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Elnökségi ülés jegyzőkönyv 
 

 

Dátum: 2012. 02. 22. 18.30 
Résztvevők: Németh Miklós (elnök), Apostol Ágnes, Mile Lajos, Türinger József, Vörös 
László (elnökségi tagok), Rácz László (főtitkár) 
Jegyzőkönyvvezető: Rácz László 
 
NAPIRENDI PONTOK: 

 
1) Utánpótlás regionális központok 
 

Gál Tamás, aki a téma felelőse az előzetes tervek ellenére családi okok miatt nem tudott 
jelen lenni az ülésen, így csak ez a téma érintőlegesen került napirendre. Türinger Józsefet 
és Gál Tamást megbízta az elnökség, hogy a következő elnökségi ülésre a részletes prog-
ramot nyújtsák be, lehetőség szerint egyeztessenek a szóba jöhető személyekkel is, hogy 
áprilistól elindulhasson a program. Emellett Rácz László feladata a program pénzügyi 
rendjének kidolgozása. 
 

2) Játékvezetés 
 

a) Mentor program 
Vörös László beszámolt a mentor és a rendszeres megfigyelői program indulásáról, a 
lehetséges személyekről. A közeljövőben felhívás jelenik meg a mentor programba 
való jelentkezésre, akár teljesen kezdők (de tréningen már részt vett) számára is. 
 

b) Rájátszás 
Vörös László ismertette a cseh szövetséggel folyó egyeztetések helyzetét, jó ered-
ményként értékelte, hogy számunkra is kedvező anyagi feltételekben sikerült megálla-
podni. A terv szerint a rájátszás 6 felsőházi fordulójából 3 hétvégén cseh játékvezetők 
vezetnék a mérkőzéseket. A 3 hétvége meghatározása legnagyobb részt a rendelkezés-
re állástól függ, kisebb részt a szövetség megfontolásait (anyagiak, szervezhetőség) is 
igyekezne figyelembe venni. Mivel a versenykiírásban szereplő költségeken túl ez ext-
ra terhet jelentene a csapatoknak, ezért csak egyhangú hozzájárulásuk esetén valósul-
hat meg. Az elnökség megbízta Vörös Lászlót és Rácz Lászlót a csapatok tájékoztatá-
sával, hozzájárulásuk-ellenvetésük megszerzésével. 

 
c) JT 

Az elnökség a játékvezetői kérdések mindennapi és hosszú távú megoldásának előse-
gítésére mielőbb szeretné megerősíteni, megújítani a Játékvezető Testületet, lehető-
ségként kezelve esetlegesen személyi és strukturális változásokat is. 

 
3) Ares HC beadványa 
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 ……………………………….. ……………………………….. 
 Németh Miklós Rácz László 
 

Németh Miklós a jelenlévők elé tárta Pavelka Zoltán levelét a 2012 januárjában tartott 
közgyűlésre vonatkozólag, amiben felhívta a figyelmet a közgyűlés szabálytalan kiírására 
és kérte a közgyűlés megismétlését. Kérésére Mile Lajos ismertette a jogi hátteret, a lehet-
séges következményeket. Megerősítette, hogy a jelenleg érvényben lévő szabályok alapján 
helytálló a felvetés, nem lehet ugyanarra a napra kiírni a megismételt közgyűlést. A sport 
vezetésében, életében régebben jelenlévők szerint ez a gyakorlat, ami általánosan nem áll 
szemben a hatályos magyar törvényekkel, mintegy 5 évvel ezelőtt honosodott meg, abból 
a praktikus megközelítésből, hogy a nem budapesti egyesületeknek ne kelljen kétszer 
utazni egy közgyűlés kapcsán. Németh Miklós javasolta, hogy minél hamarabb kerüljön 
összehívásra az évi rendes közgyűlés, ahol napirendi pontként szerepeljen az érintett hatá-
rozatok megerősítése. Az elnökség megbízta Rácz Lászlót a tagegyesületek értesítésével 
és a közgyűlés előkészítésével. 
 
Határozat (E-2012/0222/1): 

a) A 2012. évi rendes közgyűlés kerüljön összehívásra 2012. március 31-ére. 
b) Az Alapszabályban foglalt kötelező napirendi pontok mellett a következő pontok 

legyenek a közgyűlés napirendjén: 
i) A 2011. június 11-én, augusztus 27-én és 2012. január 28-án tartott közgyűlé-

sek határozatainak megerősítése. 
ii)  Tisztségviselő-választás. 
iii)  Alapszabály módosítása. 

 
4) VB ügyek 
 

Vörös László tájékoztatta az elnökséget a Kazincbarcikai Ördögök Sportegyesület vissza-
lépési szándékáról, Rácz László felolvasta Varga András szakosztályvezető levelét. Az el-
nökség a VSZ 30. § 3. pontjában meghatározott lehetőségek közül egyhangúlag egyik 
szankciót sem kívánta alkalmazni az egyesülettel szemben, bizalmát fejezve ki, hogy ezzel 
is segíti az egyesület kifejezett szándékát a megújulásra, a folytatásra. 
 
Határozat (E-2012/0222/2): Az elnökség a Kazincbarcikai Ördögök Sportegyesületet a 
floorballer.hu OB3 bajnokságból való visszalépésük miatt további szankcióval nem sújtja.  

 
5) A 2012-2013 bajnoki év előkészítése 
 

Az elnökség elkezdte a következő év előkészítését, kezdve az idei év tapasztalatainak át-
tekintésével. Elsőként a női bajnokság, a lány utánpótlás-bajnokságok ill. a diákolimpia 
került szóba. 
a) Sajnos nem magyar és nem floorball specifikus az a megfigyelés, hogy a női szakág 

elmarad a férfi szakágtól a résztvevőket tekintve. Türinger József beszámolója szerint 
a szlovák kupákon is ez figyelhető meg: 60 fiú csapatra 5-6 lány csapat jut, Apostol 
Ágnes és Mile Lajos magyarországi tapasztalata szerint minden sportban, sőt általáno-
san a mozgás területén jelentős a különbség a nemek között az aktivitást tekintve. 
Németh Miklós megjegyezte, hogy az országos kispályás diákolimpia döntőjén ez 
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nem volt látható, mennyire jellemző ez az egész diákolimpiai helyzetre. Az unihoki 
esetén kb. 2,5-szeres, nagypálya esetén közel 8-szors a fiú csapatok aránya. Mindezek 
alapján elképzelhető az is, hogy veszteség nélkül – értendő ez alatt egy olyan generá-
ció, ahol jelentős lehet a visszaesés – már nem kezelhető a helyzet. Az elnökség meg-
bízta Apostol Ágnest a terület koordinálásával, olyan helyzetértékelések, javaslatok 
kidolgozásával, amelyek segítik a szakág megerősítését. 

b) Türinger József saját tapasztalatai, kapcsolatai alapján felvetette a szorosabb együtt-
működést a szlovák szövetséggel utánpótlás szinten. Ez segíthet mind a minőségi, 
mind a mennyiségi kérdések megoldásában. Az elnökség nyitott a lehetőségre és kérte 
a segítséget a kapcsolat felvételében és a részletek kidolgozásában. 

 
Türinger József távozott az ülésről. 
 

c) Rácz László felvetette, hogy céltudatosabban kell összehangolni a diákolimpiai és 
egyéb szövetségi versenyeket az időzítés, korosztályok, versenyformák stb. tekinteté-
ben, hogy a népszerű diákolimpia részvétel jobban beépüljön a szövetség rendszerébe, 
nagyobb mértékben szolgálja az utánpótlás-nevelést. 

d) Az elnökség előzetesen meghatározta a következő év indításához kapcsolódó határ-
időket, eszerint: 

(1) április 20. – az új év versenyrendszereinek kidolgozása 
(2) április 21-30. – egyeztetés a javaslatról 
(3) május 15. – versenykiírások közzététele 
(4) június 30. – nevezési határidő 

 
6) Válogatottak 
 

a) Férfi 
Németh Miklós beszámol, hogy elkészült a világbajnokságra a felkészülési terv, amely 6 
edzőtábort és 2 nemzetközi kupát tartalmaz (ld.honlap). Rácz László jelzi, hogy a felszere-
lést tekintve mindenképpen lesz teendő, egyrészt a hiányok felkutatása, pótlása vagy 
szükség esetén új garnitúra beszerzése miatt, ill. a férfiválogatottat most először érintő IFF 
szabály miatt, ami előírja, hogy minden játékos nevével ellátott mezben léphet pályára. 
b) Női 
Elkészült a decemberi VB pénzügyi elszámolása, amely szintén a honlapon tekinthető 
meg. Az elnökség megbízta Rácz Lászlót a szövetségi kapitányi pályázat, Vörös Lászlót 
annak angol változatának elkészítésével. A pályázat határideje március 30. 
c) Fiú U19 
Az ülésre nem készült el a kért költségvetés, ennek megvitatását a következő elnökségi 
témája lesz. Az elnökség megbízta Rácz Lászlót, hogy újból vegye fel a kapcsolatot az 
ügyben Szöllös Eszterrel, a stáb menedzserével. 
d) Lány U19 
Az elnökség megbízta Apostol Ágnest, hogy egyeztesse Leitner Tamással a VB és a még 
hátralévő felkészülési időszak programját, a tennivalókat, az anyagi és egyéb szükséglete-
ket stb. 
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. 

 
Az elnökség következő ülését márciusban tartja, a pontos időpont később kerül meghatározás-
ra. 
 
Az ülést 22.45-kor Németh Miklós bezárta. 
 
 
Budapest, 2012. február 22. 
 
 
 
 
 ……………………………….. ……………………………….. 
 Németh Miklós Rácz László 
 elnök jegyzőkönyv-vezető 


