
MJSZ Határozattár 2022 

 

1./2022. (01.18.) Elnökségi határozat: 

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

vételét. 

 

2./2022. (01.18.) Elnökségi határozat: 

Az MJSZ Elnöksége elfogadja a 2022-2023-as tao támogatási időszakra vonatkozó, előterjesztésben 

bemutatott támogatás jóváhagyási kritériumokat.   

 

3./2022. (01.18.) számú elnökségi határozat: 

Az MJSZ Elnöksége bizottságot hoz létre tagszervezeti kizárási eljárás lefolytatására. A bizottság tagjai: 

Dalnoki Balázs (elnök), Horváth Ilona (tag), Horváthné Valentin Gabriella (tag), Kovács Zoltán (tag), dr. 

Csanádi Adrienn (tag). 

 

4./2022. (02.07.) számú elnökségi határozat: 

Az MJSZ Elnöksége támogatja a Szolnok Orcas Hockey Sportegyesület tagként való nyilvántartásba 

vételét. 

 
5./2022. (02.07.) számú elnökségi határozat: 

Az MJSZ Elnöksége  

• a BP Capitals Kft. (korábban Vasas Jégkorong Kft.) a 2018/2019. évi (KE10505/2018/MJSZ) alap 
támogatási időszaki elszámolását 18.022 Ft vissza-fizetési kötelezettséggel, 

• a BP Capitals Kft. (korábban Vasas Jégkorong Kft.) a 2019/2020. évi (KE12234/2019/MJSZ) alap 
támogatási időszaki elszámolását 75.436 Ft vissza-fizetési kötelezettséggel, 

• a BP Capitals Kft. (korábban Vasas Jégkorong Kft.) a 2019/2020. évi (KE12234/2019/H/MJSZ) 
hosszabbított támogatási időszaki elszámolását 3.589.407 Ft visszafizetési kötelezettséggel, 

• a BP Capitals Kft. (korábban Vasas Jégkorong Kft.) a 2020/2021. évi (KE13905/2020/MJSZ) alap 
támogatási időszaki elszámolását 22.706.631 Ft visszafizetési kötelezettséggel, 

• a Sportország SC Nonprofit Kft. a 2016/2017. évi (KE07845/2016/H/MJSZ) hosszabbított 
támogatási időszaki elszámolását 812.230 Ft visszafizetési kötelezettséggel, 

• a Mosonmagyaróvári Vízisport Egyesület a 2019/2020. évi (KE12286/2019/MJSZ) alap 
támogatási időszaki elszámolását 50.000 Ft visszafizetési kötelezettséggel, 

• a Gepárd Jégkorong Egyesület a 2016/2017. évi (KE07795/2016/H/MJSZ) hosszabbított 
támogatási időszaki elszámolását visszafizetési kötelezettség nélkül, 

• a Pesterzsébet Hockey Club a 2015/2016. évi (KE06326/2015/H/MJSZ) hosszabbított 
támogatási időszaki elszámolását visszafizetési kötelezettség nélkül 

fogadja el. 

 
6./2022. (02.07.) számú elnökségi határozat: 

Az MJSZ Elnöksége  

• a Pólus Fitness Sport Egyesület a 2018/2019. évi (KE10402/2018/MJSZ) alap támogatási 
időszaki elszámolását 2.182.728 Ft visszafizetési kötelezettséggel, 

• a Pólus Fitness Sport Egyesület a 2018/2019. évi (KE10451/2018/H/MJSZ) hosszabbított 
támogatási időszaki elszámolását 40.791 Ft visszafizetési kötelezettséggel, 



• a Jégkert Sportegyesület a 2018/2019. évi (KE10451/2018/MJSZ) alap támogatási időszaki 
elszámolását 677.160 Ft visszafizetési kötelezettséggel, 

• a Balu-T Utánpótlás Sportegyesület a 2018/2019. évi (KE10435/2018/H/MJSZ) hosszabbított 
támogatási időszaki elszámolását 11.720 Ft visszafizetési kötelezettséggel, 

• a Kazinczy Ferenc Általános Iskola Diáksport Egyesület a 2017/2018. évi 
(KE09043/2017/H/MJSZ) hosszabbított támogatási időszaki elszámolását 157.280 Ft 
visszafizetési kötelezettséggel, 

• a Gepárd Jégkorong Egyesület a 2017/2018. évi (KE08984/2017/MJSZ) alap támogatási 
időszaki elszámolását 527.749 Ft visszafizetési kötelezettséggel, 

• a HC Kiskőrös Alapítvány a 2016/2017. évi (KE07816/2016/MJSZ) alap támogatási időszaki 
elszámolását 108.000 Ft visszafizetési kötelezettséggel 

• a HC Kiskőrös Alapítvány a 2016/2017. évi (KE07816/2016/H/MJSZ) hosszabbított támogatási 
időszaki elszámolását 8.773.387 Ft visszafizetési kötelezettséggel  

fogadja el. 

 

7./2022. (02.18.) számú elnökségi határozat: 

A Magyar Jégkorong Szövetség Elnöksége jóváhagyja az Erste Liga Versenyszabályzatának 4. számú, 

valamint a Versenyszabályzat 5. számú módosítását. 

 

8./2022. (02.18.) számú elnökségi határozat: 

A Magyar Jégkorong Szövetség Elnöksége a 2022. évi sportági keret összegre tekintettel elfogadja a 

2022/2023-as támogatási időszakra benyújtott tao-támogatások bírálatához kialakított alapelveket. 

 

9./2022. (02.18.) számú elnökségi határozat: 

Az MJSZ Elnöksége támogatja a Soproni Műegyetemi Atlétikai és Football Club tagként való 

nyilvántartásba vételét. 

 

10./2022. (02.18.) számú elnökségi határozat: 

Az MJSZ Elnöksége támogatja a Lehel HC Jégkorong Nonprofit Kft.Club tagként való nyilvántartásba 

vételét. 

 

11./2022. (02.28.) számú elnökségi határozat: 

Az Elnökség elfogadja a Magyar Jégkorong Szövetség 2022/2023-as versenyszezonra készült Tao-

pályázatát és felhatalmazza a főtitkárt, hogy intézkedjen annak beadásáról.  

 

12./2022. (02.28.) számú elnökségi határozat: 

A Magyar Jégkorong Szövetség Elnöksége jóváhagyja az Igazolási, Nyilvántartási és Átigazolási 

Szabályzat módosítását. 

 

13./2022. (03.03.) számú elnökségi határozat: 

Az MJSZ Elnöksége a Dunaújvárosi Jégkorong Kft. a 2019/2020. évi alap támogatási időszaki 10. 

részelszámolását (végelszámolás) visszafizetési kötelezettség nélkül elfogadja. 

 

14./2022. (03.07.) számú elnökségi határozat: 

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

 

 

 



15./2022. (03.08.) számú elnökségi határozat: 

A Magyar Jégkorong Szövetség Elnöksége felhatalmazza az elnököt, hogy Pat Cortinával, a felnőtt női 

szövetségi kapitány-jelölttel a szerződést megkösse.  

 

16./2022. (03.08.) számú elnökségi határozat: 

Az MJSZ Elnöksége jóváhagyja az Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztiválra (EYOF) utazó csapat játékosainak 

és stábjainak névsorát az előterjesztésben, illetve annak mellékleteiben részletezetteknek 

megfelelően. 

 

17./2022 (03.15) számú elnökségi határozat: 

A Magyar Jégkorong Szövetség Elnöksége támogatja az előterjesztésben szereplő személyek Gerevich 

Aladár-sportösztöndíjra történő jelölését. 

 

18./2022 (03.24.) számú elnökségi határozat: 

A Magyar Jégkorong Szövetség Elnöksége jóváhagyja az Erste Liga Versenyszabályzatának 5. számú 

módosítását. 

 

19./2022 (03.28.) számú elnökségi határozat: 

Az MJSZ Elnöksége elfogadja a Magyar Jégkorong Szövetség 2022-re vonatkozó üzleti előrejelzését és 

2023. naptári évre vonatkozó üzleti tervét. 

 

20./2022 (03.28.) számú elnökségi határozat: 

Az MSZ Elnöksége jóváhagyja, hogy a magyar férfi és női OB I-es bajnokságokban szereplő csapatok, 

valamint a Fehérvár AV19 egyesület hazai és a nemzetközi szövetség verseny-rendszerében szervezett 

mérkőzésein és ezen egyesületek saját felületein egyes vagyoni értékű jogokat további használat és 

hasznosítás céljából az MJSZ a 2022/2023-as és a 2023/2024-es bajnoki szezonokban elvonja, és 

felhatalmazza a főtitkárt a vonatkozó szerződések megkötésére.  

  
21./2022 (03.28.) számú elnökségi határozat: 

A Magyar Jégkorong Szövetség Elnöksége jóváhagyja az Inline U12 3x3, U16 3x3, Női 3x3 és Felnőtt 

Amatőr 3x3 (kispályás) bajnokságok, továbbá az Inline U16, U21, Női, Felnőtt Amatőr és Felnőtt (Nyílt) 

bajnokságok 2022-es bajnoki szezonra vonatkozó versenykiírásait. 

 
22./2022 (04.11.) számú elnökségi határozat: 

Az MJSZ Elnöksége  

• a Szabolcsi Jégkorong Egyesület a 2018/2019. évi (KE10521/2018/MJSZ) alap támogatási 
időszaki elszámolását 510.603 Ft visszafizetési kötelezettséggel, 

• a Szabolcsi Jégkorong Egyesület a 2018/2019. évi (KE10521/2018/H/MJSZ) hosszabbított 
támogatási időszaki elszámolását 229.485 Ft visszafizetési kötelezettséggel, 

• a Vasas Sport Club a 2018/2019. évi (KE10476/2018/MJSZ) alap támogatási időszaki 
elszámolását visszafizetési kötelezettség nélkül, 

• a Vasas Sport Club a 2018/2019. évi (KE10476/2018/H/MJSZ) hosszabbított támogatási 
időszaki elszámolását visszafizetési kötelezettség nélkül, 

• az Ajka 2005 Kft. a 2017/2018. évi (KE08959/2017/MJSZ) alap támogatási időszaki 
elszámolását 446.577 Ft visszafizetési kötelezettséggel, 

• az Ajka 2005 Kft. a 2017/2018. évi (KE08959/2017/H/MJSZ) hosszabbított támogatási időszaki 
elszámolását visszafizetési kötelezettség nélkül, 



• a Szolnoki Búvár Sportegyesület a 2018/2019. évi (KE10428/2018/H/MJSZ) hosszabbított 
támogatási időszaki elszámolását visszafizetési kötelezettség nélkül, 

• a Debreceni Hoki Klub a 2017/2018. évi (KE09037/2017/H/MJSZ) hosszabbított támogatási 
időszaki elszámolását 1.492.554 Ft visszafizetési kötelezettséggel 

fogadja el. 

 

23./2022 (04.11.) számú elnökségi határozat: 

Az MJSZ Elnöksége  

• a HC Kiskőrös Alapítvány a 2017/2018. évi (KE09006/2017/H/MJSZ) hosszabbított támogatási 
időszaki elszámolását 31.706 Ft visszafizetési kötelezettséggel, 

• a White Sharks Hockey Club a 2017/2018. évi (KE09064/2017/MJSZ) alap támogatási időszaki 
elszámolását 729.235 Ft visszafizetési kötelezettséggel, 

• a White Sharks Hockey Club a 2017/2018. évi (KE09064/2017/H/MJSZ) hosszabbított 
támogatási időszaki elszámolását 14.989 Ft visszafizetési kötelezettséggel, 

• a Pesterzsébeti Hockey Club a 2016/2017. évi (KE07846/2016/H/MJSZ) hosszabbított 
támogatási időszaki elszámolását 1.033.302 Ft visszafizetési kötelezettséggel, 

• a Gepárd Jégkorong Egyesület a 2017/2018. évi (KE08984/2017/H/MJSZ) hosszabbított 
támogatási időszaki elszámolását 519.637 Ft visszafizetési kötelezettséggel, 

• a Gödöllői Jégkorong Sportegyesület a 2020/2021. évi (KE13919/2020/MJSZ) alap támogatási 
időszaki elszámolását 1.255.733 Ft visszafizetési kötelezettséggel,  

• a Soproni Jégkorong Sportegyesület a 2017/2018. évi (KE09034/2017/MJSZ) alap támogatási 
időszaki elszámolását 8.551 Ft visszafizetési kötelezettséggel, 

• a Soproni Jégkorong Sportegyesület a 2017/2018. évi (KE09034/2017/H/MJSZ) hosszabbított 
támogatási időszaki elszámolását visszafizetési kötelezettség nélkül 

fogadja el. 

 

24./2022 (04.11.) számú elnökségi határozat: 

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

működésre irányuló támogatási összegeket azzal, 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. 

 

25./2022 (04.11.) számú elnökségi határozat: 

A Magyar Jégkorong Szövetség Elnöksége támogatja a 2. számú melléklet 1.B. (Balu-T SE és HC Kiskőrös 

Alapítvány esetében 100%-os a támogatás) és 2. blokkjában előterjesztett beruházásra irányuló 

támogatási összegeket azzal, hogy a hiány-pótlásra felszólítandó pályázatok esetében a hiánypótlást 

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

a sportági keret-összegeken belül.  

 

26./2022 (04.11.) számú elnökségi határozat: 

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

beruházásra irányuló támogatási összegeket. 

 

27./2022 (04.15.) számú elnökségi határozat: 

Az MJSZ Elnöksége támogatja a kötelező fejvédőviselést az utánpótlás jégkorong edzéseken és U8-U10 

jégkorong tornákon a korcsolyával jégre lépő edzők részére is. 

 



28./2022 (04.15.) számú elnökségi határozat: 

A Magyar Jégkorong Szövetség Elnöksége elfogadja az előterjesztésben bemutatott új Szervezeti és 

Működési Szabályzatot, és felkéri a főtitkárt annak bevezetésére. 

 
29./2022 (04.15.) számú elnökségi határozat: 

A Magyar Jégkorong Szövetség Elnöksége támogatja Vas Márton kinevezését az U20-as válogatott 

élére a következő szezonra, 2022. április 15-től 2023. április 15-ig. 

 

30./2022 (04.26.) számú 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.  

 

31./2022 (04.26.) számú elnökségi határozat 

Az MJSZ Elnöksége megszüntet a következő tagszervezetek tagságát az egyesület saját kérésére: Alba 

Grizzlyk Hockey Club, Aquaworm Nonprofit Kft., Bea Ice Dance Team Egyesület, ETO Hockey Kft., Első 

Mosonmagyaróvári Torna Egylet 1904 Sportszervezet, Gigászok Sportegyesület, Hargitai Farkasok 

Jégkorong Alapítvány, Kalocsai Utánpótlás Sport Egyesület, Kaposvár Hoki Club Sportegyesület, 

Kazinczy Ferenc Általános Iskola Diáksport Egyesülete, Margitszigeti Futball Club, Poseidon Vízisport és 

Jégkorong Egyesület, Rookie Ice Hockey Team Kft., Szekszárdi Sportközpont Nonprofit Kft., Tatai Hódy 

Sportegyesület, Viadukt SE, XXI. Század Sport Club. 

 

32./2022 (05.03.) számú elnökségi határozat 

Az MJSZ Elnöksége támogatja az Igazolási, Nyilvántartási és Átigazolási Szabályzat 6. számú 

módosítását. 

 

33./ 2022. (05.03.) számú elnökségi határozat 

Az MJSZ Elnöksége a felnőtt női- és férfi-, valamint a női U18, férfi U18 és U20 válogatott játékosok 

napidíjait és bónuszait, valamint a stábok bónuszait az előterjesztésben bemutatottak szerint 

határozza meg. 

 

34./2022 (05.03.) számú elnökségi határozat 

A Magyar Jégkorong Szövetség Elnöksége elfogadja a sportszervezeti tao-programokhoz érkezett 

kérelem kiegészítéseket az előterjesztésben bemutatottak szerint. 

 

35./2022 (05.26.) számú elnökségi határozat 

A Magyar Jégkorong Szövetség Elnöksége elfogadja a sportszervezeti tao-programokhoz érkezett 

kérelem kiegészítéseket az előterjesztésben bemutatottak szerint. 

 

36./2022 (05.26.) számú elnökségi határozat 

A Magyra Jégkorong Szövetség Elnöksége jóváhagyja Tornyi Gábor jelölését a 2022. évi Kéri Rudolf 

emlékdíjra. 

 

37./2022. (06.29.) számú elnökségi határozat 

A Magyar Jégkorong Szövetség Elnöksége támogatja az előterjesztésben szereplő változásokat a 

Gerevich Aladár-sportösztöndíj tekintetében. 

 

 

 



38./2022. (06.29.) számú elnökségi határozat 

A Magyar Jégkorong Szövetség Elnöksége létrehozza a Tao Munkacsoportot és megválasztja annak 

tagjait 2023. június 30-ig szóló mandátummal az alábbiak szerint: 

Elnök: Preisinger Gábor 

Tagok: Deák László, Bereczki László, Szilágyi Attila, dr. Csanádi Adrienn 

Titkár: Klem Erzsébet. 

 

39./2022. (06.29.) számú elnökségi határozat 

Az MJSZ Elnöksége  

• a Dunaújvárosi Jégtörők Egyesület a 2016/2017. évi (KE07855/2016/MJSZ) alap támogatási 
időszaki elszámolását visszafizetési kötelezettség nélkül, 

• a Dunaújvárosi Jégtörők Egyesület a 2016/2017. évi (KE07855/2016/H/MJSZ) hosszabbított 
támogatási időszaki elszámolását visszafizetési kötelezettség nélkül, 

• a Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület a 2017/2018. évi (KE08982/2017/MJSZ) alap támogatási 
időszaki elszámolását 2.466.827 Ft visszafizetési kötelezettséggel, 

• a Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület a 2017/2018. évi (KE08982/2017/H/MJSZ) hosszabbított 
támogatási időszaki elszámolását 18.000 Ft visszafizetési kötelezettséggel, 

• az Alapítvány a Hatvani I. István Általános Iskola Támogatására a 2017/2018. évi 
(KE08996/2017/H/MJSZ) hosszabbított támogatási időszaki elszámolását 559.017 Ft 
visszafizetési kötelezettséggel, 

• a Balu-T Utánpótlás Sportegyesület a 2017/2018. évi (KE09025/2017/MJSZ) alap támogatási 
időszaki elszámolását 39.364 Ft visszafizetési kötelezettséggel, 

• a Balu-T Utánpótlás Sportegyesület a 2017/2018. évi (KE09025/2017/H/MJSZ) hosszabbított 
támogatási időszaki elszámolását 41.363 Ft visszafizetési kötelezettséggel  

fogadja el. 

 
40./2022. (06.29.) számú elnökségi határozat 

Az MJSZ Elnöksége  

• a Városi Sportegyesület Dunakeszi a 2018/2019. évi (KE10401/2018/MJSZ) alap támogatási 
időszaki elszámolását 213.530 Ft visszafizetési kötelezettséggel, 

• a Városi Sportegyesület Dunakeszi a 2018/2019. évi (KE10401/2018/H/MJSZ) hosszabbított 
támogatási időszaki elszámolását 139.380 Ft visszafizetési kötelezettséggel, 

• a Szolnoki Búvár Sportegyesület a 2019/2020. évi (KE12179/2019/MJSZ) alap támogatási 
időszaki elszámolását 2.239.088 Ft visszafizetési kötelezettséggel, 

• a Szolnoki Búvár Sportegyesület a 2019/2020. évi (KE12179/2019/H/MJSZ) hosszabbított 
támogatási időszaki elszámolását 106.458 Ft visszafizetési kötelezettséggel, 

• a Maros Télisport Egyesület a 2018/2019. évi (KE10486/2018/H/MJSZ) hosszabbított 
támogatási időszaki elszámolását 3.535 Ft visszafizetési kötelezettséggel, 

• a Szekszárdi Sportközpont Nonprofit Kft. a 2017/2018. évi (KE08937/2017/MJSZ) alap 
támogatási időszaki elszámolását 11.665.933 Ft visszafizetési kötelezettséggel, 

• a Szekszárdi Sportközpont Nonprofit Kft. a 2017/2018. évi (KE08937/2017/H/MJSZ) 
hosszabbított támogatási időszaki elszámolását visszafizetési kötelezettség nélkül  

fogadja el. 

 

41./2022. (06.29.) számú elnökségi határozat 

Az MJSZ Elnöksége támogatja a Semmelweis Egyetem Sport Klub tagként való nyilvántartásba vételét. 



 

42./2022. (06.29.) számú elnökségi határozat 

A Magyar Jégkorong Szövetség Elnöksége támogatja Kevin Constantine felnőtt férfi válogatott élére 

történő szövetségi kapitányi kinevezését a 22/23-as és a 23/24-es szezonra, opcióval a 24/25-ös 

szezonra. 

 

43./2022. (06.29.) számú elnökségi határozat 

Az MJSZ Elnöksége a Szakmai Bizottság által megfogalmazott javaslat szerint támogatja a 

magyarországi csapatok külföldi bajnokságban történő részvételét. 

 

44./2022. (07.04.) számú elnökségi határozat 

MJSZ Elnöksége a Szakmai Bizottság által megfogalmazott javaslat szerint, továbbá U18 korosztályban 

a DEAC Jégkorong Akadémia Kft. és a Vasas SC részvételével támogatja a magyarországi csapatok 

külföldi bajnokságban történő szereplését. 

 

45./2022. (07.20.) számú elnökségi határozat 

A Magyar Jégkorong Szövetség Elnöksége 2022. július 1-től létrehozza a Fegyelmi Munkacsoportot és 

megválasztja annak tagjait 2023. június 30-ig szóló mandátummal az alábbiak szerint: 

• elnök: dr. Csanádi Adrienn 

• tagok: Németh Márton, Palla Antal, Szongoth Gergely  

• titkár: Palla Zoltán 

 

46./2022. (07.20.) számú elnökségi határozat 

A Magyar Jégkorong Szövetség Elnöksége támogatja az előterjesztésben szereplő változásokat a 

Gerevich Aladár-sportösztöndíj tekintetében. 

 

47./2022. (07.20.) számú elnökségi határozat 

Az MJSZ Elnöksége támogatja Id. Ocskay Gábor jelölését a Magyar Edzők Társasága által kiírt Edzői 

Életmű Díjra. 

 

48./2022. (07.20.) számú elnökségi határozat 

A Magyar Jégkorong Szövetség Elnöksége jóváhagyja az Infrastruktúra szabályzat 2022.07.20-i hatállyal 

történő bevezetését. 

 

49./2022. (07.20.) számú elnökségi határozat 

A Magyar Jégkorong Szövetség Elnöksége 2022. július 1-től létrehozza a Játékvezetői Munkacsoportot 

és megválasztja annak tagjait 2023. június 30-ig szóló mandátummal az alábbiak szerint: 

• elnök: dr. Nyeste Gábor 

• tagok: Gebei Péter, Varjú Árpád, Abonyi Attila, Juhász Gábor, Schumacher-Kovács Ákos, Mayer 

István. Vincze László 

• titkár: Borosán Orsolya. 

 

50./2022. (07.20.) számú elnökségi határozat 

A Magyar Jégkorong Szövetség Elnöksége 2022. július 1. napjától létrehozza a Történeti 

munkacsoportot és megválasztja annak tagjait 2023. június 30-ig szóló mandátummal az alábbiak 

szerint: 



• elnök: Palla Antal 

• tagok: Kovács Zoltán, Zsitva Viktor, Raffa György, Tejfalussy Béla, Dr. Bikár Péter,  

Faludy Zsolt, Regős Péter, Gondos László 

• titkár: Kramer Ádám. 

 
51./2022. (07.20.) számú elnökségi határozat 

Az MJSZ Elnöksége  

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

hosszabbított támogatási időszaki elszámolását 318.411 Ft visszafizetési kötelezettséggel, 

• a Veszprém Fiatal Sportolóiért Közhasznú Alapítvány a 2017/2018. évi (KE08990/2017/MJSZ) 

alap támogatási időszaki elszámolását 1.754.467 Ft visszafizetési kötelezettséggel, 

• a Veszprém Fiatal Sportolóiért Közhasznú Alapítvány a 2017/2018. évi 

(KE08990/2017/H/MJSZ) hosszabbított támogatási időszaki elszámolását vissza-fizetési 

kötelezettség nélkül, 

• a Kaposvári Sportközpont és Sportiskola a 2017/2018. évi (KE08993/2017/MJSZ) alap 

támogatási időszaki elszámolását visszafizetési kötelezettség nélkül, 

• a Kaposvári Sportközpont és Sportiskola a 2017/2018. évi (KE08993/2017/H/MJSZ) 

hosszabbított támogatási időszaki elszámolását 367.526 Ft visszafizetési kötelezettséggel, 

• a HC Kiskőrös Alapítvány a 2017/2018. évi (KE09006/2017/MJSZ) alap támogatási időszaki 

elszámolását visszafizetési kötelezettség nélkül, 

• az Esztergomi Táti Tigrisek Jégkorong Sportegyesület a 2017/2018. évi (KE09030/2017/MJSZ) 

alap támogatási időszaki elszámolását visszafizetési kötelezettség nélkül 

fogadja el. 

 

52./2022. (07.20.) számú elnökségi határozat 

A Magyar Jégkorong Szövetség elnöksége jóváhagyja a pályázat értékelő munkacsoport által 

ösztöndíjra javasoltak listáját. 

 

53./2022. (07.20.) számú elnökségi határozat 

A Magyar Jégkorong Szövetség Elnöksége támogatja a Szakmai Bizottság tagjainak megbízatását 2023. 

június 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 

 

54./2022. (07.20.) számú elnökségi határozat 

A Magyar Jégkorong Szövetség Elnöksége támogatja az előterjesztésben részletezett magyarországi 

sportszervezetek külföldi bajnokságokban történő részvételét. 

 

55./2022. (07.29.) számú elnökségi határozat 

Az MJSZ Elnöksége a 2022/2023-as szezonra érvényes, első osztályú csapatok támogatására vonatkozó 

koncepciót elfogadja, annak végrehajtására (a vonatkozó szerződések megkötésére, illetve a szükséges 

feltételek fennállása esetén az összegek kifizetésére) felhatalmazza az elnököt és a főtitkárt. 

 

56./2022. (07.29.) számú elnökségi határozat 

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

válogatott vezetőedzői posztjára a 2022/2023-as szezonra.  



 

57./2022. (08.16.) számú elnökségi határozat 

Az MJSZ Elnöksége a Mátyásföldi Jégcsarnok Nonprofit Kft. a 2016/2017. évi hosszabbított támogatási 

időszaki 3. részelszámolását (végelszámolás) visszafizetési kötelezettség nélkül elfogadja. 

58./2022. (08.16.) számú elnökségi határozat 

A Magyar Jégkorong Szövetség Elnöksége támogatja ifj. Kovács Csaba jelölését a Szakmai Bizottság 

tagságára a 2022/2023-as szezonra. 

59./2022. (08.16.) számú elnökségi határozat 

Az MJSZ Elnöksége támogatja a Jégvarázs Tanoda Alapítvány tagként való nyilvántartásba vételét. 

60./2022. (08.16.) számú elnökségi határozat 

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

Erste Liga, a Magyar Kupa és a Szuperkupa 2022/23-as bajnoki szezonra vonatkozó versenykiírásait. 

 

61./2022. (08.16.) számú elnökségi határozat 

A Magyar Jégkorong Szövetség Elnöksége a fellebbezési kérelmet elutasítja, az elsőfokú határozatot 

helyben hagyja.  

 

62./2022. (08.19.) számú elnökségi határozat 

A Magyar Jégkorong Szövetség Elnöksége jóváhagyja a Sportegészségügyi Szabályzat előterjesztett 

módosítását. 

 

63./2022. (09.05.) számú elnökségi határozat 

A Magyar Jégkorong Szövetség Elnöksége jóváhagyja az Andersen Liga 2022-2023. évi 

versenykiírásának módosítását. 

 
64./2022. (09.05.) számú elnökségi határozat 

Az MJSZ Elnöksége  

• a Családi és Egészségmegőrző Sportegyesület a 2018/2019. évi (KE10458/2018/MJSZ) alap 
támogatási időszaki elszámolását 382.425 Ft visszafizetési kötelezettséggel, 

• az Esztergomi Táti Tigrisek Jégkorong Sportegyesület a 2017/2018. évi 
(KE09030/2017/H/MJSZ) hosszabbított támogatási időszaki elszámolását 198.442 Ft 
visszafizetési kötelezettséggel, 

• a MAC Budapest Jégkorong Akadémia Egyesület a 2015/2016. évi (KE06284/2015/MJSZ) alap 
támogatási időszaki elszámolását 434.647 Ft visszafizetési kötelezettséggel, 

• a MAC Budapest Jégkorong Akadémia Egyesület a 2015/2016. évi (KE06284/2015/H/MJSZ) 
hosszabbított támogatási időszaki elszámolását 338.845 Ft visszafizetési kötelezettséggel, 

• a Pécsi Sport Nonprofit Zrt. a 2018/2019. évi (KE10428/2018/H/MJSZ) hosszabbított 
támogatási időszaki elszámolását 3.143.270 Ft visszafizetési kötelezettséggel, 

• a Blue Point Sportegyesület a 2020/2021. évi (KE13875/2018/MJSZ) alap támogatási időszaki 
elszámolását visszafizetési kötelezettség nélkül, 

• a Pécsi Sport Nonprofit Zrt. a 2018/2019. évi (KE10428/2018/MJSZ) alap támogatási időszaki 
elszámolását visszafizetési kötelezettség nélkül 

fogadja el. 

 
65./2022. (09.05.) számú elnökségi határozat 

Az MJSZ Elnöksége támogatja az Uni Pro Sport Kft. tagként való nyilvántartásba vételét. 



 

 
66./2022. (09.05.) számú elnökségi határozat 

Az MJSZ Elnöksége  

• az Aquaworm Kft. a 2017/2018. évi (KE09035/2017/MJSZ) alap támogatási időszaki 
elszámolását 60.525 Ft visszafizetési kötelezettséggel, 

• a Szabolcsi Jégkorong Egyesület a 2019/2020. évi (KE12272/2019/MJSZ) alap támogatási 
időszaki elszámolását visszafizetési kötelezettség nélkül, 

• a Szabolcsi Jégkorong Egyesület a 2019/2020. évi (KE12272/2019/H/MJSZ) hosszabbított 
támogatási időszaki elszámolását 491.353 Ft visszafizetési kötelezettséggel, 

• a Poseidon Vízisport Egyesület a 2021/2022. évi (KE15940/2021/MJSZ) alap támogatási 
időszaki elszámolását visszafizetési kötelezettség nélkül, 

• a Fehérvár AV19 Sport Club a 2021/2022. évi (KE15962/2021/MJSZ) alap támogatási időszaki 
elszámolását visszafizetési kötelezettség nélkül, 

• a Sportország SC Közhasznú Nonprofit Kft. (Mátyásföldi Jégcsarnok Közhasznú Nonprofit Kft.) 
a 2017/2018. évi (KE09023/2017/MJSZ) alap támogatási időszaki elszámolását visszafizetési 
kötelezettség nélkül, 

• a Sportország SC Közhasznú Nonprofit Kft. (Mátyásföldi Jégcsarnok Közhasznú Nonprofit Kft.) 
a 2017/2018. évi (KE09023/2017/H/MJSZ) hosszabbított támogatási időszaki elszámolását 
2.781.143 Ft visszafizetési kötelezettséggel  

fogadja el. 

 

67./2022. (09.08.) számú elnökségi határozat 

A Magyar Jégkorong Szövetség Elnöksége jóváhagyja a Tisza Volán SC 2022. augusztus 18-án benyújtott 

fellebbezését és a sportszervezet eredeti kérelmében foglaltakat támogatja.  

 
68./2022. (09.13.) számú elnökségi határozat 

A Magyar Jégkorong Szövetség Elnöksége támogatja a Gazdálkodási és Menedzsment Bizottság 

tagjainak megbízatását 2022. szeptember 15-től 2023. június 30-ig a következők szerint:  

• elnök: Misovicz Tibor 

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

• titkár: Sipos Levente. 

 

69./2022. (09.13.) számú elnökségi határozat 

A Magyar Jégkorong Szövetség Elnöksége jóváhagyja, hogy az a magyar személy (játékos, játékvezető, 

sportvezető), akit a Nemzetközi Jégkorong Szövetség (IIHF) magas elismerésben részesít – függetlenül 

a Hírességek Csarnoka aktuális létszámától – automatikusan a Magyar Jégkorong Hírességek Csarnoka 

tagja legyen, továbbá jóváhagyja Kovács Zoltán felvételét a Magyar Jégkorong Hírességek Csarnokába. 

 

70./2022. (09.13.) számú elnökségi határozat 

A Magyar Jégkorong Szövetség Elnöksége 2022. szeptember 13. napjától módosítja a hatályos Erste 

Liga Kommunikációs és Marketing Szabályzatát. 

 

71./2022. (10.03.) számú elnökségi határozat 

Az MJSZ Elnöksége a Pécsi Nonprofit Zrt. 2020/21. évi alaptámogatási időszaki második 

részelszámolását visszafizetési kötelezettség nélkül elfogadja. 

 



72./2022. (10.13.) számú elnökségi határozat 

A Magyar Jégkorong Szövetség Elnöksége támogatja Gerevich Aladár-sportösztöndíj előterjesztésben 

szereplő változásait. 

 

73./2022. (10.18.) számú elnökségi határozat 

A Magyar Jégkorong Szövetség Elnöksége elfogadja a Játékosügynöki Szabályzatot. 

 

74./2022. (10.18.) számú elnökségi határozat 

A Magyar Jégkorong Szövetség Elnöksége elfogadja az Erste Liga Versenyszabályzatának 6. számú 

módosítását. 

 

75./2022. (10.18.) számú elnökségi határozat 

A Magyar Jégkorong Szövetség Elnöksége elfogadja a Versenyszabályzat 7. számú módosítását. 

 

76./2022. (10.18.) számú elnökségi határozat 

A Magyar Jégkorong Szövetség Elnöksége elfogadja a Biztonsági Szabályzat átfogó módosítását. 

 

77./2022. (10.18.) számú elnökségi határozat 

A Magyar Jégkorong Szövetség Elnöksége elfogadja az Igazolási, Nyilvántartási és Átigazolási Szabályzat 

7. számú módosítását. 

 

78./2022. (10.18.) számú elnökségi határozat 

A Magyar Jégkorong Szövetség Elnöksége Sipos Levente főtitkárt delegálja a Magyar Olimpiai Bizottság 

Közgyűlésébe.  

 

79./2022. (10.18.) számú elnökségi határozat 

A Magyar Jégkorong Szövetség Elnöksége támogatja az Ellenőrzési Bizottság tagjainak megbízatását 

2023. június 30-ig a következők szerint:  

• elnök: Dalnoki Balázs 

• tagok: dr. Csanádi Adrienn, Németh Gergely, Nyeste Gábor, Gál Péter Pál 

• titkár: Kardos Angelika. 

 

80./2022. (10.18.) számú elnökségi határozat 

Az MJSZ Elnöksége az előterjesztés alapján 2022. október 18-ától visszavonásig felfüggeszti az 

Infrastruktúra Szabályzat azon előírásainak kötelező alkalmazását, amelyek az öltözők és a vizes 

helyiségek hőmérsékletére, valamint a melegvíz hőmérsékletére vonatkoznak.  

 

81./2022. (10.31.) számú elnökségi határozat 

Az MJSZ Elnöksége a Munka-, Sportruházati- és Sportfelszerelési Szabályzatot elfogadja. 

 

82./2022. (10.31.) számú elnökségi határozat 

Az MJSZ Elnöksége  

• a Miskolci Jegesmedve Sportszervező Kft. a 2016/2017. évi (KE07801/2016/MJSZ) alap 
támogatási időszaki elszámolását 1.419.630 Ft visszafizetési kötelezettséggel, 

• a Csabai Farkasok Jégkorong Egyesület a 2017/2018. évi (KE09036/2017/H/MJSZ) 
hosszabbított támogatási időszaki elszámolását 6.644.918 Ft visszafizetési kötelezettséggel, 



• a Gödöllő Jégkorong Sportegyesület a 2020/2021. évi (KE13919/2020/MJSZ) alap támogatási 
időszaki elszámolását 1.257.733 Ft visszafizetési kötelezettséggel, 

• a Pesterzsébeti Hockey Club a 2017/2018. évi (KE09035/2017/MJSZ) alap támogatási időszaki 
elszámolását visszafizetési kötelezettség nélkül, 

• a Pesterzsébeti Hockey Club a 2017/2018. évi (KE09035/2017/H/MJSZ) hosszabbított 
támogatási időszaki elszámolását 387.931 Ft visszafizetési kötelezettséggel, 

• az Ajka 2005 Kft. a 2018/2019. évi (KE10423/2018/MJSZ) alap támogatási időszaki 
elszámolását 3.582.204 Ft visszafizetési kötelezettséggel, 

• a Szolnoki Búvár Sportegyesület a 2020/2021. évi (KE13865/2020/MJSZ) alap támogatási 
időszaki elszámolását 3.291 Ft visszafizetési kötelezettséggel  

fogadja el. 

 

83./2022. (10.31.) számú elnökségi határozat 

A Magyar Jégkorong Szövetség Elnöksége jóváhagyja a Sportegészségügyi Szabályzat 2. számú 

módosítását. 

 

84./2022. (11.11.) számú elnökségi határozat 

Az MJSZ Elnöksége  

• a Miskolci Jegesmedve Sportszervező Kft. a 2016/2017. évi (KE07801/2016/H/MJSZ) 
hosszabbított támogatási időszaki elszámolását 1.215.233 Ft visszafizetési kötelezettséggel, 

• az Aquaworm Kft. a 2018/2019. évi (KE10455/2018/MJSZ) alap támogatási időszaki 
elszámolását 595.468 Ft visszafizetési kötelezettséggel, 

• az All U Need Dance Stúdió és Sportegyesület a 2021/2022. évi (KE15828/2021/MJSZ) alap 
támogatási időszaki elszámolását visszafizetési kötelezettség nélkül, 

• a Debreceni Egyetem Atlétikai Club Sport Nonprofit Közhasznú Kft. a 2018/2019. évi 
(KE10497/2018/MJSZ) alap támogatási időszaki elszámolását 766.920 Ft visszafizetési 
kötelezettséggel, 

• a Kazincbarcikai Ördögök Sportegyesület a 2017/2018. évi (KE08978/2017/MJSZ) alap 
támogatási időszaki elszámolását 1.698.277 Ft visszafizetési kötelezettséggel, 

• a MAC Budapest Jégkorong Akadémia Egyesület a 2016/2017. évi (KE07802/2016/MJSZ) alap 
támogatási időszaki elszámolását 24.216 Ft visszafizetési kötelezettséggel, 

• a MAC Budapest Jégkorong Akadémia Egyesület a 2016/2017. évi (KE07802/2016/H/MJSZ) 
hosszabbított támogatási időszaki elszámolását 187.037 Ft visszafizetési kötelezettséggel 

fogadja el. 

85./2022. (11.11.) számú elnökségi határozat 

Az MJSZ Elnöksége támogatja a részletesen bemutatott tao-támogatásokra vonatkozó sportági 

benchmark módosítását a 2022-2023-as támogatási időszakra. 

 

86./2022. (11.15.) számú elnökségi határozat 

Az MJSZ Elnöksége megerősíti Pat Cortinát a felnőtt női válogatott szövetségi kapitányi 

pozíciójában a 2022/2023-as versenyszezon végéig. 

 
87./2022. (12.13.) számú elnökségi határozat 

Az MJSZ Elnöksége jóváhagyja a kiválasztott VBR beszállítót és felhatalmazza a főtitkárt a 

szerződéskötésre. 



 

88./2022. (12.13.) számú elnökségi határozat 

A Magyar Jégkorong Szövetség Elnöksége az UNI Pro Sport Kft. indulási jog megszerzését nem 

támogatja. 

 
89./2022. (12.13.) számú elnökségi határozat 

Az MJSZ Elnöksége támogatja a részletesen bemutatott személyi tao-támogatásokra vonatkozó 

sportági benchmark módosítását, illetve változatlan formában támogatja a sporteszköz, 

sportfelszerelésre és a pályabérletre vonatkozó Benchmarkot a 2023-2024-as támogatási 

időszakra. 

 
90./2022. (12.13.) számú elnökségi határozat 

Az MJSZ Elnöksége a 2022 decemberi U20 (DIV 1./A) férfi világbajnokság esetében a stábo 

bónuszait az előterjesztésben bemutatottak szerint határozza meg. 

 
91./2022. (12.13.) számú elnökségi határozat  

A Magyar Jégkorong Szövetség Elnöksége jóváhagyja az Igazolási, Nyilvántartás és Átigazolási 

8. számú módosítását. 

 
92./2022. (12.13.) számú elnökségi határozat 

Az MJSZ Elnöksége egyetért azzal, hogy a 2023. évi Universiade keretbe rendelkezésre 

bocsátott játékosok után az érintett sportszervezetek a jelen előterjesztés szerinti 

kompenzációt kapjanak és kéri a főtitkárt, hogy a vonatkozó szerződéseket kösse meg, illetve 

a kifizetésekről gondoskodjon.  

 
93./2022. (12.13.) számú elnökségi határozat 

A Magyar Jégkorong Szövetség Elnöksége jóváhagyja a Versenyszabályzat 8. számú 

módosítását. 
 

Lezárva 2022. december 30-án. 

 

 

 

 

 


