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Elnökségi ülés jegyzőkönyv
Dátum: 2011.08.27. 14.00
Résztvevők: Németh Miklós (elnök), Apostol Ágnes, Gál Tamás, Mile Lajos (elnökségi tagok), Rácz László (főtitkár)
Jegyzőkönyvvezető: Rácz László
NAPIRENDI PONTOK:
1.) HUNRUN.COM Kft. média ajánlata
Gál Tamás ismertette a HUNRUN:COM Kft. internetes mérkőzés-közvetítésre vonatkozó
ajánlatát. Az Elnökség támogatta az ötletet, de jelen helyzetben az ajánlat túlmutat a szövetség rendelkezésére álló forrásokon. Ugyanakkor megbízta Gál Tamást további ajánlatok begyűjtésével, ami után kiválasztásra kerülhet a legmegfelelőbb konstrukció.
2.) Kettős versenyengedély
Az Elnökség áttekintette a többször felmerült ötletet a kettős versenyengedélyre (egy játékos egy időben több egyesületben is szerepelhet). Jelen helyzetben nem találta kellően kidolgozottnak az azonnali bevezetéshez, de megfelelő finomítást követően újra napirendre
tűzi a kérdést.
3.) Nagy Sportágválasztó
Apostol Ágnes beszámolt a szervezés aktuális helyzetéről, az Elnökség azt rendben lévőnek ítélte.
4.) Pridentum per
A közgyűlés döntését követően annak végrehajtásához kapcsolódó teendőket tekintette át
az Elnökség. Egyhangú szavazással megbízta Németh Miklós elnököt a Pridentum Kft.vel való tárgyalások lebonyolításával és a bírósági ítéletben meghatározott mértéket meg
nem haladó, a Szövetség számára esetlegesen kedvezőbb megállapodás megkötésére.
Határozat (E-2011/0827/1): Németh Miklós a szövetség nevében önállóan tárgyalást
kezdeményezhet és folytathat a Pridentum Kft. képviselőivel a szövetség tartozásának
visszafizetését illetően. A bírósági ítéletben meghatározott mértéket meg nem haladó terhet jelentő, a Szövetség számára esetlegesen kedvezőbb megállapodás megkötésére az Elnökség teljes körűen felhatalmazza.
5.) FiúU19 válogatott beszámoló
Az Elnökség megkapta és áttekintette Pafféri András beszámolóját a fiú U19 válogatott
2010-11. évi felkészüléséről és VB szerepléséről. Ennek kapcsán az elnökség elhatározta,
hogy ki fog dolgozni egy szempont rendszert, amely segíti a szöv. kapitányokat a beszámoló elkészítésében, az elnökséget az értékelésben.
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Határozat (E-2011/0827/2): Pafféri András U19 válogatott szövetségi kapitány beszámolóját a válogatott 2011-es VB szerepléséről, az arra való felkészülésről 4 igen szavazattal
elfogadja.
6.) V3 fegyelmi eljárása
Az Elnökség megtárgyalta azt a javaslatot, hogy V3 kiállítás esetén ne a játékvezetőkre
háruljon a fegyelmi eljárás megindításáról szóló értesítő átadása. A Sportörvény és Játékszabályok figyelembevételével nem sikerült olyan jobban működő folyamatot találni, ami
ezt a kérdést megoldaná. Emiatt nem került megváltoztatásra a Fegyelmi Szabályzat, továbbra is életben van a „V3 bejelentőlap”. Ugyanakkor az elnökség elkötelezett a játékvezetők védelmében, annak erősítésében ebben és más helyzetekben egyaránt.

Budapest, 2011. augusztus 27.
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