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1. Beszámoló az előző elnökségi ülés óta elvégzett teendőkről és döntésekről 
 

I. Elnökségi döntések 
1. Országos Csapat Bajnokság időpontjához, lebonyolításához, járványügyi protokolljához 

kötődő elnökségi döntések 
2. Ifjúsági OCSB lebonyolításával kapcsolatos döntés 
3. Curling kövek garanciális éleztetése 
4. Közgyűlés lebonyolítása 
5. DAP tervezet módosítása a pandémiás helyzet miatt 
6. Zempléni Hiúzok Jégsport Egyesület tagfelvételi kérelmének elfogadása 

II. Általános ügyvitel 
1. általános adminisztratív tevékenység 
2. MCSZ által szervezett sportesemények adminisztrációja (OCSB A, Ifjúsági OCSB) 
3. bankett szervezéséhez kötődő teendők 
4. közgyűlés szervezése 
5. elszámolás ellenőrzések intézése az EMET-tel 
6. válogatott sportolók külföldi versenyeivel kapcsolatos ügyintézés, covid ügyintézés 

(vegyes-páros világbajnokság, WCT tornák, előregisztráció az őszi versenyekre) 
7. WCF DAP leadása 
8. MPB közgyűlés részvétel – Mihályi Petra, Palancsa Dorottya 

 
III. 2020. évi EMMI támogatások 

1. 2020. évi versenysport és olimpiai felkészülési támogatás: elszámolás és szakmai 
beszámoló ellenőrzésre beküldve 

2. 2020. évi sportágfejlesztési támogatás: módosítás alatt 
3. 2020. évi kerekesszékes támogatás: módosítás alatt 
4. 2020. évi utánpótlás edző program: elszámolás leadva 

 
IV. 2021. évi EMMI támogatások 

1. 2021. évi versenysport és olimpiai felkészülési támogatás: 16.900.000Ft – megérkezett 
a szövetség számlájára 

2. 2021. évi kerekesszékes támogatás: 6.000.000Ft – szerződés aláírva, a héten kerül 
utalásra 

3. 2021. évi utánpótlás edző program: 7.799.988Ft – szerződés aláírva, kapcsolódó banki 
papírok előkészítve 

4. 2021. évi sportágfejlesztési támogatás: 8.000.000Ft – pénzügyi és jogi ellenjegyzésre 
vár 
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V. Magyar Olimpiai Bizottság 
1. éves sportági konzultáció lezajlott 

Résztvevők MOB részéről: Deutsch Tamás alelnök, Fábián László sportigazgató, Tringer 
Sára sportszakmai referens 
Résztvevők MCSZ részéről: Pomázi Gyula elnök, Fóti Balázs alelnök, Mihályi Petra 
főtitkár, Kiss Bálint sportigazgató 

2. Négy szakmai anyag került leadásra a konzultáció után: 

• Olimpiai felkészülés – pénzügyi tervezet és szakmai terv 
 
 

• Infrastruktúra fejlesztés 
 

 
 

• Szervezetfejlesztés 
 

 
 

• Pandémiás helyzet okozta többletköltségek 
 

 
 
Ezek Deutsch Tamás MOB alelnök által továbbításra kerülnek az EMMI felé. 
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VI. Kapcsolatfelvétel, egyeztetések szakmai partnerekkel 
1. I. Tatabánya kupa sikeres megrendezése 
2. Győri ETO HC: szakosztályt létrehozták, pályaépítéshez kötődő költségvetés előkészítés 

alatt, ősszel szeretnének szezonnyitó tornát a jégkorong és a műkorcsolya által is 
használt jégfelületen 

3. Sátoraljaújhely: második klub belépése megtörtént, bázis beindítása körüli munka 
megkezdődött 

4. Együttműködés a Magyar Jégkorong Szövetség, a Magyar Országos Korcsolyázó 
Szövetség és a Magyar Curling Szövetség között 

• Magyar Országos Korcsolyázó Szövetség: folyamatos segítségnyújtás, 
tanácsadás 

• Magyar Jégkorong Szövetség: jégpályákat nyilvántartó adatbázissal kapcsolatos 
egyeztetés lezajlott, ezalapján készült a MOB felé leadott infrastruktúra 
fejlesztési tervezet 
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