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Elnökségi ülés jegyzőkönyv
Dátum: 2011.06.21. 18.00
Résztvevők: Németh Miklós (elnök), Apostol Ágnes, Gál Tamás, Kovács Gergely, Mile
Lajos, Vörös László (elnökségi tagok), Rácz László (főtitkár)
Jegyzőkönyvvezető: Rácz László
NAPIRENDI PONTOK:
1.) Elnökségi tagok felelősségi területei
Németh Miklós az előző ülést követő személyes megbeszélések alapján ismertette az
elnökségi tagok fő felelősségi területeit a következők szerint:
Apostol Ágnes -- válogatottak kapcsolattartás, eü. és antidopping
Gál Tamás
-- szövetségen belüli és kívüli kommunikáció
Kovács Gergely -- játékvezetés, szakmai képzés
Mile Lajos
-- szabályzatok, egyéb jogi ügyek
Vörös László
-- versenyrendszer, Versenybizottság
Németh Miklós rámutatott, hogy az elnökségi csapat még nem teljes, és van olyan terület,
ami kiemelt figyelmet érdemel. A következő közgyűlésen választandó elnökségi tag
feladata a diákolimpia és utánpótlás kérdésének kezelése, fejlesztése lesz.
2.) Diákolimpia
Kovács Barna és Tóth Imre elkészítette javaslatát a következő évi kiírásra, amit Vörös
László ismertetett. A technikai módosítások mellett egy-két pontosításra került sor az
előző évi visszajelzések alapján. Az elnökség az alábbi korosztályokban tesz javaslatot a
kiírásra az MDSZ felé:
kispályás nyílt bajnokság I-VI. kcs.
kispályás zárt bajnokság IV. és VI. kcs. /igazolt játékosok nem játszhatnak/
unihoki nyílt bajnokság II-V. kcs.
nagypályás nyílt bajnokság IV. és VI. kcs.
Fontos feladat a betöltetlen központi terület koordinátori poszt mihamarabbi betöltése,
amire több jelölt megemlítésre került. Az Elnökség megbízta Mile Lajost Hudetz András,
testnevelő tanár, mint első számú jelölt felkérésére.
Határozat: Az elnökség egyhangú szavazással elfogadta a 2011/2012-es tanévre szóló
diákolimpiai kiírás tervezetét és megbízta Vörös Lászlót Az MDSZ felé való továbbításra.
3.) Versenybizottság
Vörös László indítvánnyal fordult az elnökséghez a megalakulandó Versenybizottsággal
kapcsolatban. Kérte, hogy ne egy, hanem több bizottság működtesse a versenyrendszert a
nagyszámú bajnokság miatt. Az elnökség alapvetően támogathatónak látta az elképzelést,
elsősorban egy felnőtt-utánpótlás megosztás tekintetében, aminek pontosítását a
nevezések és bajnokságok ismeretében tárgyalja. Ezen kívül Vörös László felvetette, hogy
szeretné jobban bevonni a nem budapesti egyesületek tagjait, amihez viszont szükség
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lenne a működés során a telekommunikációs csatornák intenzívebb használatára (e-mail,
/videó/ konferencia megbeszélések stb). Az elnökség megbízta Mile Lajost a két felvetés
jogi hátterének tisztázásával, és a lehetőségek szerint a szükséges alapszabályi, ill.
SZMSZ-beli változtatások kidolgozásával és ezek függvényében dönt a kérdésről.
4.) Férfi válogatott edző:
A felkészülési időszak közben Varga Tibor személyes okok miatt befejezte munkáját a
Férfi Válogatott mellett. Helyére Petri Tuominen szöv. kapitány Pafféri Andrást kérte fel,
aki elfogadta a felkérését.
Határozat: Az elnökség egyhangúlag elfogadta a változást, és további bizalmáról
biztosította a megújult stábot.
5.) MEFS:
A Magyar Egyetemi - Főiskolai Sportszövetség a nagy sikerű szegedi hétvége kapcsán
megkereste a szövetséget az együttműködés, a versenyrendszer fejlesztése érdekében.
Javasolták az egyetemi bajnokság kibővítését egy nagyobb, több alkalmas rendezvénnyé,
ill. felvetették egy egyetemi világbajnokság rendezésének gondolatát is. Az elnökség a
kérdést megvizsgálva úgy találta, hogy nincs realitása a MEFOB alkalmainak növelésére,
az egy hétvége mellett célszerű maradni, viszont a MEFS-sel együttműködve talán
lehetőség nyílik két csarnokban, magasabb színvonalon megrendezni az eseményt. Az
MFSZ kész egy esetleges együttműködésre az egyetemi világbajnokság megpályázásában,
lebonyolításában, ami a 2014-es lehetne, ha még nem kötött a MEFS éves kerete más
sportágban arra az évre. Németh Miklós tartja tovább a kapcsolatot.

6.) 2011/2012 évi bajnokságok
Gál Tamás ismertette, összegezte a csapatvezető kérdőíven kapott visszajelzéseket. Az
OB1 és OB1/B csapatainak majdnem egyhangú véleménye volt a mérkőzésszám és az
idény hosszának csökkentése. Ez a jelenlegi átfedéses feljutási rendszerrel csak úgy
valósítható meg, ha csökken az OB1 létszáma, amit nem tartott elfogadhatónak az
elnökség. Emiatt a következő évekre tekintve a 8 csapatos OB1 megtartásával új
lebonyolítási rend mellett döntött. Egy teljes alapkör (14 mérkőzés) után az 1-4. és 5-8.
csapatok bajnoki rendszerű rájátszása (6 mérkőzés) következik, ahova az alapszakaszban
megszerzett pontokat magukkal viszik a csapatok.
A tavalyi OB1/B bajnokság a következő idénytől újra OB2 megnevezéssel szerepel.
Kiírás szerint 10 csapatos, de 12 csapattal is indítható. Az elnökség az OB2 létszámának
feltöltése miatt lehetőséget ad olyan csapatok nevezésére is, akik a 2010/2011-es kiírás
szerint nem szereztek jogot a felsőbb osztályban való indulásra, de vállalják a magasabb
osztályt, amennyiben a jogosultságot szerzők nem kívánnak a felsőbb osztályban
szerepelni. A 10-12 csapat terület és játékerő szerint két csoportba kerül. Az alapszakasz
egy teljes csoportkörből áll (8 ill. 10 mérkőzés). 10 csapat esetén a csoportok 1-3. és 4-5.
helyezettjei játsszák a rájátszást (10 és 6 mérkőzés), 12 csapat esetén a csoportok 1-2., 34. és 5-6. helyezettjei (6 mérkőzés). A kiesés-feljutás a hagyományosnak nevezhető
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módon zajlik: az OB1/8. csapat kiesik, az OB2/1. csapat feljut, az OB1/7. csapat
osztályozót játszik az OB2/2. csapattal.
Az OB3 osztályba 20 csapat nevezhet, ha ezt meghaladja a nevezők száma, elindításra
kerül a 4. osztály.
A felnőtt csapatok nevezésével együtt járó utánpótlás-kötelezettséget illetően sok
visszajelzés érkezett. Ezeket is figyelembe véve jelentős változások kerülnek bevezetésre.
A 2011/2012-es idényben a férfi OB1-ben 1 nagypályás utánpótlás-bajnokság a kötelező,
ahogy OB2-ben is, de ott az 1 nagypályás kiváltható 2 unihoki nevezéssel. A női
bajnokságban átmenetileg (erre az évre) felfüggesztette az utánpótlás-kötelezettséget az
elnökség, és a csapatvezetőket is bevonva kíván átfogó megoldást kidolgozni erre a
kérdésre.
A 2012/2013-as évtől új fiú utánpótlás-kötelezettség kerül bevezetésre. Egy kiemelt
korosztályban lenne kötelező a nevezés az OB1, OB2 csapatainak. Az U14, U16 és U19
közül az U16 mellett döntött az elnökség. Az átmenet esetleges megkönnyítéséhez
lehetőség van az első évben (2012/2013) az U16 helyett U14-ben nevezni.
Az utánpótlás bajnokságokat érintő egyéb változások:
• szándék szerint az utánpótlás mérkőzések min. 50 %-án a Játékvezető Testület
által delegáltak vezetik a mérkőzéseket (pontos rendszere a nevezések ismeretében
kerül meghatározásra)
• min. 3 csapattal indul el egy bajnokság
• megszűnik a fiú U21 bajnokság
• elindul az unihoki U9 (fiú-lány közös) bajnokság
• az alsó korhatár kivétel megszüntetésre kerül (3 egyetértés, 1 ellenvetés, 1
tartózkodás)
Határozat: A fent leírt részletezéssel az elnökség egyhangúlag – kivéve az alsó korhatárra
vonatkozó kérdésben – elfogadta a jövő évi versenyrendszer keretét és felkérte a VB
elnökét, hogy ez alapján készítse el a versenykiírásokat, amelyek elfogadására a köv.
elnökségi ülésen kerül sor.
Az elnökség megbeszélése szerint 2011. június 30. 17 órakor tartja következő ülését, melynek
napirendjén a következő pontok mindenképpen szerepelnek:
• Versenyszabályzat és kiírások elfogadása
• Költségvetés előkészítése
Budapest, 2011. június 21.
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jegyzőkönyvvezető

Mellékletek: csapatvezetői kérdőívek
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