
 Magyar H - 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3 Tel/Fax: +36-1-460-68-28/29 

 Floorball  Adószám: 18250671-1-42 honlap: www.hunfloorball.hu 

Szakszövetség Erste: 11600006-00000000-41595084 e-mail: floorball@hunfloorball.hu 
 

 

Elnökségi ülés jegyzőkönyv 
 

Dátum: 2011.10.03. 19.30 
Résztvevők: Németh Miklós (elnök), Apostol Ágnes, Gál Tamás, Kovács Gergely, Mile La-
jos, Vörös László (elnökségi tagok), Rácz László (főtitkár) Galambos Tamás, Dr. Kerekes Ti-
bor, László Péter, Viczena Gábor 
Jegyzőkönyvvezető: Rácz László 
 
NAPIRENDI PONTOK: 

 
1) Szurkolói rendbontások 

A közelmúlt szurkolói rendbontásainak vizsgálata, a jövőbeni megelőzés, kezelés kérdései 
témakör került napirendre. Az ülésre meghívott Galambos Tamással és az SZPK csapat-
vezetőivel együtt elemezte az elnökség a legutóbbi konkrét eseteket, a lehetséges megol-
dásokat. Egyetértés alakult ki a helyzet megítélésben és a célok (növekvő nézőszám, ma-
ximális biztonság) tekintetében is. Galambos Tamás beszámolt, hogy sikerült előrelépni 
az Erőd Ultras csoporttal kapcsolatban, a legutóbbi hazai mérkőzésen elfogadhatónak ne-
vezhető a szurkolók viselkedése. A kiemelt mérkőzések esetében elkerülhetetlennek lát-
szik a megfelelő helyszín biztosítása és külsős rendezői szolgáltatás igénybevétele. Ezen 
költségek fedezetére (pl. belépőjegy) vonatkozó szabályozás kidolgozandó. Elsődleges 
problémának mindenki az alkoholos befolyásoltságot látta. A rendezői gyakorlat erősítése 
mellett a megfelelő szabályozás is segítséget jelent. Az elnökség kifejezte, hogy szívesen 
fogadja a jelenlévő Dr. Kerekes Tibor (mint az SZPK jogi képviselője) javaslatait ezen te-
rületen. 
 

2) Aktuális kérdések 
 

a) WS "C" OB3 visszalépése  
Az Elnökség a Versenyszabályzat 30. § 3./ pont szerint pénzbüntetést szabott ki. Te-
kintettel arra, hogy még a bajnokság elindulása előtt történt a visszalépés, valamint a 
visszalépett csapat az egyesület C, tehát 3. nevezett csapata a szabályzat szerinti mi-
nimális összeget határozta meg, valamint a nevezési díjat az összegbe beszámítható-
nak ítélte. Az elnökség 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Határozat (E-2011/1003/1): A White Sharks HC a floorballer.hu OB3 bajnokságba 
nevezett csapata visszaléptetése miatt 30 000 Ft büntetést köteles fizetni a Verseny-
szabályzat 30. § 3./ pontnak megfelelően. Ezen összegbe beleszámít a befizetett 
15 000 Ft nevezési díj. 

 
b) VB javaslata az OB2 kiírásának módosítására 

A Versenybizottság áttekintette a floorballer.hu OB2 bajnokság rendszerét. A Ver-
senykiírás 7.c. pontja szerint „Az alapszakasz és a rájátszás együttes eredménye adja a 
bajnokság végeredményét. (Azaz a csapatok továbbviszik az alapszakaszban játszott 
mérkőzéseik eredményét.)” Mivel a rájátszásba a kiírás szerint a csapatok más ellenfe-
lek ellen elért eredményeiket is továbbvinnék, a VB javasolja az Elnökségnek, hogy a 
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bajnokság végeredményét csak a rájátszásban elért eredmény határozza meg. Az el-
nökség egyhangúlag támogatta a VB javaslatát, és felkéri az érdekelt bajnokság csapa-
tait, hogy támogassák a versenykiírás utólagos korrekcióját. 
 

Határozat (E-2011/1003/2): Az elnökség támogatja a floorballer,hu OB2 bajnokság 
kiírásának módosítását, hogy a bajnokság végeredményét meghatározó rájátszásba az 
alapszakasz mérkőzéseinek eredményét a csapatok ne vigyék magukkal. Egyben meg-
bízza Vörös László VB elnököt, hogy a bajnokság mind a 10 csapatától szerezze be az 
írásbeli hozzájárulást az utólagos módosításhoz. 
 

c) Egyetemi VB 
A közeledő jelentkezési határidő miatt az Elnökség megvizsgálta a 2012. május 23-27. 
között, Prágában rendezendő Egyetemi Világbajnokságon való részvétel kérdését. A 
helyszín közelsége, ill. az ebből fakadó várhatóan kezelhetőbb költségek, a jelzett 
szándékok, a felnőtt VB-re való kijutás esetén a két válogatott közötti nagymérvű át-
fedettség miatt mint felkészülési lehetőség, ki nem jutás esetén több játékosnak a 
nemzetközi megmérettetés miatt az elnökség bizonyos feltételekkel egyhangúlag tá-
mogatja a nevezést. 
 

Határozat (E-2011/1003/3): Amennyiben az előző évekhez hasonlóan a Magyar Fő-
iskolai-Egyetemi Sportszövetség vállalja a nevezési díj kifizetését (az egyeztetéssel 
Németh Miklóst bízza meg az elnökség), az MFSZ támogatja a részvételt és vállalja a 
szövetségi kapitány és 1 edző költségének kifizetését. 

 
d) Média ajánlatok 

A beérkező média ajánlatokkal (aktuálisan a Dinó TV) kapcsolatban egyöntetűen úgy 
foglalt állást az elnökség, hogy azokra csak a jövő évi költségvetés ismertében és elké-
szült média megjelenési koncepció fényében szabad pozitívan reagálni, tehát egyelőre 
minden ajánlattal kivár. 

 
e) Diákolimpia nevezés 

A visszajelzések szerint több iskolát megtévesztett a tavalyihoz képest korábbi és kor-
csoportonként bontott nevezési határidő, emiatt lemaradtak a nevezésről. Az előzetes 
egyeztetés szerint van lehetőség az utólagos korrekcióra, és az elnökség megbízza 
Rácz László főtitkárt, hogy kezdeményezze az MDSZ-nél, a lezárt nevezés újbóli 
megnyitását a többi korcsoport okt. 13-ai nevezési határidejéig. 
 

f) Unihoki kiírás 
A kiírás véglegesítéséhez a VB két kérdést intézett az elnökség felé, amelyben állás-
foglalását kérte. Az egyik a szükséges orvosi igazolás kérdése, a másik a fordulónkénti 
jutalmazás kérdése. Egyhangúlag szavazott az elnökség. 
 

Határozat (E-2011/1003/4): Az unihoki bajnokságban a diákolimpiához hasonlóan 
elfogadható az iskolaorvos versenyzésre vonatkozó engedélye is a tagsági igazolvá-
nyon. Az elnökség támogatja a játéknaponkénti díjazás bevezetését a kiírásban meg-
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fogalmazott bajnoki díjazáson felül az unihoki bajnokságban, ennek kidolgozását a 
VB-re bízza. 

 
g) Fiú U19 szövetségi kapitány személye 

Az elnökség megbízza Apostol Ágnest egy pályázati kiírás elkészítésével, amelynek 
határideje okt. 15.  

 
3) Az új idény eddigi tapasztalatai, szükséges korrekciók 

Az elnökség megítélése szerint az új bajnoki év alapvetően rendben elindult, kiemelve az 
egyesületek pénzügyi fegyelmezettségét, aminek eredménye, hogy a benevezett csapatok 
közül senkinek sincs rendezetlen tartozása a szövetség felé. Ugyanakkor a beszélgetés so-
rán felvetődik, hogy az elnökség és más bizottságok tagjainak és egyéb segítőknek a véges 
kapacitása miatt időnként előfordulnak időbeli csúszások, apróbb pontatlanságok, ame-
lyek javíthatóak jobb szervezéssel, a folyamatok és a kommunikáció hatékonyabbá tételé-
vel. Az elnökség a játékvezetők működését a többször előforduló kisebb-nagyobb késések 
miatt a következő határozat egyhangú elfogadásával kívánja segíteni. 
 

Határozat (E-2011/1003/4): Amennyiben a kiküldött játékvezetők együttesen nem jelen-
nek meg a zsűriasztalnál a mérkőzés kiírt időpontja előtt 15 perccel átöltözve, készen az 
elvégzendő ellenőrzésekre és a mérkőzésre, úgy a hazai csapat a játékvezetői díj felét kö-
teles mindkettőjük számára kifizetni. Az utazási költséget ez nem érinti, az teljes egészé-
ben kifizetendő. Amennyiben a játékvezetők a késést önhibájukon kívülinek ítélik, beje-
lentéssel élhetnek a VB felé, ami megvizsgálja a körülményeket és dönt az elmaradt díj 
MFSZ általi kifizetéséről. Ha a rendező egyesületet a késés miatt anyagi kár éri, azt szin-
tén a VB felé jelezheti és megalapozottság esetén a szövetség – részben vagy egészben – 
ahhoz hozzájárul. 
 

4) Hunfloorball.hu  
Megállapítható, hogy az oldal a hibákkal együtt alapvetően jól ellátja funkcióit, külön kö-
szönet érte, hogy mindezt felajánlásból. Az elnökség meglátása szerint az oldal elérkezett 
abba a helyzetbe, hogy a további fejlődés, fejlesztés pusztán ezen az alapon nehezen el-
képzelhető. Emiatt megbízza Gál Tamást és Rácz Lászlót, hogy az elképzelések, ötletek 
rendszerezése és pontosítása után vegye fel a kapcsolatot Tóth Péterrel a további együtt-
működés kialakítására 

 
5) Játékvezető- és edzőképzés 

Kovács Gergely beszámolt a két terület helyzetéről. A decemberi válogatott hétvégén be-
fejeződik az eddig futó edzőképzési sorozat és jövő évtől elindul egy új, aminek anyagát 
az elnökség tagjai véleményezésre megkapják. A játékvezető-képzés koncepciója még 
nem készült el, kidolgozása folyamatban van. 
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6) A főbb stratégiai irányok meghatározása, a kidolgozás ütemterve 

A legfontosabbnak tartott napirendi pontra a szükségesnél és tervezettnél kevesebb idő ju-
tott. Sok ötlet, gondolat felmerült, elsősorban az utánpótlás-fejlesztéssel kapcsolatban. El-
ső lépésként egy tervezési folyamat előkészítése a szükséges, amelyet a következő elnök-
ségi ülésig e-mailen keresztül valósít meg az elnökség.  
 

 
 
Budapest, 2011. október 3. 
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 elnök jegyzőkönyv-vezető 
 
 
 
 


