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Elnökségi ülés jegyzőkönyv

Dátum: 2011.12.14. 18.30
Résztvevők: Németh Miklós (elnök), Gál Tamás, Kovács Gergely, Mile Lajos, Türinger József , Vörös László (elnökségi tagok), Rácz László (főtitkár) Tóth Dóra (SOTE TF gyakornok)
Apostol Ágnes (elnökségi tag) eü.-i ok miatt nem volt jelen
Jegyzőkönyvvezető: Rácz László
Napirend előtt Rácz László beszámolt a főtitkári és az NSSZ nem olimpia sportágak szekciójának értekezletéről. Mindkettő fő hangsúlya a jelentősen módosított sportirányítási rendszer
volt. A Sporttörvény újonnan elfogadott nagymérvű módosításával a MOB látja el a teljes
magyar sport irányítását, egyedüli köztestületként. Ez nagyfokú bizonytalanságot gerjesztett a
szövetségekben, hiszen az átmenet pontos lebonyolításának mikéntje még hiányzik. A tervek
szerint február 24-én lesz az új MOB alakuló közgyűlése, addig kell a kérdéseket megválaszolni.

NAPIRENDI PONTOK:
1) Aktuális kérdések
a) Egyetemi VB 2012
Németh Miklós tájékoztatása szerint a MEFS még nem adott egyértelmű választ, hogy
kész-e vállalni a nevezési díj kifizetését. Gál Tamás véleménye szerint, amelyet egyhangúlag támogatott az elnökség, amennyiben pozitív válasz érkezik a MEFS-től,
kezdeményezzük nevezésünk befogadását.
b) Sportinformációs Rendszer
Az elnökség meghallgatta a főtitkár helyzetismertetését a Nemzeti Sportszövetség által működtetett Sportinformációs Rendszerhez kapcsolódóan. A SIR többek között a
kiadott versenyengedélyek nyilvántartására, és ezen keresztül a sportágak állami támogatásának meghatározásakor egy szempontként is szolgál. A nyilvántartás során bizonyos adatok megadása kötelező, e nélkül nem rögzíthető a rendszerben a versenyző.
Ez az igazolási kartonon szereplő adatokon felül a lakcím és az anyja neve adatokat jelenti. Az ehhez kapcsolódó eljárással kapcsolatban az elnökség egyhangúlag fogadta
el az alábbi határozatot.
Határozat (E-2011/1214/1): Az NSSZ Sportinformációs Rendszerben való rögzítés
során kötelezően megadandó adatot minden versenyző a szövetség honlapján található
„Versenyengedély-igénylő” kitöltésével köteles megadni. Mindazon versenyzők, akik
versenyengedéllyel rendelkeznek, de nem szerepelnek a SIR-ben, január 31-ig kötelesek megadni szükséges adataikat. Amennyiben ez nem történik meg, úgy a kiadott
versenyengedélyük visszavonásra kerül a Sporttörvény 3.§ (1) pont alapján.
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c) Átigazolási szabályok
A VB kérésére foglalkozott az elnökség az átigazolásokhoz kapcsolódó szabályokkal,
szokásokkal. Anélkül, hogy az Átigazolási Szabályzatba erre vonatkozó rendelkezés
bekerült volna, kialakultak bizonyos gyakorlatok, szokások és felvetődött ezek alkalmazásának kérdése: pl. ügyviteli költség fizetése bizonyos helyzetekben, az átigazolási időszakon kívüli átigazolás lehetősége stb. Több elnökségi tag véleménye szerint a
szabályzat alapvetően frissítésre szorul az évek alatt szerzett tapasztalatok alapján.
Ezért az elnökség nem kívánt változtatni a jelenleg érvényben lévő szabályzaton eseti
szabályok, kivételek megalkotásával, különös tekintettel az átigazolási időszak végének közelségére, hanem a következő átigazolási időszak kezdetére egy mindenre kiterjedő megújítást tart szükségesnek. Egyúttal felkéri a főtitkárt, a csapatok figyelmének
felhívására ezzel kapcsolatban, különösen a mindennemű átigazolás december 31-ig
tartó lehetőségére. Egyhangú szavazással fogadta el az erre vonatkozó határozatot.
Határozat (E-2011/1214/2): A Nyilvántartási, igazolási és átigazolási szabályzatban
foglaltak vonatkoznak minden ügyintézésre, a kialakult szokásjog nem tekinthető jogalapnak azok során. A főtitkár köteles a csapatok figyelmét felhívni a határozat következményeire, különös tekintettel a határidő kérdésére. A szabályzat átdolgozásának
vezetője Dr. Mile Lajos.
d) Csapategyenlegek
Vörös László tájékoztatja az elnökséget a csapatok függőben lévő tartozásairól. Gyakorlatilag a csapatok rendezték tartozásaikat, igazából 2-3 egyesülettel zajlik még
egyeztetés, többnyire technikai jellegű kérdésben, ezek remélhetőleg az év végéig lezárulnak. Kérdésre reagálva Rácz László elmondta, hogy az egyesületek kimagasló
pénzügyi fegyelmet tanúsítanak, az idei versenyévadhoz kapcsolódóan csak egy csapatnak van tartozása.
Határozat (E-2011/1214/3): Az elnökség megbízza a főtitkárt a Bajai Darazsak
Sportegyesület tagsági viszonyának tisztázásával, valamint a tagdíjtartozásra vonatkozólag az Alapszabály 8. § 2. szerinti felszólító levél kiküldésére.

2) Utánpótlás
Az elnökség a fő stratégiai irányok közül elsőként az utánpótlás kérdésével foglalkozott.
Gál Tamás az általa a jégkorong egyesületek felől tapasztalt érdeklődésről számolt be, úgy
is mint egy együttműködési terület. Ehhez kapcsolódott Mile Lajos, aki Géczi Gábor, az
MJSZ egyik utánpótlás felelősével lévő beszélgetéséről számolt be, ahol szintén felvetődött az együttműködés lehetősége. Ennek pontosítására szerinte egy januári, személyes találkozó lehet alkalmas, az ötletet támogatta az elnökség. Gál Tamás egy másik területként
a testnevelők támogatását vetette fel, akár a jelenlegi források átstrukturálásával is. Elérendő célként azt fogalmazta meg, hogy első lépcsőként lokális versenyek jöjjenek létre.
Rácz László elmondta, hogy az MDSZ-nél meglévő diákolimpiai adatok remélhető eléré-2………………………………..
Németh Miklós

………………………………..
Rácz László
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sével készíthető egy eddigieknél részletesebb statisztika, ami segítség lehet. Türinger József felhívta a figyelmet, hogy a kispályás diákolimpiát helyén kell kezelni, nem automatikus a továbblépés a nagypálya felé. Emellett egyetértett, hogy mindenképp szükség van
a testnevelők, edzők anyagi segítésére is, mert e nélkül nehéz őket hosszabb távon megtartani. Gál Tamás egy olyan ösztöndíj rendszer kidolgozását javasolja, ami támaszkodhat az
elmúlt évek diákolimpiai tapasztalataira és területenként 2-3 testnevelő bevonásával regionális versenyek szerveződnek. Az erről zajló beszélgetés során kialakul, hogy indulásnak
3 területben lenne érdemes és lehetséges gondolkodni. Gál Tamás és Türinger József vállalják, hogy januárra lefektetik a program alapjait, javaslatot tesznek a területekre és a
szóba jöhető iskolákra, személyekre.

3) Fellebbezések, kérelmek
a) Dunai Krokodilok SE fellebbezése - 2011/11/03/14. VB határozat
Az eljárásban nem vett részt Vörös László, mert résztvevője volt az első fokú eljárásnak. Mile Lajos és Németh Miklós is bejelentette érintettségét, aminek okán szintén
nem vettek részt az eljárásban. Ezzel a határozat meghozatalára 3 elnökségi tag maradt, ami az elnökség határozatképtelenségét jelentette, így a fellebbezés tárgyalása elnapolva.
b) Dunai Krokodilok SE fellebbezése - 2011/11/03/7. VB határozat
Mile Lajos érintettségét jelezte, ami miatt nem vett részt az eljárásban.
Vörös László ismertette az elsőfokú eljárás során rendelkezésre álló és keletkezett dokumentumok tartalmát. Mile Lajos - mint a mérkőzés résztvevője - kérdéseket kapott
az elnökség tagjaitól. Ennek kapcsán felvetődött, hogy az eddigiek szerint a másodfokú eljárás során is meghallgatásra kerüljenek-e az érintett felek. A Diamonds SE, mivel a fellebbezést nem ő adta be, nem kapott értesítőt a tárgyalásról. Ugyanakkor az
ügy részleteit megvizsgálva szükségesnek tűnt a meghallgatásuk, így az eddigi gyakorlatot követve az ügyet egyhangú szavazással elnapolta az elnökség. Ehhez kapcsolódóan megbízta Mile Lajost, hogy a következő elnökségi ülésre dolgozza ki az elnökség számára a másodfokú eljárások szabályozását.
c) Ares HC ’94 fellebbezése - 2011/11/28/1. VB határozat
Az előző határozat értelmében a beadott fellebbezést az Ares HC ’94 előre jelzett
meghallgatási igényének tudatában azzal a fenntartással tekintette át az elnökség, hogy
a meghozott határozat automatikusan hatályát veszti az egyesület ilyen irányú jelzése
alapján. Az eljárásban Vörös László nem vett részt. Az elnökség kérdésére Mile Lajos
ismertette álláspontját, hogy a fellebbezésben felvetett eljárásbeli hiba valós, a VB a
konkrét ügy tekintetében nem volt határozatképes és ebben az esetben új elsőfokú eljárást kell lefolytatni. Ez alapján az elnökség egyhangúlag fogadta el határozatát a fellebbezésről.
Határozat (E-2011/1214/4): Az Ares HC ’94 fellebbezésében kifogásolt eljárási hiba
valós, így emiatt érvényteleníti a Versenybizottság 2011/11/28/1. sz. határozatát és új
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eljárás lefolytatását írja elő. A határozat az Ares HC ’94 erre irányuló írásos kérelme
alapján automatikusan hatályát veszti.
d) Dunai Krokodilok SE kérelme - unihoki utólagos nevezés elfogadása
A kérelem elbírálásában Mile Lajos nem vett részt. Az elnökség követte az idény elején megfogalmazott elvet, miszerint az elfogadott és érvényben lévő szabályok adta
lehetőségeken belüli működést támogatja, az alól kivételt csak nagyon alapos indok
esetén ad, figyelve a kérelem esetleges precedens teremtő jellegére is. Ezek alapján 1
tartózkodás mellett 4 egyetértő szavazattal fogata el határozatát.
Határozat (E-2011/1214/5): Az elnökség elutasította a Dunai Krokodilok SE utólagos
nevezését az unihoki bajnokságba.

4) Játékvezetői helyzetkép
Kovács Gergely arról számolt be, hogy az általa vállalt és elkezdett munkát nem tudja tovább folyatatni. Egyöntetű vélemény alakult ki, hogy a terület mind rövid távon (már az
idei év rájátszásai során), mind közép és hosszú távon fontos figyelmet kell, hogy kapjon.
Ennek keretében Vörös László vállalja, hogy mások bevonásával a következő elnökségi
ülésre összeállítja a játékvezető-képzés koncepcióját. Feladat a terület átfogó vezetőjének
megtalálása, a Játékvezetői Testület működésének megújítása, szükség esetén erőforrások
átcsoportosítása. A rövid távú megoldásra felmerült ötletek tisztázásra szorulnak, ezek
után lehet ténylegesen foglalkozni velük, dönteni esetleges bevezetésükről.
Türinger József és Gál Tamás távozott az ülésről.

5) Fellebbezések, visszalépések
a) Mecman Eger ISE fellebbezése - 2011/11/03/12. VB határozat
A szövetség bankszámlájára és pénztárába nem érkezett be a fellebbezés díja így Versenyszabályzat 32. § 5/c pontja szerint az elnökség nem tárgyalta a fellebbezést.
b) Dombóvár MK visszalépése - 2011/11/03/3. VB határozat
Az elnökség meghallgatva a VB elnökének összefoglalóját az esetről a VSZ 30. § 3.
pontjában meghatározott lehetőségek közül egyhangúlag egyik szankciót sem kívánta
alkalmazni az egyesülettel szemben,
c) Kecskemét MK visszalépése - 2011/11/03/4. VB határozat
Az elnökség meghallgatva a VB elnökének összefoglalóját az esetről a VSZ 30. § 3.
pontjában meghatározott lehetőségek közül egyhangúlag nem kívánta alkalmazni a kizárás szankciót, míg 1 ellenszavazattal a pénzbüntetést sem.

-4………………………………..
Németh Miklós

………………………………..
Rácz László
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Határozat (E-2011/1214/6): Az elnökség a Dombóvári Floorball Sportegyesületet és
Kecskeméti Református Gimnáziumot a Magyar Kupa sorozatból való visszalépésük
miatt további szankcióval nem sújtja.
d) Dunai Krokodilok SE U19 visszalépése - 2011/11/03/10. VB
Az elnökség az esetleges szankciókról csak az egyesület vezetőivel történő beszélgetés
után kíván dönteni.

6) Fiú U19 kapitányi pályázat
Az elnökség megbízta a főtitkárt, hogy gyűjtse össze az elnökségi tagok észrevételeit,
kérdéseit a benyújtott pályázat kapcsán és továbbítsa azokat Siklósi Evelin felé a személyes meghallgatása előtt.

7) Egyéb kérdések
a) Az elnökség megbízta a főtitkárt, hogy kérje fel Varsányi Zsuzsannát a női válogatott
VB szereplésének értékelésére a következő elnökségi ülésen.
b) Rácz László tájékoztatta az elnökséget, hogy Kiss Attila élethelyzetének megváltozása
miatt lemond a Fegyelmi Bizottságban betöltött tisztségéről.
c) Az elnökség megbízta a főtitkárt, hogy 2012. január 28-ára hívja össze a szövetség
rendkívüli közgyűlését. A közgyűlés eddigi napirendi pontjai:
o 2012. év költségvetése
o Fegyelmi Bizottság tagjainak választása
o Az új Sportörvény és a hozzá kapcsolódó rendeletek által támasztott döntések,
állásfoglalások meghozatala.
d) Az elnökség következő ülését 2012. január 11-én tartja.

Az ülést 0.30-kor Németh Miklós bezárta.

Budapest, 2011. december 14.

………………………………..
Németh Miklós
elnök

………………………………..
Rácz László
jegyzőkönyv-vezető

