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A Közgyőlés az Alapszabály értelmében a Napirendi pontok elıtt megválasztotta a
Közgyőlés tisztségviselıit. A Jegyzıkönyv vezetésére Sallak György fıtitkár urat,
hitelesítıknek pedig Balika Istvánt, Nagy Sándort választotta.
Mandátumvizsgáló és szavazatszámláló bizottság Elnökének megválasztotta Darázs
Istvánt, tagjai Bálint Csaba és Gurgen Vardanjan.

A Mandátumvizsgáló Bizottság Elnöke tájékoztatta a Közgyőlést, hogy a Közgyőlés
határozatképes, mert 48 szavazatra jogosult küldöttbıl 38 küldött jelen van. Az
egyszerő többség 20 szavazat, a kétharmados többség pedig 25 szavazat.

1. Napirendi pont
Az Elnök köszöntötte Sebestyén Júliát abból az alkalomból, hogy hivatalosan is
bejelentette Európa Bajnokunk, hogy abbahagyja a versenyzést. Az Elnök méltatta
tevékenységét és a jelenlévık megtekintettek egy rövid összeállítást, amelyben
Sebestyén Júlia életútja került bemutatásra. Az Elnök kiemelte, hogy négy olimpián
vett részt, Európa Bajnokságot nyert és nélküle a mőkorcsolyázás az elmúlt
évtizedben szegényebb lett volna. Nehéz lesz pótolni, de a mőkorcsolya sportot
szeretı közvélemény továbbra is számít Júlia tevékenységére. Ez Elnök köszöntése
után a szakbizottság vezetıje dr. Bartháné Jurek Eszter is megköszönte Julika
sporttevékenységét. A Közgyőlés nagy tapssal búcsúztatta el a versenyzıt, aki
válaszában megígérte, hogy nem szakad el végleg a sporttól, nem is akar, de nem is
tehetné, hiszen élete a korcsolyázás.

2. Napirendi pont
Az Elnök beszámolójában az írásos jelentést kiegészítette. Kiemelte az elmúlt év
legfontosabb feladatait.
A 2009-2010-es év a vancouveri téli olimpiára való felkészülés jegyében telt.
Bonyolult kvalifikációs versenyeken kellett teljesítenünk, hogy kiharcoljuk a részvételi
jogot. A Magyar Olimpiai Bizottság felé vállaltuk, hogy részvételi lehetıségeinket
maximálisan kihasználjuk, azaz mőkorcsolyában 1 férfi, 1 nıi versenyzı, jégtáncban
egy táncospár, nagypályás gyorskorcsolyában 1 versenyzı, valamint short-trackben
férfi és nıi csapat is kvalifikál. A vállalásunk tehát összesen 15 fı részvétele lett
volna.

Vállalásunkat

80%-ban

teljesítettük.

Errıl

a

Magyar

Köztársaság

sportvezetése és a MOB is elismerıen nyilatkozott, hiszen sikerült indítanunk 12
versenyzıt.
A következı 4 év feladata a téli olimpiára való felkészülés, amit már most el kell
kezdenünk, hiszen az eddigi eredményektıl nem léphetünk vissza.
Az Elnök a Jelentés végén köszönetet mondott a versenyzıknek, edzıknek,
bíróknak, szakvezetıknek azért az éves munkáért, azért az önfeláldozásért, amelyet
Szövetségünk érdekében tettek.
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Köszönet illeti a versenyzık szüleit, hozzátartozóit, akik sok esetben erıiken felül
vállalva tették lehetıvé, hogy az ismert körülmények ellenére kiváló eredményeket
értek el versenyzıink, valamint megköszönte a szakapparátus és a szakma
áldozatos, elkötelezett áldozatos munkáját is.

Az Elnök beszámolója után a szakág-vezetık tartották meg szóbeli kiegészítésüket:
a.

Elıször Jurek Eszter Mőkorcsolya szakág-vezetı beszámolt az évadról. Az
írásos beszámoló minden fontosabb eseményrıl számot ad. Eseményekben
nem volt hiány az idei szezonban. Az olimpiára való tekintettel több éves szünet
után, elıször adtunk anyagi támogatást edzıtáborozásra. Több felmérést
tartottunk és visszatértünk a kisebbeknél a régen elfelejtett premizálási
rendszerre. Az elmúlt évekhez képest sok nemzetközi versenyen vettünk részt.
Ennek anyagi lehetıségét a befizetett támogatásokból, valamint a MOKSZ és
az egyéb támogatásokból teremtettük meg. Az eredmények mellett a
szakágvezetı felhívta a figyelmet arra is, hogy a feltételek megteremtésére
nagyobb hangsúlyt kell helyezni, utalt a szárazedzésekre, a balett-termi
edzésekre és kiemelte, hogy az utánpótlásnevelés egyik kulcskérdése annak,
hogy a jövıben nemzetközi szintő versenyzıink legyenek.

b.

A jégtánc szakbizottság beszámolóját Nagy Sándor szakág-vezetı tartotta meg.
Szóbeli kiegészítésében kitért arra, hogy a jégtáncban problémaként kell
megemlítenünk az utánpótlás helyzetét, de optimizmusra ad okot, hogy vidéken
is egyre több támogatója van a szakágnak.
Anyagi gondok nem javultak, sıt a központi támogatás már augusztus végére,
illetve az olimpiai kvalifikációs verseny után kimerült. Ez még egyszer nem
fordulhat elı akármilyen fontos események is vannak, fıleg úgy, hogy a szakág
vezetése nincs idıben tájékoztatva.
A felnıtt és olimpiai keret finanszírozása továbbra is nagy gondot okoz.
Sokat áldoztunk bíróink továbbképzésére, a technikai személyzet bıvítésére és
kiképzésére. Igyekeztünk az olcsóbb versenyeken részt venni, elsısorban
Junior GP-ken, miután itt a versenyzıket még ellátja a rendezı. A többi verseny
ma már teljesen önköltséges, sıt rajtpénzt is kell fizetni, nem is keveset.
Kiemelte, hogy közvetlenül a nyári felkészüléssel problémák lehetnek, az
edzıtáborok

ügyét

is

meg

kell

oldanunk.

Megköszönte

a

szegedi
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sporttársaknak, hogy otthont adta az utánpótlás országos bajnokságnak, ami
nagyon jól sikerült.

c.

Gulyásné Sinka Erika szakágvezetı a szinkron korcsolyázó szakág jelentését
mondta el a Közgyőlésnek.
Bevezetésként

megköszönte

mindenki

munkáját,

aki

a

szezonban

tevékenykedett a sportág érdekében, a versenyzıknek, edzıknek, szülıknek,
bíróknak, szakbizottsági tagoknak, támogatóknak, a MOKSZ vezetıinek és
munkatársainak.
A szakág következetesen kitartott azon szakmai koncepció mellett, melyet a
korábbi idıszakban kidolgozott.
Változatlanul kiemelt feladatként kezeli az utánpótlás nevelést, a válogatott
tagjainak korcsolyatudásbeli és mentális felkészítését, az edzık képzését. Nagy
figyelmet fordítottak a szakágon belül a bírók és a szakmai vezetık közötti
kommunikációra is.
Az írásos beszámoló szóbeli kiegészítésében kiemelte, hogy továbbra is
toborzókra lesz szükség, hogy megfelelı versenyzık kerüljenek be a
csapatokba. Csak így biztosítható a folyamatos munkavégzés.

d.

A gyorskorcsolya szakág képviseletében Martos György tartotta meg a szakág
beszámolóját. Egyed Krisztina távollétében szövetségünk alelnöke egészítette
ki a szakágvezetı írásos beszámolóját. kitért arra a közismert tényre, hogy a
városligeti Mőjégpálya felújítás alatt áll, aminek egyrészt nagyon örülünk,
másrészt pedig problémát okoz, hogy a 400 méteres pálya nem áll
rendelkezésre, így a bajnokságokat el kellett halasztani. Az EU támogatásával
épülı új jégpálya megnyitása után azonban korszerő jégpályával gazdagodik a
szakág.
Beszámolójában kiemelte, hogy magyar rekordok születtek a mostoha
körülmények ellenére. Méltatta Merényi József úr munkáját, valamint rámutatott,
hogy csak egy hajszálon múlott, hogy Szıllısi Szabolcs nem tudott az olimpiára
kvalifikálni.
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e.

A rövidpályás gyorskorcsolya szakág-vezetıje Boda Csaba kiegészítését azzal
kezdte, hogy tovább folytatódott a szakág sikeres nemzetközi szereplése, amit
a megszerzett érmek és értékes helyezések bizonyítanak.
Kiemelte ebben a szezonban is nıi csapatunkat, akik minden szinten kiválóan
teljesítette. Váltónk az EB-n balszerencse folytán nem tudta megvédeni
aranyérmét, de így is elismerésre méltóan szerepeltek. A Darázs Rózsa,
Heidum Bernadett, Huszár Erika, Keszler Andrea (tartalék: Lajtos Szandra)
összeállítású nıi csapatunk biztosította, hogy jövıre is 3 nıi egyéni
versenyzınk indulhat az EB-n. Heidum Bernadett 1000 m-en ezüst érmet,
Huszár Erika 500 m-en bronz érmet szerzett.
Szóbeli kiegészítésében végül rámutatott arra, hogy az új olimpiai ciklus (2011tıl) feltétlenül az utánpótlásra kell, hogy a figyelmet irányítsa, mert amíg az
élmezınyt menedzseljük, jelentısen szőkült az utánpótlásunk. Ez figyelmeztetı
kell legyen a jövıre nézve, még akkor is, ha a jelenlegi felnıtt válogatottakra
még legalább egy olimpiai ciklusban reálisan számíthatunk.

A 2009-2010 év gazdasági tevékenységérıl Balika István alelnök úr a következıket
emelte ki.
Egy szakág kivételével valamennyi érintett túllépte a számára meghatározott
költségvetést. Ez azzal volt indokolható, hogy az olimpiai felkészülés a kvalifikációs
versenyek rendkívüli erıfeszítéseket követeltek meg a szakágaktól. Súlyosbította a
problémát, hogy a felkészüléshez ígért, és szükségesnek elismert 120 millió forintos
központi támogatás csak 75,7 millió forint volt. A hiány oka tehát erre a tényre
vezethetı vissza. Többletforrásokra van szükség, hogy mőködésünket megfelelı
módon fenn tudjuk tartani, és Szövetségünk gazdálkodását az egyensúly közeli
állapotba hozzuk. A bemutatott mérlegek, és a nyitó valamint a záró pénzkészlete
belsı bontásai mindenkinek a rendelkezésére állnak.
A jövıben a pénzügyi problémákat úgy kell kezelnünk, hogy a takarékos
gazdálkodás legyen a középpontban, és növekedjen az elszámolási, bizonylati
fegyelem.

Hozzászólások:
A Beszámolóhoz alapvetıen három fı hozzászólás volt, melyek különbözı
tartalommal, de a korcsolyázás jobbítására törekedı intézkedésekrıl szóltak.
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Abaházy-Lukács Péter kifejtette, 30 éve foglalkozik a korcsolyával, nagyon sok
eseménynek volt az elindítója, és ma is úgy érzi, hogy ezt a munkát tovább kell
folytatni. A Havasszépe SE és Jégszínház Egyesület munkája mellett számos fontos
tevékenységet is folytatnak. Ennek a munkának köszönhetı, hogy a nézıket is egyre
nagyobb számban vonzó, a rekreációs interpretatív egyéni és ennek csoportos
formában elıadott, szinte színházi produkciónak beillı versenykőröket is be tudnak
mutatni, és nemzetközi versenyeken dobogós helyeket elérni.
Ezen lehetıséget használták ki abból a célból, hogy a HAITI földrengés árváinak
segítséget nyújtsanak. Jótékonysági bemutatójukra a Szövetség élvonalában
versenyzı, és itthon lévı fiatalokat is meghívtak, akik készségesen, elsı szóra
vállalták fellépésüket. Ezzel sportbemutató jéggálájuk színvonalát emelték, és
érzékeltették, hogy szövetségünk csatlakozik és egyet ért egyesületünk törekvésével,
a segítı kéz nyújtásával. Rendezvényükön jelen volt De Coll Ágnes, a Baptista
szeretetszolgálat nemzetközi referense, és a haiti mentıcsapat vezetıje. Bevételüket
a magán adományozókéval együttesen átutalták a haiti árvák számára épülı otthon
részére.
A MOKSZ Elnöke és a Közgyőlés ezen jótékonysági gálán önkéntesen és önzetlenül
bemutató kürt futó alább felsorolt versenyzıket szóbeli dicséretben és elismerésben
részesíti: Forgó Fanni Eszter, Forgó Kristóf, Pádár Bianka, Markó Márton
mőkorcsolyázókat, valamint Nagy Zsuzsa és Fejes Máté táncospárt. Köszönjük a
készséges és önzetlen segítséget!

A következı hozzászóló Orendi Mihály úr volt, a Debreceni Sportcentrum igazgatója.
Hozzászólásában kifejtette, hogy a sportcentrumban 12 szakág mőködik, köztük a
mőkorcsolya. Elismeréssel szólt Sebestyén Júlia tevékenységérıl „mindenkinek meg
kell hajtani a fejét Julika elıtt, és példaképnek kell állítani versenyzıinknek. Hogy
Julika befejezte a versenyzést, végetért egy korszak”. Hozzászólásának további
részében felvetette, hogy a sportpolitikában is változásra van szükség, az új kormány
sportbarátabb politikát fog folytatni, programokat támogat és csak a programokhoz
fogja biztosítani a pénzt. Beszélt arról, hogy hogyan lehet a sportágakban fejleszteni,
rámutatott, hogy növelni kell az edzık, bírók felkészültségét, gondoskodni kell
képzésükrıl, a vidékbajnokságot önállóan kell megrendezni, és felajánlotta, hogy
Debrecen otthont ad az országos versenyeknek. Rámutatott, hogy néhány területen
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hiányos a MOKSZ Internet szolgáltatása, a versenynaptárnak szeptemberben meg
kell jelenni, szervezettebb összehangolt munkára van szükség.
A következı hozzászóló Czakó György hozzászólásában javasolta, hogy a Gyakorló
Jégcsarnok ezen túl Király Ede nevét vegye fel, és a névfelvételrıl a MOKSZ
apparátusa kezdjen tárgyalásokat az intézmény vezetésével.
Az Elnök megköszönte a hozzászólásokat és összefoglalójában ismét felhívta a
figyelmet a jövı feladataira.

A beszámolók után az 2. Napirendi pont elfogadására került sor, melyet a Közgyőlés
1 tartózkodás mellett megszavazott.

3. Napirendi pont
A PSZB elnök távollétében az Elnök a következıket ismertette.
A PSZB tagjaival együttmőködve ellenırizték az elmúlt évet. Feladatuk közé tartozik
az adótörvények, a pénzügyi számviteli elıírások betartásának vizsgálata. Ezen belül
igen aktuális téma az útnyilvántartás, a cégautó adó fizetési kötelezettség, a
kiküldetési rendelvény és üzemanyag költség elszámolásának rendje. Ezzel
kapcsolatban kifejezésre került, hogy egy esetben találtak kiküldetési rendelvény
helyett útnyilvántartással történt elszámolást. Az a sajátos helyzet, hogy öt szakág
versenyzıinek kell más-más versenyre utazni a legkülönbözıbb idıpontokban,
továbbá hogy a vidéki jégpályákkal is folyamatosan kell tartani a kapcsolatot, az
egyre több, vidéken megrendezett hazai, vagy nemzetközi verseny indokolhatja azt,
hogy a kiküldetések száma igen jelentıs, mind mennyiségre, mind összegében. A
kiküldetési rendelvények kiállítása némi hiányosságot mutat a PSZB véleménye
szerint. Ez a beszámolóban felsorolásra kerül leggyakoribb hiányosságként, melyek
pótlása nem az apparátus kívánsága, hanem az elıírások miatt szükséges. A
kiküldött személy adóazonosító száma, a gépkocsi rendelet szerinti fogyasztási
normája, a kiküldést elrendelı személy aláírása, a számítás pontos levezetése.
A cégautó adó bevallása, befizetése az elıírások szerint történik.
Az ellenırzés során egyaránt hiányolta, hogy az edzıtáborok, és a versenyekre
történı utazások elszámolásai során elég ritkán derül ki, hogy hány napig, és név
szerint kik vettek részt az eseményen. Hasonló probléma jelentkezett a sportruházat
elszámolásánál is, melynek átvételét a versenyzıknek aláírásukkal kellene
igazolniuk.
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A központi költségvetésbıl kapott támogatások elkülönített nyilvántartása megfelel az
elıírásoknak. A felhasználáshoz kapcsolódó elszámolások leadása minden esetben
határidıre maradéktalanul megtörtént. Kiemelten kezelve ezek közül is az olimpiai
felkészülésre kapott támogatás elszámolását.

A Közgyőlés egyhangúlag elfogadta a Pénzügyi és Számvizsgáló Bizottság
beszámolóját.

4. Napirendi pont
Balika István gazdasági alelnök elıterjesztésében a Közgyőlés e napirendi pont
keretében megtárgyalta a szakszövetség Elnöksége által a számvitelrıl szóló 2000.
évi C. törvény alapján készített éves beszámolót.
Egyhangúlag elfogadta a Közgyőlés a MOKSZ egyszerősített éves beszámolójának
mérlegét és eredmény kimutatását.

5. Napirendi pont
Az Alapszabály módosítása a Közgyőlés kiemelkedı feladata, hiszen az Alapszabály
mondja meg mőködésünket. Az Alapszabály módosítása kétharmadot igényel. Az
Alapszabály módosítására két javaslat érkezett, az egyik javaslatot az Elnökség
terjesztette elı, a másik javaslatot pedig a Sportország Sportiskola és Sportoktató
Kft. A Sportország javaslata a Közgyőlés elıtt három nappal érkezett, ezért
napirendre tőzésérıl külön kellett szavazni. A tárgyalás feltétele, hogy a jelenlévık
kétharmada ezt elfogadja. A mandátumvizsgáló bizottság szavazat ellenırzést tartott,
és megállapította, hogy 37 szavazat van jelen, melynek a kétharmada 25. Ezek után
Közgyőlés elfogadta,

hogy tárgyaljon a Sportország javaslatáról. Így a vita két

javaslatról indult.
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Az Elnökség javaslata:
MOKSZ Alapszabály 17 § módosítása
17.§
A Szakszövetség tagjainak szavazati joga
A Közgyőlésen a Szakszövetség tagjai rendelkeznek szavazati joggal.
(1) A 2004 évi I. törvény (a sportról) 24.§ b) bekezdésével összhangban, az
arányosság elvének betartásával, a Szakszövetség tagjai az alábbiak alapján
küldhetnek szavazati jogú képviselı (ke)t a Közgyőlésre
a)
Minden szavazásra jogosult jogi személy (egyesület) egy szavazati joggal
rendelkezik, mely legalább 1 mőködı szakosztállyal rendelkezik.
Mőködı szakosztálynak az a szakosztály minısül, amely olyan - a
versenyszámának megfelelı minimális létszámú - igazolt versenyzıvel
(versenyzıkkel) rendelkezik, aki (akik) a Közgyőlést megelızı 2 idényben, az
egyesület színeiben, a Szakszövetség által rendezett versenyen elindult
(elindultak) és azt a szabályok szerint be is fejezte (ék). Átigazolás esetén a
szavazati jog azt az egyesületet illeti, amelynek versenyzıjeként a szavazatra
jogosító eredményt elérte (a versenyzınek nem kell azonos személynek lennie).
b)
További egy szavazati joggal bíró képviselıt küldhet minden olyan jogi
személy (egyesület), amely versenyzıje (versenyzıi) a Közgyőlést megelızıen
az alábbi eredményeket érte el:
1)

IOC, ISU bajnokságokon és versenyeken:
helyezés

SPORTÁG
MK

JT

SYS

HP RP

1 Olimpia, Ifjúsági Olimpia

1 - 10

X

X

-

X

X

2 Felnıtt VB, Junior VB

1 - 10

X

X

X

X

X

3 Junior Világkupa

1 - 10

-

-

X

-

-

4 Felnıtt EB

1 -

8

X

X

-

X

X

5 ISU GP Felnıtt

1 -

3

X

X

-

-

-

6 ISU GP Felnıtt, döntı

1 -

6

X

X

-

-

-

9

7 ISU GP Junior

1 -

3

X

X

-

-

-

8 ISU GP Junior, döntı

1 -

6

X

X

-

-

-

9 ISU WCup Felnıtt/Junior

1 -

6

-

-

-

X

X

A versenyeredmény jogán megszerzett szavazati jog érvényes az eredmény
szerzés idıpontjától a szerzés lehetıségét adó, következı szezonbeli azonos
verseny megkezdéséig. Így – az érvényben lévı ISU Alapszabályzattal egyezıen
– az Olimpiai eredménnyel szerzett eredmény négy esztendeig, a többi
jogosultság egy-egy esztendıig van érvényben.
A sikeres versenyeredmények a tag részére egy szezonban egy plusz szavazat
megszerzésének lehetıségét biztosítja, függetlenül attól, hogy egy vagy több
igazolt versenyzıje teljesíti a minısítı értékeket.
(2) Versenyzınek számít
a) egyénileg őzött sportágakban az egyén számít egy versenyzınek,
b) jégtáncban és mőkorcsolyában egy pár számít egy versenyzınek,
c) szinkronkorcsolyában egy csapat számít egy versenyzınek
d) váltó versenyszámban a verseny jegyzıkönyvében rögzített csapattagok
számítanak önállóan egy-egy versenyzınek.
(3) A MOKSZ fıtitkára, együttmőködve a Szakszövetség tagjaival, a Közgyőlést
megelızı utolsó Elnökségi ülésen beterjeszti, a 2. szavazati jog
gyakorlásának teljesült feltételei alapján készült Szavazat Jogosultsági Listát,
amely jelen paragrafus (1) a – b. bekezdéseiben foglalt szempontok
figyelembe vételével került meghatározásra. Az Elnökségi ülés után a
Szövetség haladéktalanul értesíti valamennyi tagját írásban illetve elektronikus
úton.
(4) A Szakszövetség tagjainak legkésıbb a Közgyőlés megkezdésének
idıpontjáig írásban be kell jelenti azon küldötte(ke)t akik a szavazati jogo(ka)t
gyakorolja(ák).
(5) Amennyiben a Szakszövetség tagja egynél több szavazati joggal rendelkezik,
úgy a szavazati jogokat egyazon küldött is gyakorolhatja.
(6) A Szakszövetség azon tagja, amely egynél több szavazati joggal rendelkezik,
szavazati jogait csak egységesen gyakorolhatja.
(7) A szavazati jog gyakorlásához az éves tagsági díj befizetését igazolni kell.
(8) A 10.§ és 12.§ alapján választott pártoló és tiszteletbeli tag nem rendelkezik
szavazati joggal.
(9) A megszerzett plusz szavazatok a MOKSZ Közgyőlésén és az érintett
szakágak döntéshozó ülésein is érvényesek, gyakorolhatók.
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Érintett az a szakág, amelynek versenyén az egyesület versenyzıje elérte a
minısített eredményt.
A Sportország javaslata ettıl abban tér el, hogy plusz szavazatot biztosít
létszámarányosan is az egyesületeknek, valamint a táblázatot az alábbiak szerint
módosítja:
helyezés

SPORTÁG
MK

JT

SYS

HP RP

1 Olimpia,

1 - 12

X

X

-

X

X

2 Felnıtt VB, Junior VB

1 - 12

X

X

X

X

X

3 Junior VB

1 - 12

X

X

-

X

X

4 Junior Világkupa

1 -

8

-

-

X

-

-

5 ISU GP Felnıtt

1 -

6

X

X

-

-

-

6 ISU GP Felnıtt, döntı

1 -

6

X

X

-

-

-

7 ISU GP Junior

1 -

6

X

X

-

-

-

8 ISU GP Junior, döntı

1 -

6

X

X

-

-

-

9 ISU W Cup Series

1 -

8

-

-

-

X

X

10 ISU W Cup összetett

1 -

6

-

-

-

X

X

A létszámjavaslat pedig a következı volt
„ létszáma a Közgyőlést megelızı két év átlagában elérte
•

egyéni sportágakban a 8 fıt

•

csapatsportágakban a 18 fıt, és minimum két csapatot

•

jégtánc sportágakban 3 pár”
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