
 

2012. évi elnökségi ülések határozat-tára 
 

 
1./2012. (01.29.) számú Elnökségi határozat: 
Az MJSZ elnöksége egybehangzóan elfogadta az Innsbrucki I. Téli Ifjúsági Olimpiáról készült 
beszámolót.  

 
2./2012. (01.29.) számú Elnökségi határozat: 
Az MJSZ elnöksége egybehangzóan elfogadta Eric Thurston beszámolóját. 

 
3./2012. (01.29.) számú Elnökségi határozat: 
Az MJSZ elnöksége egybehangzóan elfogadta Eric Thurston beszámolóját. 

 
4./2012. (01.29.) számú Elnökségi határozat: 
Az MJSZ elnöksége egybehangzóan elfogadta, hogy nemzeti csapataink nevezzenek a 2014. 
évi Téli Olimpia Játékokra. 
 
5./2012. (01.29.) számú Elnökségi határozat: 
Az MJSZ elnöksége egybehangzóan elfogadta a beszámolót a TAO pályázatok összesítéséről. 
 
6./2012. (01.29.) számú Elnökségi határozat: 
Az MJSZ elnöksége egybehangzóan elfogadta a Veszprémi Jégkorong Sportegyesület és a 
Kőbányai White Sharks HC felvételi kérelmét. 

 
7./2012. (02.28.) számú Elnökségi határozat: 
Az MJSZ elnöksége egybehangzóan elfogadta a javaslatokat az elnökség tagjaira 
vonatkozóan, és meghatározta, hogy  a rendkívüli közgyűlésre 2012. március 29-én 
csütörtökön 10.00 órakor  a Magyar Sport Háza földszinti tárgyalótermében kerül sor. 

 
8./2012. (02.28.) számú Elnökségi határozat: 
Az MJSZ elnöksége egybehangzóan elfogadta a 2012/2013-as szövetségi díjtáblázatot. 

  
9./2012. (02.28.) számú Elnökségi határozat: 
Az MJSZ elnöksége egybehangzóan elfogadta a televíziós jogdíj felosztását és így az MJSZ 
1000000+ÁFA közvetítési díjat utalhat át a MOL Ligában szerepelő magyar klubok részére. 
 
10./2012. (03.06.) számú Elnökségi határozat: 
Az MJSZ elnöksége egybehangzóan elfogadta a 2012/2013-as TAO pályázati időszakra 
javasolt Benchmark-okat. 
 
11./2012. (03.06.) számú Elnökségi határozat: 

Az MJSZ elnöksége elfogadta a 2012. Jégkorong Világbajnokság felnőtt válogatottjának 

szakmai stábját, másodedzőként J. P. MacCallum, kaput Jack Cummings és csapat 

managerként Kangyal Balázs személyét. 

 

12/2012. (03.08.) számú Elnökségi határozat: 

Az MJSZ Elnöksége Ad-hoc Fegyelmi Bizottságot hoz létre.          

Tagjai: Eric Thurston, Beck Péter, Kovács Zoltán és Palla Antal.    

A bizottság többségi szavazat alapján dönt.    

Szavazategyenlőség esetén Eric Thurston szavazata a mérvadó.     

A bizottság döntése ellen fellebbezésnek nincs helye.    

A bizottság tevékenységének koordinálásáért az MJSZ főtitkára felelős.     
 

 



 

 
13./2012. (03.26.) számú Elnökségi határozat 
Az elnökség elfogadja a következő tagfelvételi kérelmeket: 
- Fehérvár 19 Jégkorong Akadémia Alapítvány 
- FITT Fiatalok Tolnában Tolnáért Egyesület 
- HC Kiskőrös Alapítvány 
- Petőfi Tömeg és Szabadidősport Egyesület 
- Veszprém Fiatal Sportolóiért Közhasznú Alapítvány 
- Zalaegerszeg Jégsportjáért Alapítvány 
 
14./2012. (04.06.) számú Elnökségi határozat: 
Az MJSZ elnöksége egybehangzóan támogatta a 2012/2013-as időszakra benyújtandó 
pályázatot. 
 
15./2012. (04.06.) számú Elnökségi határozat: 

Az MJSZ elnöksége elfogadta az U18-as válogatott csapat felkészüléséről a beszámolót és az 

utazó keretet. 

 
16./2012. (04.06.) számú Elnökségi határozat: 

Az MJSZ elnöksége elfogadta az IFI VB Szervező Bizottság beszámolóját. 
 

17./2012. (04.06.) számú Elnökségi határozat: 

Az MJSZ elnöksége elfogadta a felnőtt válogatott vb felkészüléséről a beszámolót és a vb-re 

készülő keretet. 

 
18./2012. (04.24.) számú Elnökségi határozat: 
Az MJSZ elnöksége egybehangzóan elfogadta a 2012. évi rendes közgyűlés időpontját és a 
napirendi pontokat. 

 
19./2012. (04.24.) számú Elnökségi határozat: 

Az MJSZ elnöksége kérte a megbeszélt változtatásokkal a módosított pályázat újra tárgyalását 

a következő elnökségi ülésen, 2012. április 26-án. 
 
20./2012. (04.26.) számú Elnökségi határozat: 

Az MJSZ elnöksége egybehangzóan elfogadta a SAPA Fehérvár AV19 kérelmét. Engedélyezte a 

felnőtt csapat EBEL, ill. az U20-as csapat EBEL U20-as bajnokságba történő indulását. 

 
21./2012. (04.26.) számú Elnökségi határozat: 

Az MJSZ elnöksége egybehangzóan nem fogadta el az IFI VB beszámolóját. Felkérte a 

szövetségi kapitányt az új beszámoló elkészítésére. 
 

22./2012. (04.26.) számú Elnökségi határozat: 
Az MJSZ elnöksége a közgyűlés napirendi pontjaihoz tartozó pénzügyi- és szakmai 
beszámolókat és terveket elektronikusan fogja megszavazni egy héten belül. 

 
23./2012. (04.26.) számú Elnökségi határozat: 
Az MJSZ elnöksége egybehangzóan elfogadta a módosított pályázatot. 
 
24./2012. (04.27.) számú Elnökségi határozat 

Az MJSZ Elnöksége a 2012. évi rendes közgyűlés napirendi pontjaihoz tartozó írásos anyagot 

elfogadta. 

 
 
 



 

25./2012. (04.27.) számú Elnökségi határozat 

Az MJSZ Elnöksége elfogadta az Egészséges Egyetemi Diákságért Alapítvány felvételi 

kérelmét. 
 
26./2012. (05.23.) számú Elnökségi határozat 
Az MJSZ Elnöksége a 2012. évi Inline Világbajnokságra utazó keretet egybehangzóan 
elfogadta. 

 
27./2012. (06.21.) számú Elnökségi határozat: 
Az MJSZ elnöksége egybehangzóan elfogadta a beszámolót az IIHF kongresszusáról. 

 
28./2012. (06.21.) számú Elnökségi határozat: 
Az MJSZ elnöksége egybehangzóan elfogadta a beszámolót a felnőtt válogatott VB 
szerepléséről. 

 
29./2012. (06.21.) számú Elnökségi határozat: 
Az MJSZ elnöksége egybehangzóan elfogadta a beszámolót az ifjúsági U18 válogatott éves 
munkájáról. 
 
30./2012. (06.21.) számú Elnökségi határozat: 
Az MJSZ elnöksége egybehangzóan elfogadta a TAO Bizottság javaslatait. 
 
31./2012. (06.21.) számú Elnökségi határozat: 
Az MJSZ elnöksége egybehangzóan elfogadta a MOL Liga 2012/2013-as programjáról az 
előterjesztést. 
 
32./2012. (06.21.) számú Elnökségi határozat: 
Az MJSZ elnöksége egybehangzóan elfogadta a Metodikai Központ munkájáról a beszámolót. 
 
33./2012. (06.21.) számú Elnökségi határozat: 
Az MJSZ elnöksége egybehangzóan elfogadta a 2012/2013-as versenyszabályzatot és az 
utánpótlás bajnokságok versenykiírását azzal a módosítással, hogy a junior korosztályban a 
korlátlan feljátszás engedélyezett. 
 
34./2012. (06.21.) számú Elnökségi határozat: 
Az MJSZ elnöksége egybehangzóan elfogadta a Debreceni HK, az UTE/Vasas és MAC 
csapatának a szlovák junior I. ligában történő indulását, a Sapa Fehérvár AV19 junior 
csapatának az EBEL junior bajnokságába történő indulását azzal a megkötéssel, hogy e négy 
együttes részt vesz a magyar junior bajnokságban is. 
 
35./2012. (06.21.) számú Elnökségi határozat: 
Az MJSZ elnöksége elfogadta a Sapa Fehérvár AV19 felmentési kérelmét a magyar felnőtt 
bajnokságban történő indulási kötelezettség alól. 
  
36./2012. (06.21.) számú Elnökségi határozat: 
Az MJSZ elnöksége egybehangzóan elfogadta a KMH Budapest női csapatának EWHL-ben 
történő indulását. A KHM Budapest csapatvezetője Kolbenheyer Zsuzsanna, vezetőedzője 
Gömöri Csaba lesz. 
 
37./2012. (06.21.) számú Elnökségi határozat: 
Az MJSZ elnöksége egybehangzóan elfogadta a KMH Sport Kft. tagfelvételi kérelmét. 

 
38./2012. (07.06.) számú Elnökségi határozat 
Az MJSZ Elnöksége elfogadta a Patriot Hockey Management Kft. pártolótagként történő 
felvételi kérelmét. 



 

39./2012. (07.06.) számú Elnökségi határozat 
Az MJSZ Elnöksége elfogadta a Patriot Budapest junior csapatának az Orosz Junior Ligában 
(Mologynaja Hokej Ligában) való indulását a 2012/2013-as szezonban. 
 
40./2012. (07.31.) számú Elnökségi határozat: 
Az MJSZ elnöksége egybehangzóan elfogadta az MJSZ elnökségi üléseinek tervezett 
időpontjait és a témáit. 
 
41./2012. (07.31.) számú Elnökségi határozat: 
Az MJSZ elnöksége támogatja Kangyal Balázs szövetségi sportigazgatói megbízását. 
 
42./2012. (07.31.) számú Elnökségi határozat: 
Az MJSZ elnöksége támogatja a javaslatokat a korosztályos válogatottak edzőinek 
személyeiről. 

U20 férfi válogatott: 
- vezetőedző: Tim Kehler / Miskolci Jegesmedvék 
- edzők: Tyler Dietrich/Fehérvár és Svasznek Bence/MAC 
- kapusedző: Várady Csaba / MTK 
 
 U18 fiú válogatott:  
-   vezetőedző:  Glen Williamson 
- edzők: Sille Tamás/Fehérvár és Majoross Gergely/MAC 
- kapusedző:  Várady Csaba/MTK 
 
 U16 fiú válogatott: 
- vezetőedző: Glen Willamson 
- edzők:  Mayer Péter / Miskolc és Marton Tibor/MAC 
- kapusedző: Farkas Tamás / Fehérvár 
 
 U14 fiú válogatott: 
- vezetőedző: Glen Willamson 
- edző: Ondrejcsik Rasztiszlav/Fehérvár, Keresztury Kristóf/MAC, Keszthelyi Miklós/UTE, 

Orgovány István/Fehérvár, Szongoth Kristóf/UTE 
- kapusedzők: Máté Csaba/Debrecen és Szuchánszki Dávid/UTE 
  

Női felnőtt és U18 leányválogatott: 
- vezetőedző: Gömöri Csaba 
- edző: Buzás Norbert 
- kapusedző: Szabó Tamás(felnőtt), Örsi Bence(U18) 
 
43./2012. (07.31.) számú Elnökségi határozat: 
Az MJSZ elnöksége egybehangzóan elfogadta Kerey Péter előterjesztését a 2012/2013. évi MOL 
Ligáról és egyben elfogadta az előterjesztés részét képező versenyszabályt, versenykiírást. 
 
44./2012. (07.31.) számú Elnökségi határozat: 
Az MJSZ elnöksége egybehangzóan elfogadta a női bajnokság tervezetét és a nevezéssel 
kapcsolatos díjakat. Ezen felül az MJSZ 100.000.-Ft bruttó/mérkőzés támogatást nyújt az OB I 
rájátszás mérkőzéseinek megrendezéséhez. 
 
45./2012. (07.31.) számú Elnökségi határozat: 
Az MJSZ elnöksége egybehangzóan elfogadta, hogy a főiskolai és egyetemi csapatok 
szövetségi tagságához szükséges a Szövetség Alapszabályát módosítani. A módosításokra a 
javaslatokat Dr. Sárvári Tamás vezetésével egy team dolgozza ki a következő elnökségi ülésig. 
 
46./2012. (07.31.) számú Elnökségi határozat: 
Az MJSZ elnöksége egybehangzóan elfogadta a beszámolót az InLine válogatott szerepléséről. 
 



 

47./2012. (08.08.) számú Elnökségi határozat 
Az Elnökség javasolja az Egészséges Egyetemi Diákságért Alapítvány tagkizárását, melyről az 
Alapszabály alapján a Magyar Jégkorong Szövetség Közgyűlése jogosult dönteni.  
 
48./2012. (08.08.) számú Elnökségi határozat 
Az Elnökség elutasítja a Magyar Testnevelési Egyetem Sportegyesületének tagfelvételi 
kérelmét. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
49./2012. (08.08.) számú Elnökségi határozat 
Az Elnökség elutasítja az Óbudai Egyetem Diáksport Egyesületének tagfelvételi kérelmét. 
 
50./2012. (08.21.) számú Elnökségi határozat                                                                                    
Az Elnökség a TAO Bizottság előterjesztése alapján jóváhagyja az alábbi sportszervezetek 
sportfejlesztési program meghosszabbítása iránti kérelmeit: 
Újpesti Torna Egylet 
Marilyn Hockey Club 
Lisa Favorit Kft 
Tisza Volán Sport Club 
Bajai Lurkók Sportegyesület 
Debreceni Hoki Klub 
Drago Skorpiók Sportegyesület 
Szombathelyi Pingvinek JK 
Dunaújvárosi Jégtörők Egyesület 
Soproni Jégkorong SE 
Szabolcsi Jégsport Egyesület 
Kazincbarcikai Ördögök JE 
Sportország SC 
Budai Bocsok Jégkorong SE 
Jászberényi Sportegyesület 
Magyar Testgyakorlók Köre 
Pécsi Sport Nonprofit Zrt 
Vasas Sport Club 
Pesterzsébeti Hockey Club 
FTC Icehockey Utánpótlás Kft 
FTC Icehockey Kft 
Kaposvári Hoki Club SE 
Egri Vitézek Hockey Club 
 
51./2012. (08.21.) számú Elnökségi határozat                                           
Az Elnökség a TAO Bizottság előterjesztése alapján elutasítja a Veresegyházi Gepárd JE 
sportszervezet sportfejlesztési program meghosszabbítása iránti kérelmét. 
 
 
52./2012. (09.06.) számú Elnökségi határozat: 
Az MJSZ elnöksége egybehangzóan elfogadta a beszámolót a MOL Liga és a korosztályos 
bajnokságok indulásáról 
 
 
53./2012. (09.06.)  számú Elnökségi határozat: 
Az MJSZ elnöksége egybehangzóan elfogadta a beszámolót az Olimpiai Selejtező Torna 
szervezéséről. 
 
 
54./2012. (09.06.) számú Elnökségi határozat: 
Az MJSZ elnöksége támogatja a javaslatokat a korosztályos válogatottak személyeire 
vonatkozóan. 
 



 

55./2012. (09.06.)  számú Elnökségi határozat: 
Az MJSZ elnöksége egybehangzóan elfogadta a Fegyelmi Szabályzat 3. § 1/e pontjának 
kiegészítését: 
e) szövetségi rendezvényen edzői, illetve vezetői tevékenység kifejtésétől meghatározott 
időre, legfeljebb 5 évre történő eltiltás (amennyiben egy versenyszezon alatt a 
sportszakember által bármilyen minőségében elkövetett legalább két fegyelmi vétség 
megállapítást nyert, az edzői működési engedélye legalább 1 év időtartamra bevonásra kerül); 
 
 
56./2012. (09.06.)  számú Elnökségi határozat: 
Az MJSZ elnöksége egybehangzóan elfogadta az MJSZ Biztonsági Szabályzatát. 
 
 
57./2012. (10.25.)  számú Elnökségi határozat: 
Az MJSZ elnöksége egybehangzóan elfogadta az MJSZ Etikai Szabályzatát, egyben 
módosította a Fegyelmi Szabályzat 2. § 1. pontját a következőkkel: 

2. §       Fegyelmi vétség 
1. Fegyelmi vétséget követ el az, aki:  

f) az MJSZ Etikai Szabályzatában részletezett etikai normák ellen vét. 
 
 
58./2012. (10.25.)  számú Elnökségi határozat: 
Az MJSZ elnöksége egybehangzóan elfogadta a javaslatot. 
A Magyar Jégkorong Szövetség Elnöksége ellenőrző bizottságot hoz létre a Szövetség által 
jóváhagyott sportfejlesztési programmal rendelkező támogatott szervezetek vonatkozásában a 
nyertes pályázatban foglaltak megvalósításának ellenőrzésére.  
 
A bizottság elnevezése „TAO Ellenőrzési Bizottság”, amely bizottság 3 tagú. Az Elnökség a 
TAO Ellenőrzési Bizottság tagjává választja 1 évre az alábbi személyeket, amely tisztségek 
elfogadása a jelölt személy elfogadó nyilatkozatával jön létre: Marton László, Palla Antal és 
Bangáné Klem Erzsébet. 
 
A TAO Ellenőrző Bizottság a támogatott szervezetektől (sportszervezet, sportiskola, látvány-
csapatsport támogatására létrejött alapítvány) adatszolgáltatást és tájékoztatást kérhet. 
Az adatszolgáltatás-kérés célja a jóváhagyott sportfejlesztési programban foglaltak 
megvalósításának ellenőrzése. A vizsgálat helyszíni ellenőrzés (szemle), interjú, illetve 
dokumentum alapú adatszolgáltatás-kérés formájában történik.”  
 
 
59./2012. (10.25.)  számú Elnökségi határozat: 
Az MJSZ elnöksége egybehangzóan elfogadta, és engedélyezte a Tisza Volán és a Kaposvári 
HC utánpótlás csapataiknak a magyar utánpótlás bajnokság mellett a szerb utánpótlás 
bajnokságban való párhuzamos szereplését a 2012-2013-as szezonban, vagyis csak erre a 
bajnoki évadra vonatkozóan. 
 
 
60./2012. (10.25.)  számú Elnökségi határozat: 
Az MJSZ elnöksége egybehangzóan elfogadta az MJSz Átigazolási Szabályzat 5§ 5.5 pontjának 
módosítását illetve kiegészítését az alábbiak szerint: 
 
5.5. Versenyengedélyt ugyanarra az időszakra csak egy sportszervezethez kaphat a sportoló 
(kivétel kettős játékengedély). Azoknak az érvényes versenyengedéllyel rendelkező 
sportolóknak, akik csapatukkal kizárólag csak külföldi versenysorozatban vesznek részt (és 
nem indulnak az MJSz által szervezett hazai bajnokságban), kettős versenyengedély nem 
adható, és egy versenyévadban csak egy alkalommal élhetnek a más egyesületbe történő 
átigazolás/kölcsönadás lehetőségével.   
 



 

 
61./2012. (10.25.)  számú Elnökségi határozat: 
Az MJSZ elnöksége egybehangzóan elutasította Lippai Balázs kérelmét, mivel nem kompetens 
az ügyben. 
 
 
62./2012. (10.25.)  számú Elnökségi határozat: 
Az MJSZ elnöksége egybehangzóan elfogadta, hogy a szövetség bontsa fel az MJSZ és Kevin 
Primeau közti szerződését. 
 
63./2012. (10.25.)  számú Elnökségi határozat: 
Az MJSZ elnöksége egybehangzóan elfogadta a novemberi Olimpiai Selejtezőn a felnőtt 
válogatottat  Diego Scandella vezeti, Kangyal Balázs és Sille Tamás. A következő válogatott 
eseményig a Szakmai Bizottság új javaslatot tesz a  szövetségi kapitány személyét illetően. 
 
 
 


