
 

 

 
 

2015. évi elnökségi határozattár 
 

 
 
1./2015. (02.12) számú Elnökségi határozat: 
 
Az Elnökség egybehangzóan 9 igen szavazattal elfogadta a TAO bizottság javaslatát miszerint több 
pályázatnál a sorok közötti módosítás és a jogcímek közötti módosítás nincs összhangban a benyújtott 
programmal, módosítási kérelmekkel, ezért az ellenőrzési osztály tájékoztatja az ellenőrzés során feltárt 
- a 2012/2013-as és indokolt esetben a 2013/2014-es támogatási időszakot érintő - eltérésekről a TAO 
Bizottságot, majd ennek alapján a TAO Bizottság megvizsgálja az eltérés okát, körülményeit és 
tájékoztatja támogatásáról, vagy elutasításáról az ellenőrzési osztályt. Az ellenőrzés ezt követően hozza 
meg az adott tétellel kapcsolatos elfogadó, vagy elutasító határozatát. 
 
2./2015. (02.12) számú Elnökségi határozat: 
 
Az Elnökség egybehangzóan 9 igen szavazattal elfogadta a Mol Liga beszámolót és megszavazta a  a 
MOL Liga elnökség által előfinanszírozott Mol Liga Honlap fejlesztési költségeket (2 millió Ft + áfa) 
átvállalja, ezáltal megszerezve a honlap forráskódját, szerzői jogait és domain jogosultságait. 
 
3./2015. (02.12) számú Elnökségi határozat: 
 
Kovács Csaba szakmai alelnök Úr folytassa a tárgyalásokat a MTVA-val és a tárgyalások eredményeiről 
folyamatában tájékoztassa az elnökséget.  
 
4./2015. (02.12) számú Elnökségi határozat: 
  

Az Elnökség egybehangzóan 9 igen szavazattal elfogadta a Versenyszabályzat - 7.2 Elmaradt vagy 
félbeszakadt mérkőzések - pontjának módosítását, a következő kiegészítéssel: Ha a mérkőzés 
közegészségügyi okból maradt el, vagy szakadt félbe, a sporteseményt követően a Magyar Jégkorong 
Szövetség csak akkor engedélyezi, hogy a létesítményben újabb mérkőzést tartsanak, ha az 
illetékes  hatóság(ok) (Katasztrófavédelmi Igazgatóság/Tűzoltóság) hivatalosan engedélyezi(k) a pálya 
ismételt használatba vételét. 

5./2015. (02.12) számú Elnökségi határozat: 
  

Az Elnökség egybehangzóan 9 igen szavazattal elfogadta a fentiek szerinti Magyar Kupa lebonyolítását, 
azzal a kitétellel, hogy az előterjesztő a következő Elnökségi Ülésen az elődöntő-döntő lebonyolítására 
részletes költségvetést nyújt be előterjesztésben az Elnökség elé elfogadásra. 



 

 

6./2015. (02.12) számú Elnökségi határozat: 
 
Az Elnökség egybehangzóan elfogadta, hogy naptári évre vonatkozóan 5 millió forinttal támogatja az 
álzalános jégkorong sport népszerűsítésével kapcsolatos kommunikációs tervet és annak 
megvalósítását. 
 
 
 
7./2015. (02.12) számú Elnökségi határozat: 
 
Az Elnökség egybehangzóan 9 igen szavazattal elfogadta az Ajka Sport 2005 Kft. tagfelvételi kérelmét.  
 
 
8./2015. (02.16.) számú Elnökségi határozat 
 

 
Az MJSZ Elnöksége megvizsgálta és elfogadta a Hoki Sport Club Csíkszereda 2014/2015-es szezonra 
szóló 1,5 millió Forintos támogatási kérelmét, és ezzel a határozatával segítséget nyújt a klubnak az 
Utánpótlás Bajnokságban való részvételéhez, és egyben lehetővé teszi a bajnokság további sikeres 
lebonyolítását. 
 
9./2015. (02.19.) számú Elnökségi határozat: 
 
Az Magyar Jégkorong Szövetség megvizsgálta és elfogadta a Gerevich ösztöndíj felosztását a 2015. évre 
vonatkozóan. 
 
SPORTOLÓK: 
Kovács Attila     100 000 Ft 
Medgyes Dorottya     36 000 Ft 
Dabasi Réka     36 000 Ft 
Németh Anikó                    36 000 Ft 
Erdély Csanád     50 000 Ft 
 
SPORTSZAKEMBEREK: 
Majoross Gergely    Miskolc  70 000 Ft 
Svasznek Bence                   MAC  80 000 Ft 
Ondrejcik Rastislav    IOGJA  80 000 Ft 
Mayer Péter     Miskolc 80 000 Ft 
Jánosi Csaba    Vasas   50 000 Ft 
Farkas Tamás    IOGJA  68 000 Ft 
Szongoth Kristóf                  UTE  50 000 Ft 
Marton Tibor  MAC  82 000 Ft 
Buzas Norbert  MAC  82 000 Ft 
Kangyal Balázs                  MJSZ                250 000 Ft 
Puskás Sándor               MJSZ  50 000 Ft 



 

 

 
10./2015. (03.05.) számú Elnökségi határozat: 
 
Az Elnökség megvizsgálta és elfogadta a Benchmark kiadását a 2015/2016-os támogatási időszakra. 
 
11./2015. (03.05.)számú Elnökségi határozat: 
 
Az MJSZ Elnökségi megvizsgálta és elfogadta a 2015. márciusi nemzetközi OB II torna 
megrendezésének tervét, és feltételeit. 
 
12./2015. (04.02) számú Elnökségi határozat: 
 
Az Elnökség elfogadta az Aquaworm Kft. tagfelvételi kérelmét. 
 
 
13./2015. (04.02.) számú Elnökségi határozat: 
 
Az Elnökség elfogadta a TUTI Korcsolyázó Közhasznú Sport Egyesület tagfelvételi kérelmét 
 
14./2015. (04. 
 
15./2015. (04.17.) számú Elnökségi határozat: 
 
Az Magyar Jégkorong Szövetség megvizsgálta és 7 szavazattal elfogadta a B verziót, miszerint a Klubok 
pályáznak, az adminisztráció pedig a Magyar Jégkorong Szövetséget terheli. 
 
16./2015.  (04.28.) számú Elnökségi határozat: 
 
Az elnökség egybehangzóan elfogadta a 2015/2016-os TAO pályázat előterjesztését. 
 
17./2015. (04.28.) számú Elnökségi határozat: 
 
Az Elnökség egybehangzóan elfogadta a Fegyelmi Szabályzat módosításáról szóló előterjesztést. 
 
18./2015. (04.28.) számú Elnökségi határozat 
 
Az Elnökség egybehangzóan elfogadta a Szövetség Alapszabály módosítást. Miszerint a közgyűlésen a 
következő képpen alakulnak a szavazati jogok számai: 
OB I , vagy első osztályú férfi bajnokság : 10 fő 
U18, U20, OB II : 4 fő 
OB III, OB IV : 1 fő 
 
19./2015. (04.30.) számú Elnökségi határozat 
 
Az Elnökség egybehangzóan elfogadta a DJ Team Kft. tagfelvételi kérelmét. 



 

 

 
20./2015. (05.20.) számú Elnökségi határozat 
 
Az Elnökség 5 szavazattal jóváhagyta az Alba Volán SC „C” pálya II. ütem megépítésére benyújtott TAO 
pályázatot. 
 
21./2015. (05.19.)számú Elnökségi határozat 
 
Az Elnökség elfogadta a műhelytámogatásra javasolt összeget, melynek összege 1000000 Ft-ról, 
1500000 Ft-ra növekedett. 
 
22./2015. (05.19.)számú Elnökségi határozat 
 
Az Elnökség úgy döntött, hogy a 2015.05.28.-i közgyűlésen nem fog új elnököt választani. 
 
23./2015. (05.27.)számú Elnökségi határozat 
 
Az Elnökség 4 szavazattal elfogadta, hogy a 2015/2016-os szezonban a MOL Liga két új csapattal 
bővüljön, az Ifj,Ocskay Gábor Jégkorong Akadémiával, és a MAC Budapest felnőtt csapatával. 
 
24/2015. (06.11.) számú Elnökégi határozat: 
 
Az Elnökség egybehangzóan elfogadta az MJSZ versenyszabályzatát, utánpótlás versenykiírását 
valamint a női OBII, és MOL liga versenykiírás-t, és a versenykiírások általános mellékletét. 
 
25./2015. (06.11.) számú Elnökségi határozat: 
 
Az elnökség egybehangzóan elfogadta a külföldi bajnokságban indulásról és a külföldi csapatok 
részvételéről magyar bajnokságban szóló előterjesztést. 
 
26./2015. (06.11.) számú Elnökségi határozat: 
 
Az elnökség 5 igen szavazattal és 1 nem szavazattal elfogadta a TAO bizottság 2015/2016-os szezonra 
vonatkozó javaslatát. 
 
27./2015 (06.11.)számú Elnökségi határozat 
 
Az elnökség egybehangzóan elfogadta a Jelölő Bizottság elnökének Dömötör Róbertet, és dr. 
Kolbenheyer Zsuzsannát, Palla Antalt pedig tagnak. A hivatalos megválasztásukról a küldöttgyűlés dönt 
majd, a 2015.06.11.-i küldöttgyűlésen. 
 
28./2015 (06.15.) számú Elnökségi határozat 
 
Az elnökség elfogadta a 2015/2016-os OBIII és OBIV bajnokságok Versenykiírásának módosításait. 
 



 

 

29/2015 (07.16.) számú Elnökségi határozat 
 
Az elnökség egyhangúan elfogadta a 2015/2016-os MOL Liga Versenyszabályzatának módosításait, A 
mérkőzések rögzítéséről, orvos késéséről, meg nem jelenéséről, átjátszásról, a „hirtelen győzelem” 
szabályairól, játékosok elengedéséről a nemzeti válogatottba, elektronikus versenyengedélyekről, illetve 
sportorvosi igazolásokról. 
 
30/2015 (07.16.) számú Elnökségi határozat: 
 
A/ Az elnökség egyhangúan megszavazta a Csíkszereda támogatását 16.500.000 Ft-al. 
 
B/ Az elnökség egyhangúan megszavazta a Szakmai Bizottság javaslata alapján, a Brassó U12-es 
bajnokságba indulását. 
 
31/2015 (07.16.) számú Elnökségi határozat: 
 
Az elnökség egyhangúan elfogadta a TAO ellenőrzési osztály javaslatát, miszerint: 
A Jégkert SE 2011/2012 évi támogatási időszaki elszámolását 2.694,- Ft, 2012/2013 évi támogatási 
időszaki elszámolását 50.380,- Ft, és 2013/2014 évi támogatási időszaki elszámolását 7,- Ft 
visszafizetési kötelezettséggel fogadja el. 
A Szigetszentmiklósi Szigeti Bikák SE 2013/2014. évi támogatási időszaki elszámolását 28.958,- Ft 
visszafizetési kötelezettséggel fogadja el. 
A Petőfi Tömeg- és Szabadidősport 2012/2013 évi támogatási időszaki elszámolását 436.563,- Ft 
visszafizetési kötelezettséggel fogadja el. 
A Pólus Fitness SE 2011/2012 évi támogatási időszaki elszámolását 562.346,- Ft, 2012/2103 évi 
támogatási időszaki elszámolását 1.313.561,- Ft, és a 2013/2014 évi támogatási időszaki elszámolását 
59.948,- Ft visszafizetési kötelezettséggel fogadja el. 
 
32/2015 (07.16.) számú Elnökségi határozat: 
 
Az elnökség egyhangúan elfogadta a TAO ellenőrzési osztály javaslatát, miszerint:  
Az MTK 2011/2012 évi támogatási időszak elszámolását 9.924.350,- Ft, a 2012/2013 évi támogatási 
időszak elszámolását 18.164.977,- Ft visszafizetési kötelezettséggel fogadja el. 
 
32/2015 (07.16.) Elnökségi határozat: 
 
Az elnökség 5 igen szavazattal, és 1 tartózkodással (Egri István) Miskolcot választotta a 2016. évi U18 
Divízió I. Női VB megrendezésének helyszínéül. 
 
 
33/2015 (08.10.) Elnökségi határozat: 
 
A Magyar Jégkorong Szövetség megvizsgálta, és 4 szavazattal elfogadta, hogy a MAC-Marilyn és a KMH, 
a DEBL osztrák bázisú női ligába nevezhessen. 
 



 

 

34./2015 (08.18.) Elnökségi határozat: 
Az elnökség az elszámolások törvényes meghosszabbítására vonatkozó előterjesztést egyhangúan 
elfogadta. 
 
35./2015 (08.18.) Elnökségi határozat: 
Az elnökség egyhangúan elfogadta a versenyengedély díjának megemelését az alábbiak szerint: 
 

Korosztály Jelenlegi díj Emelt díj 
Ténylegesen 
fizetendő 

U8, U10 6.000,- 12.000,- 1.200,- 
U12, U14, U16, U18, 
U20, OBIII, OBIV, Női 

10.000,- 16.000,- 1.600,- 

 
36./2015 (08.18.) Elnökségi határozat: 
Az elnökség egyhangúan megszavazta, hogy sportigazgatói poszt betöltésére, nem ír ki 
 
 
37./2015 (08.18.) Elnökségi határozat: 
Az elnökség egyhangúan megszavazta a Fellebbviteli Bizottság vezetőjének dr. Szilasi Andrást, tagjának 
pedig dr. Kolbenheyer Zsuzsannát, az Átigazolási Bizottság tagjainak pedig dr. Nagy Zoltánt, és Varjú 
Árpádot a 2015-2018-as időszakra. 
 
38./2015 (08.18) Elnökségi határozat: 
Az elnökség egyhangúan elfogadta a szombathelyi Diák Sport Egyesület tagfelvételi kérelmét. 
 
39./2015 (08.18.) Elnökségi határozat: 
 
A Magyar Jégkorong Szövetség Elnöksége, a Tisza Volán SC Szeged kérelmére, engedélyt adott az 
egyesület számára a Dunaújvárossal közös U16-os csapat indítására, azzal a kitétellel, hogy a Tisza 
Volán SC Szeged csapatát a serdülő bajnokságba leadott önálló nevezés visszavonása miatt fizetendő 
eljárási díj (500.000,- Ft+ÁFA) 50%-ának megfizetésére kötelezi, az eljárási díj másik 50%-át pedig 
felfüggeszti. 
 
A felfüggesztett eljárási díjat a Tisza Volán SC Szeged csapatának abban az esetben kell megfizetnie, ha 
az U16-os bajnokság legalább 6 mérkőzésén a közös csapat létszáma a Tisza Volán SC Szeged-ből 
Dunaújvárosba átigazoló játékosoknak felróható okból nem éri el mérkőzés kezdetén szükséges 
minimális létszámot. 
 
40./2015 (08.26.) Elnökségi határozat: 
 
A Magyar Jégkorong Szövetség Elnöksége megvizsgálta, és 6 szavazattal elfogadta az FTC Icehockey Kft. 
TAO elszámolását. 
 
41./2015. (08.24.) számú Elnökségi határozat: 
 



 

 

Az Magyar Jégkorong Szövetség megvizsgálta és 5 szavazattal engedélyezte a HSC Csíkszereda, és a 
Corona Brassó csapatainak, külföldi játékos létszám növekedését, ami csapatonként 8-8 játékost jelent a 
2015/16-os szezonban. 
 
42./2015. (09.10.) számú Elnökségi határozat: 
 
Az Magyar Jégkorong Szövetség megvizsgálta és 4 szavazattal elfogadta a 2015/2016-os szezon MOL 
Liga versenyszabályzatának módosítását.A változtatások összefoglalva a következők: 
  
 
- A mérkőzés felvételét az érintett kérésére kell átadni DVD-n, vagy pendrive-on; 
- A mérkőzés felvételének feltöltését a mérkőzést követő nap 8:00 óráig kell teljesíteni. (a Fegyelmi 
Bizottság eljárása miatt); 
- A hosszabbítás szabályai összhangba hozatalra kerültek az IIHF szabályokkal (a hosszabbítás kezdete 
előtt 3 perc pihenő és térfélcsere); 
- A videogólbíró rendszer használatára vonatkozó szabályok összhangba hozatalra kerültek az IIHF 
szabályokkal; 
- Beépítésre került a gólszerző/asszisztos játékos utólagos pontosításának lehetősége a jegyzőkönyvben, 
amennyiben a csapatok videó felvétellel bizonyítani tudják, hogy tévesen kerültek feltüntetésre a 
mérkőzés során; 
- A női játékosok felszerelésére vonatkozó, véletlenül a Versenyszabályzatban maradt rendelkezés 
hatályon kívül helyezése. 
 
 
43./2015 (09.18.) Elnökségi határozat: 
 
Az Magyar Jégkorong Szövetség megvizsgálta és 4 szavazattal elfogadta a Gerevich ösztöndíj felosztását 
 
44./2015 (10.01.) Elnökségi határozat: 
 
Az Elnökség egyhangúan elfogadta, hogy a 2016-2020 közötti időszakban dr. Kolbenheyer Zsuzsannát 
ismét jelölteti a Nemzetközi Szövetség elnökségi tagjának. 
 
45./2015 (10.01.) Elnökségi határozat: 
 
 Az Elnökség egyhangúan elfogadta a Szerencsejáték Zrt. –vel kötendő szerződés tervezetét. 

 
46./2015(10.01) Elnökségi határozat: 

 
Az Elnökség egyhangúan elfogadta Veszprém Fiatal Sportolóiért Közhasznú Alapítvány 2012/2013. évi 
támogatási időszaki elszámolását 1.412.280,- Ft, a  2013/2014. évi támogatási időszaki elszámolását 
pedig 7.907,- ft visszafizetési kötelezettséggel, továbbá az Alba Volán Sportclub 2013/2014. évi 
támogatási időszaki elszámolását 0,- Ft visszafizetési kötelezettséggel fogadta el. 

 
47./2015 (10.01) Elnökségi határozat 



 

 

 
Az Elnökség egyhangúan elfogadta a Petőfi Tömeg- és Szabadidősport Egyesület 2013-2014. évi 
támogatási időszaki elszámolását 1.269.815,- Ft visszafizetési kötelezettségét, a Központi Sport Iskola 
2013/2014. évi támogatási iszőszaki elszámolását 1.212.750,- Ft visszafizetési kötelezettségét, és az FTC 
Icehockey UP Kft. 2013/2014. évi támogatási időszaki elszámolását 2.656.413,- Ft visszafizetési 
kötelezettségét. 
 
48./2015(10.01.) Elnökségi határozat 

 
Az elnökség egyhangúan elfogadta a női, és férfi válogatott stábtag listáját. 
 
49./2015 (10.01.) Elnökségi határozat 
 
Az elnökség egyhangúan elfogadta a Magyar Jégkorong Szövetség Számviteli politikájáról, illetve a 
számviteli politika keretében az 
eszközök és a források leltárkészítési és leltározási valamint selejtezési szabályzatát 
 
50./2015 (10.01.) Elnökségi határozat 

 
Az elnökség egyhangúan megszavazta dr. Csanádi Adriennt a Magyar Jégkorong Szövetség Fegyelmi 
Bizottságának elnökévé. 

 
51./2015 (10.01.) Elnökségi határozat 

 
Az elnökség egyhangúan elfogadta a Versenyszabályzat 7A. § Játékos „hokibelföldiként” történő 
elismerésére vonatkozó 3. számú módosítást.  
 
 
52./2015. (10.06.) számú Elnökségi határozat: 
 
A Magyar Jégkorong Szövetség megvizsgálta és 5 szavazattal a 2.verziós új arculatot választotta. 
 
53./2015 (11.12.) számú Elnökségi határozat: 
 
A Magyar Jégkorong Szövetség egybehangzóan jóváhagyta Vértes Nátán, és edzője Kiss Dávid  2016 
februári Ifjúsági Téli Olimpián való részvételét, Magyarország képviselőiként. 
 
54./2015 (11.12.) számú Elnökségi határozat: 
 
Az elnökség egyhangúan elfogadta a Sportország SC Közhasznú Nonprofit Kft. 2012/2013. évi 
támogatási időszaki, és a Vasas Sportclub 2011/2012 évi támogatási időszak elszámolását 0,- Ft 
visszafizetési kötelezettséggel. 
 
55./2015 (11.12.) számú Elnökségi határozat: 
 



 

 

Az elnökség a Sportország SC Közhasznú Nonprofit Kft. 2011/2012. évi alap támogatási időszaki 
elszámolását 1.265.110,- Ft, a 2011/2012. évi meghosszabbított támogatási időszak elszámolását 
90.000,- Ft, a 2013/2014. évi támogatási időszak elszámolását pedig 237.141,- Ft visszafizetési 
kötelezettséggel, 
a Dunaújvárosi Jégtörők Egyesület 2013/2014. évi támogatási időszaki elszámolását 12.679,- Ft 
visszafizetési kötelezettséggel, 
Szövetség a Gepárd Jégkorong Egyesület 2012/2013. évi támogatási időszaki elszámolását pedig 
50.194,- Ft visszafizetési kötelezettséggel fogadta el. 
 
56./2015 (11.12) számú Elnökségi határozat: 
 
Az elnökség egybehangzóan elfogadta az osztrák bázisú UP, és női bajnokságok (EBYSL, EBJL, EWHL, 
DEBL) helyszíneken megrendezésre kerülő mérkőzésein egészségügyi biztosítást végző személy (orvos) 
versenyszabályzatban megjelenő, kötelező előírását. 
 
 
57./2015 (11.12.) számú Elnökségi határozat: 
 
Az elnökség egybehangzóan elfogadta azt a versenyszabályzat módosítást, a mérkőzések kezdési 
időpontjának a versenynaptárban feltüntetett dátumhoz képest legalább 5 nappal korábban történő 
leegyeztetésére vonatkozik. 
 
58./2015 (11.12.) számú Elnökségi határozat: 
 
Az elnökség egybehangzóan elfogadta a Versenyszabályzatban összefoglalt Szövetségi ellenőrökre 
vonatkozó bekezdés gyakorlati, és leírtakban foglalt összehangolását. 
 
 
59./2015 (11.12.) számú Elnökségi határozat: 
 
Az elnökség egybehangzóan elfogadta a felnőtt, U18, és U15 női válogatott stáblistáját a 2015/2016-os 
szezonra. 
 
60./2015 (11.12.) számú Elnökségi határozat: 
 
Az elnökség egybehangzóan elutasította a Szakmai Bizottság javaslata alapján a KMH SE kérését. 
Továbbra is a 2015.06.11.-én meghozott határozatot tartja fenn, és a KMH SE-UTE együttműködést 
támogatja. 
 
61./2015 (11.12.) számú Elnökségi határozat: 
 
Az elnökség 5 igen szavazattal és 1 tartózkodással elfogadta a Tisza Volán Szeged csapatát a 
2015/2016-os felnőtt szerb bajnokságban indulását. 
 
 



 

 

62./2015 (11.12.) számú Elnökségi határozat: 
 
Az elnökség egybehangzóan elfogadta K.Szabó Gábor MJSZ Technikai Bizottság tagságát, Becsky 
András helyett. 
 
 
63./2015 (11.12.) számú Elnökségi határozat: 
 
Az elnökség egybehangzóan elfogadta a Hoki Múzeumra fordítandó 400.000 Ft-os költségvetést. 
 
 
64./2015 (11.12.) számú Elnökségi határozat: 
 
Az Magyar Jégkorong Szövetség megvizsgálta és 4 szavazattal támogatja a MAC Girls csapatának mini 
bajnokságban való részvételét. 
 
65./2015 számú Elnökségi határozat: 

 
Az elnökség egybehangzóan elfogadta az U20-as válogatott játékos- és stábkeretét. 
 
66./2015 (12.10) számú Elnökségi határozat 

 
Az elnökség egybehangzóan elfogadta a MOL Versenyszabályzatára és az MJSZ Versenyszabályzatának 
pontosítását, miszerint továbbra is egy meccset játszat egy nap egy játékos. 
 
67./2015 (12.10)számú Elnökségi határozat: 
 
Az Elnökség egybehangzóan elfogadta az Átigazolási Szabályzat, nevelési költségtérítésre vonatkozó 
módosítását 

 
68./2015(12.10) számú Elnökségi határozat: 

 
Az elnökség egybehangzó igennel elfogadta az MJSZ új Doppingellenes Szabályzatát. 
 
69./2015 (12.10)számú Elnökségi határozat: 
 
Az elnökség a Szabolcsi Jégsport Egyesület 2012/2013. évi támogatási időszaki elszámolását 0,- Ft, 
visszafizetési kötelezettséggel fogadja el. 

 

70./2015 (12.10)számú Elnökségi határozat: 
 
Az elnökség a Szekszárdi FITT Fiatalok Sportegyesület 2013/2014. évi támogatási időszaki elszámolását 
0,- Ft visszafizetési kötelezettséggel fogadja el. 

 



 

 

71./2015 (12.10)számú Elnökségi határozat: 

 

Az elnökség a Szabolcsi Jégsport Egyesület 2011/2012. évi alap támogatási időszaki elszámolását 
76.684,- Ft, a 2011/2012. évi meghosszabbított támogatási időszak elszámolását 1.999.381,- Ft, a 
2013/2014. évi alap támogatási időszak elszámolását pedig 100.835,- Ft visszafizetési kötelezettséggel 
fogadja el. 
 
72./2015 (12.10) számú Elnökségi határozat: 
 
Az elnökség a BALU-T Utánpótlás Sportegyesület 2013/2014. évi alap támogatási időszaki elszámolását 
23.822,- Ft, a 2013/2014. évi meghosszabbított támogatási időszak elszámolását pedig 394,- Ft 
visszafizetési kötelezettséggel fogadja el. 

 

73./2015 (12.10)számú Elnökségi határozat: 
 
Az elnökség a Pécsi Sport Nonprofit Zrt. 2013/2014. évi alap támogatási időszaki elszámolását 96.786,- 
Ft, a 2013/2014. évi meghosszabbított támogatási időszak elszámolását pedig 1.034.958,- Ft 
visszafizetési kötelezettséggel fogadja el. 
 
74./2015 (12.10) számú Elnökségi határozat: 
 
Az elnökség a Szekszárdi FITT Fiatalok Sportegyesület 2012/2013. évi alap támogatási időszaki 
elszámolását 30.596,- Ft, a 2013/2014. évi alap támogatási időszak elszámolását pedig 161,- Ft 
visszafizetési kötelezettséggel fogadja el. 

 

75./2015 (12.10) számú Elnökségi határozat: 

 

Az elnökség a Kazincbarcikai Ördögök Sportegyesület 2011/2012. évi alap támogatási időszaki 
elszámolását 1.123.027,- Ft visszafizetési kötelezettséggel fogadja el. 
 
76./2015 (12.10) számú Elnökségi határozat: 
 
Az elnökség egybehangzóan megszavazta a Magyar Jégkorong Napjának megszervezését. 
 
 77./2015 (12.10)számú Elnökségi határozat: 
 
Az elnökség az Egri vitézek Hockey Club 2011/2012. évi támogatási időszaki elszámolását 6.940.285,- 
összegű, a 2012/2013. évi támogatási időszaki elszámolását 8.639.010,- összegű, a 2013/2014. évi 
támogatási időszaki elszámolását pedig 1.300.000,- visszafizetési kötelezettséggel fogadja el. 
 
 
 
 
 


