobbnak a mieinknél, 2-1 arányban. Az elődöntőben ismét az olaszok következtek, és ismét 
ők nyertek ezúttal 4-2-re. A harmadik helyért játszott mérkőzésen Ausztria győzte le a 
magyar csapatot. A decemberi kerethez képest jelentősen változott a csapat, rengeteg új 
ember kapott lehetőséget, egyrészt a betegségek, másrészt amiatt, hogy néhányan az U16-
os csapatban szerepeltek. 
 
2015.03.31-04.07. 
A szezon utolsó táborát és keretszűkítését követően a csapat Rigába utazott a Riga Cup 
nemzetközi tornára. Válogatottunk nagyon erős csoportba került, a későbbi második és 
negyedik is a mi csoportunkban kapott helyet. A továbbjutás nem sokon múlott, az erős 
ellenfelek ellen remekül játszott a csapat, de néhányan még nem tudták fejben felvenni azt 
a ritmust, amit egy ilyen mérkőzés megkövetelt volna. Sok helyzet kimaradt, valamint a 
taktikai fegyelemre jobban oda kell figyelni a játékosoknak nemzetközi szinten. A csapat 
végül a 22 csapatos torna 10. helyén végzett, 10 mérkőzéséből 7-et megnyert, 3-at 
elveszített. 
Eredmények: 
Magyarország U15-Zürich Lions (SUI) 1-2 
Magyarország U15-KooKoo White (FIN) 4-0 
Magyarország U15-Skutskärs SK (SWE) 4-2 
Magyarország U15-Pardaugava00 (LAT) 3-0 
Magyarország U15-Dinamo Minszk (BLR) 0-1 
Magyarország U15-KooKoo Black (FIN) 3-1 
Magyarország U15-Stromsbro HC (SWE) 3-0 
Magyarország U15-KJT Haukat (FIN) 6-3 
Magyarország U15-Tallin Vipers (EST) 5-0 
Magyarország U15-HC Berkut Kiev (UKR) 0-2 
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NŐI válogatott 
dr. Kolbenheyer Zsuzsanna beszámolója a női válogatott idei munkájáról: 
 
Előzmények és felkészülés: 
A tavalyi ventspilsi bronzérem után a magyar női válogatott idén ismét a Divízió I/B-ben 
szerepelt. 
Válogatottunk összetételét tekintve nem történt nagy változás a tavalyi évhez képest, 
hiszen U-18-as játékosaink már tavaly és tavaly előtt is meghatározó szerepet játszottak. 
Az idei évben is két külföldön játszó játékost kellett nélkülöznie a csapatnak, mivel az orosz 
bajnokságban szereplő Huszák Alexandra és Gasparics Fanni ismét lemondta a 
válogatottságot. 
Jelentős változások történtek az edzői stábok személyi összetételében. Gömöri Csaba 
szövetségi kapitány, aki 2011 óta irányította a női válogatottakat, egyéb elfoglaltságai miatt 
lemondott pozíciójáról. Helyére egy kanadai mentoredző érkezett Dwayne Gylywoycuk 
személyében, illetve csatlakozott a stábhoz a korábban korosztályos fiú válogatottaknál 
dolgozó Marton Tibor is. A kapusedzői posztra pedig Örsi Bence helyett a volt szlovák 
olimpikon, Zuzana Tomcikova érkezett Szabó Tamás mellé. 
 
A felkészülést augusztus végén, az U-18-as válogatott játékosokkal közösen, 2 napos 
teszteléssel (2014.0830-31.) kezdtük meg. 
 
A idei szezonnak két fő célkitűzése volt. Az egyik az volt, hogy javítsunk játékosaink erőnléti 
állapotán. Ebben a férfi és fiú utánpótlás válogatottakkal dolgozó Puskás Sándor, illetve 
műkorcsolyásokat felkészítő Juhász Bianka voltak segítségünkre. Szeptembertől 
kezdődően minden hónapban egy-egy napot a Metodikai centerben töltöttek kiemelt 
játékosaink, ahol tesztelték őket, illetve megtanulhatták hogyan kell helyesen elvégezni a 
gyakorlatokat, kinek mely területen szükséges többet dolgoznia, izmait fejlesztenie. 
Másik fontos célkitűzés a sérülésekből való gyorsabb felépülés elősegítése volt. Ebben Ágó 
Renáta segítette sportolóinkat, aki minden egyes sérül játékosnak külön rehabilitációs 
tervet dolgozott ki, illetve heti több alkalommal együtt is dolgozott a lányokkal.    
 
Kanada U22-Magyarország U23 (2014.12.30.) St. Pölten 
U23-as játékosaink két napos felkészülés után (2014.12.28-29.) Ausztriában a kanadai U22-
es válogatott ellen léptek pályára, ahol 6-0-ra kikaptak. Tekintettel arra, hogy az U18-as 
válogatott január elején világbajnokságon szerepelt, sok fiatal játékos kapott 
játéklehetőséget. 
 
Négy Nemzet Torna (2015.02.06-08.) Budapest, Jégpalota 
Három napos felkészülés után (2015.03-05.) a világbajnokságra készülő játékosaink, 
kiegészülve az Oroszországban játszó Huszák Alexandrával és Gasparics Fannival a velünk 
egy csoportban szereplő szlovák válogatottat, illetve a felettünk lévő Divízióban játszó 
Franciaországot és Dániát láthatta vendégül. 
A magyar válogatott végül két győzelemmel és egy szétlövéses vereséggel, torna 
győzelemmel zárta a hétvégét. 
 
Mérkőzések: 
Magyarország-Szlovákia 4-2 
Magyarország-Franciaország 2-3 szétlövéssel 
Magyarország-Dánia 3-2 
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Divízió I/B Felnőtt Női Világbajnokság, Peking, Kína (2015.04.06-12.) 
 
Keret: 
Kapusok: Németh Anikó, Poltzer Renáta, Gegesy Boglárka (EGK) 
Hátvédek: Németh Bernadett, Tóth Enikő, Medgyes Dorottya, Csiszer Sarolt, Kiss-Simon 
Franciska, Molnár Mónika, Trencsényi Kitti, Odnoga Lotti 
Csatárok: Jókai-Szilágyi Zsófia, Brgles Nóra, Horváth Tiffani, Kiss Andrea, Pintér Lili, Pintér 
Hanna, Rónai Alexandra, Dabasi Réka, Gottlibet Zóra, Ungár Rebeka, Somogyi Vivien, Jókai-
Szilágyi Kinga 
 
Stáb: 
Dwayne Gylywoycuk – vezetőedző, Marton Tibor/Buzás Norbert – edző, Zuzana Tomcikova 
/ (Szabó Tamás) - kapusedző, Medgyes László – felszerelés menedzser, Ágó Renáta – 
rehabilitációs edző, Fórizs Henriett – masszőr, Jasó Judit – csapatvezető (Puskás 
Sándor/Juhász Bianka – erőnléti edzők, Örsi Bence – GM, dr. Kolbenheyer Zsuzsanna – női 
szakágvezető)  
 
Mérkőzések: 
Észak-Korea-Magyarország 1-5 
Olaszország-Magyarország 1-2 
Kína-Magyarország 7-3 
Szlovákia-Magyarország 1-0 
Hollandia-Magyarország 2-0 
 
Ötnapos összetartást követően felnőtt válogatottunk elutazott Pekingbe. 
Első mérkőzést Észak-Korea ellen játszottuk. Az első mérkőzés sohasem könnyű, főleg egy 
hosszú repülőút után. Lányaink végül magabiztos győzelemmel jutottak túl a koreai 
csapaton. 
Másnap Olaszország következett, akikkel eddig felnőtt világbajnokságon csak egyszer 
találkoztunk, amikor 2013-ban 3-1-re legyőzve őket, végül feljutottunk ebbe a csoportba. 
Ezúttal 2-1-et játszottunk, de végig uralni tudtuk a mérkőzést. 
Az első szünnap után a házigazdával mérkőztünk meg. Kínának nagyon fontos volt ez a 
hazai rendezésű világbajnokság, főleg amiatt is, hogy pályáznak a 2022-es Téli Olimpiára. A 
bírók sem könnyítették meg a dolgunkat, hiszen a mérkőzést gyakorlatilag végig 
emberhátrányban játszottuk. Háromszor kellett volna 5-3-ba helytállni, ami sajnos nem 
sikerült.  
A második szünnap után következett a szlovákok elleni párharc. A februári Négy Nemzet 
tornán ellenük elért győzelmet sajnos nem sikerült megismételni. A helyzeteinket sajnos 
nem sikerült gólra váltanunk, és ezúttal 1-0-ra kikaptunk. Ezzel már csak a bronzérem 
megszerzésére maradt esélyünk. 
Utolsó mérkőzést az ellen a Hollandia ellen játszottuk, akiket tavaly sikerült 2-1-re 
legyőznünk. Bár helyzeteink ezúttal is voltak szép számmal, végül 2-0-ra ők 
győzedelmeskedtek. 
Szlovákia visszajutott a Divízió I/A-ba, Hollandia lett az ezüstérmes, Kína pedig a 
bronzérmet szerezte meg.  
Annak ellenére, hogy tavaly bronzérmesek lettek lányaink, az idén elért negyedik hellyel is 
előre tudtunk lépni két helyet a világranglistán.  
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U23-as Női válogatott 
 
Kanada U22-Magyarország U23 (2014.12.30.) St. Pölten 
U23-as játékosaink két napos felkészülés után (2014.12.28-29.) Ausztriában a kanadai U22-
es válogatott ellen léptek pályára, ahol 6-0-ra kikaptak. Tekintettel arra, hogy az U18-as 
válogatott január elején világbajnokságon szerepelt, sok fiatal játékos kapott 
játéklehetőséget. 
 
Négy Nemzet Torna (2015.02.06-08.) Budapest, Jégpalota 
Három napos felkészülés után (2015.03-05.) a világbajnokságra készülő játékosaink, 
kiegészülve az Oroszországban játszó Huszák Alexandrával és Gasparics Fannival a velünk 
egy csoportban szereplő szlovák válogatottat, illetve a felettünk lévő Divízióban játszó 
Franciaországot és Dániát láthatta vendégül. 
A magyar válogatott végül két győzelemmel és egy szétlövéses vereséggel, torna 
győzelemmel zárta a hétvégét. 
 
Mérkőzések: 
Magyarország-Szlovákia 4-2 
Magyarország-Franciaország 2-3 szétlövéssel 
Magyarország-Dánia 3-2 
 
U18-as Női Válogatott 
dr. Kolbenheyer Zsuzsanna beszámolója a női válogatott idei munkájáról: 
 
Előzmények és felkészülés: 
A tavalyi budapesti A csoportos világbajnokságon sajnos nem sikerült megismételni a 
2013-as bravúrt és bent maradni a Top Divízióban, így idén U18-as válogatottunk a Divízió I-
ben szerepelt. Az 1996-ban született lányaink kiöregedésével a csapat hetven százaléka 
újoncokból állt, akiknek igyekeztünk minél több nemzetközi mérkőzést szervezni. 
 
Franciaország-Magyarország (2014.10.24-26.) Vaujany 
Válogatottunk kétnapos felkészülés után Franciaországba utazott, a januári világbajnokság 
helyszínére, három felkészülési mérkőzést játszani a házigazdák ellen.  
A tornára, az edzői stáb döntésének megfelelően, nem utazott el az első számú kapusunk, 
Poltzer Renáta. 
Bár mindhárom mérkőzést elveszítettük, a felkészülés szempontjából nagyon fontosak 
voltak ezek a meccsek. 
Franciaország-Magyarország 4:0 
Franciaország-Magyarország 5:0 
Franciaország-Magyarország 9-1 
 
Magyarország-Ausztria (2014.11.08-09.) Jégpalota 
Novemberben újabb kétnapos összetartás után Ausztria U-18-as válogatottjával 
játszottunk két mérkőzést. 
Magyarország-Ausztria 3-1 
Magyarország-Ausztria1-3 
 
Visegrádi Négy Nemzet Torna (2014.12.19-21.) Csehország 
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Decemberben háromnapos edzőtábort követően Csehországba utaztak lányaink, ahol a 
házigazdákkal, Szlovákiával és Lengyelországgal mérkőztek meg. Az A csoportban szereplő 
csehektől elszenvedett vereség után, két győzelemmel zártuk a tornát. 
Csehország-Magyarország 7-1 
Szlovákia - Magyarország 1-3 
Lengyelország-Magyarország 1-2 
 
 
Divízió I U-18-as Női Világbajnokság, Vaujany, Franciaország (2015.01.04-10.) 
(Magyarország, Ausztria, Franciaország, Németország, Norvégia, Szlovákia) 
 
Keret: 
Kapusok: Poltzer Renáta, Maruyama Yumi 
Hátvédek: Pál Vanda, Holzer Bernadett, Odnoga Lotti, Fodor Lili, Mayer Fruzsina, Szűcs 
Anita, Vakán Laura 
Csatárok: Pintér Hanna, Ungár Rebeka, Szelényi Lilien, Grkovics Jelena, Gottliebet Zóra, 
Jókai-Szilágyi Kinga, Pavuk Petra, Páterka Lilla, Egyedi Noémi, Galántai Maya, Szick Dorka,  
 
Stáb: 
Dwayne Gylywoycuk – mentoredző, Marton Tibor/Buzás Norbert – edző, Zuzana Tomcikova 
/ (Szabó Tamás) - kapusedző, Medgyes László – felszerelés menedzser, Ágó Renáta – 
rehabilitációs edző, Jasó Judit – csapatvezető (Puskás Sándor/Juhász Bianka – erőnléti 
edzők, Örsi Bence – GM, dr. Kolbenheyer Zsuzsanna – női szakágvezető)  
 
Mérkőzések: 
Ausztria-Magyarország 0-2 
Norvégia-Magyarország 3-0 
Szlovákia-Magyarország 1-7 
Németország-Magyarország 7-0 
Franciaország-Magyarország 2-1 
 
 
 
 
 
Kelt: Bp., 2015.05.19. 
 
 
 
 
 
 
 

 Civil szervezet képviseletére 
 jogosult személy aláírása 
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