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Elnökségi ülés jegyzőkönyv

Dátum: 2012. 06. 06. 18.30
Résztvevők: Németh Miklós (elnök), Apostol Ágnes, Kovács Gergely, Mile Lajos (elnökségi
tagok), Rácz László (főtitkár)
Strauss Tamás, Bajzáth Anikó (Szolnok CFK), Ágoston Zsolt (Neumann-Kartal FSE), Siklósi
Evelin (fiú U19 szövetségi kapitány)
Jegyzőkönyvvezető: Rácz László
NAPIRENDI PONTOK:
1) Szolnok CFK fellebbezése
A Szolnok Cannibals Floorball Klub fellebbezést nyújtott be a Versenybizottság
2012/05/12/I. határozatával szemben. Az elnökség legutóbbi ülésén hozott döntése értelmében az ügyet a két érintett csapat vezetőjének meghallgatásával tárgyalta. Elsőként a
Szolnok CFK képviseletében megjelent Strauss Tamás (S.T.) és Bajzáth Anikó (B.A.)
meghallgatására került sor.
Németh Miklós (N.M.) tájékoztatta őket, hogy a fellebbezést és a hozzá csatolt iratokat
(23 levél, VB elnök leírását az esetről) az elnökség alaposan áttanulmányozta így a meghallgatás célja nem annak szóbeli ismertetése lenne, hanem a felvetődő kérdések tisztázása.
Kovács Gergely (K.G.): Mi történt az április 28-ai csapatvezetői értekezleten az üggyel
kapcsolatban?
S.T.: Vörös Laci mondott nekem valamit ezzel kapcsolatban, de nem tudom pontosan mit,
kértem, hogy e-mailben küldje el, amit mondott.
N.M.: Vörös Laci leírása szerint mint VB elnök hivatalos tájékoztatásként mindent elmondott az osztályozóval kapcsolatban: az időpontot, hogy mindkét mérkőzést egy hétvégén kell lejátszani, a mérkőzések pályaválasztóinak meghatározására a terem lehetőségek
alapján kerül sor, a Neumann ajánlott időpontjait.
S.T.: Összesen két mondatot mondott dátum nélkül arról, hogy valószínű osztályozót fognak játszani és a Neumann egyik nap fog tudni játszani.
N.M.: Mikor vált világossá, hogy osztályozót játszhat a csapat?
S.T.: A dunaújvárosi meccs napján.
N.M.: Március 25-én már eldőlt, hogy a Szolnok nem végezhet előrébb, mint a 7. hely.
Nem foglalkoztál ez alapján a lehetőséggel?
S.T.: Nem tettem semmit, azt hittem, bőven van idő június végéig, a bajnoki év befejezéséig. Vártam a VB-t, nem gondoltam rá, hogy utána kérdezzek.
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Mile Lajos (M.L.): A versenynaptár átnézésekor az OB2 oszlopában feltüntetett osztályozó alapján nem gondoltatok arra, hogy az érinti az OB1 7. helyezettjét?
B.A.: Nem néztem a másik oszlopot, nem foglalkoztam vele.
S.T.: Minden meccsen ott voltunk, nem azért nem játszottunk, mert nem akartunk, hanem
mert nem tudtunk a mérkőzésről.
Rácz László (R.L.): Életszerű-e, hogy egy csapat (csapatvezető, edző, játékos, szurkoló),
amelyik március 25. óta tudja, hogy esetleg osztályozó árán maradhat az OB1-ben, mindent megtesz, hogy megszerezze az osztályozót jelentő 7. helyet, de ennyire nem követi az
osztályozó lebonyolításának részleteit, ennyire nem foglalkozik semmilyen szinten az ezt
érintő információkkal.
S.T.: Igen, teljesen.
N.M.: A „11. levélben” az OB1 koordinátora közli a két mérkőzés időpontját, kéri annak
tudomásulvételét. Erre nem érkezett a Szolnoktól adekvát válasz, miért?
S.T.:
N.M.: A koordinátornak adott válasz kitérő jellegű, mint általában minden levele a Szolnoknak.
S.T.: Nem tudtunk a mérkőzésekről, amikor értesültünk, lejátszhattuk volna, de minek,
úgyis kikapunk.
R. L.: A 4. levélre írt válaszban miért nem ez szerepel, miért külső akadályok (U19 mérkőzés, MK döntő, válogatott edzés) szerepelnek?
S.T.:
N.M.: Miért nem voltak egyértelműek a Szolnok levelei, mintha az elkerülésre játszott
volna?
S.T.: Mindent megtettem, hogy elkerüljük azon a hétvégén a mérkőzést, mert nekünk nem
volt megfelelő.
N.M.: Milyen más lehetőséget láttok a VB határozatában foglaltak helyett?
S.T.: Két héttel a mérkőzés előtt közölje a VB a meccset.
N.M.: Egy vagy két hétvége?
S.T.: Akár egy hétvége, akár 1 meccs.
Strauss Tamás és Bajzáth Anikó elhagyta a termet. Ezt követően Ágoston Zsolt (Á.ZS.) a
Neumann-Kartal FSE képviselője lett beszólítva a meghallgatására.
N.M.: Milyen más lehetőséget látsz a VB határozatában foglaltak helyett?
Á.ZS.: Arra a hétvégére ki voltak írva a mérkőzések, akkor és ott kellett volna lejátszani,
én így készítettem fel a csapatot, emiatt hátrányos helyzetbe kerülne a csapat, ezek miatt
nem látok másik lehetőséget.
N.M.: És ha ilyen döntés születne?
Á.ZS.: Most már nincs csapat, most nem tudnánk kiállni.
Ágoston Zsolt távozott az ülésről.
Rácz László (mint tanú) az elnökség kérdésére elmondja, hogy a csapatvezetőin Vörös
László hangsúlyozottan VB elnökként hivatalosan tájékoztatta Strauss Tamást az osztá-
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lyozó rendjéről, amire Strauss Tamás kijelentette, hogy nem ő intézi a termeket és küldje
el e-mailben az információkat.
Az elnökség tagjai tanácskozást tartottak, aminek eredményeként egy kompromisszumos
javaslat fogalmazódott meg, amely szándékuk szerint megfelelő mértékben visszatükrözi
az esettel kapcsolatban felvethető felelősségeket, ugyanakkor egy igen fontos kérdés, az
első osztályba való feljutás eldöntésében a játéknak is teret kíván adni. Ezek után a következő határozat egyhangúlag fogadta el az elnökség.
Határozat (E-2012/0606/1): Az elnökség a Szolnok CFK által benyújtott fellebbezés
alapján a következőképpen megváltoztatja a Versenybizottság 2012/05/12/I. határozatát.
A 2011-2012. év X3M OB1 és floorballer.hu OB2 kiírásában szereplő, a 2012-2013-as
évben az OB1-ben való indulás jogát eldönteni hivatott osztályozó mérkőzések tekintetében a Szolnok CFK–Neumann-Kartal FSE mérkőzés eredményét 5-0 arányban a Neumann-Kartal FSE javára határozza meg, míg a Neumann-Kartal FSE–Szolnok CFK mérkőzés 2012. augusztus 26-tal bezárólag történő lejátszását írja elő. A mérkőzésen azon játékosok vehetnek részt, akik a mérkőzés időpontjában játékra jogosultak és szerepnek csapatuk 2011-2012. évben kiadott legutolsó játékos nevezési listáján. A mérkőzés időpontját
a Neuman-Kartal FSE jelölheti ki a Versenyszabályzat ide vonatkozó pontjainak figyelembe vételével, különösen a mérkőzés lejelentésére vonatkozó határidőre. Amennyiben a
lejelentés a Versenyszabályzat 12. §-ban leírtak szerint technikailag nem oldható meg (lévén két külön osztályba regisztrált csapatról szó), az helyettesíthető a Szolnok CFK hivatalos címeként megjelölt cannibals@cannibals.hu címre, a Versenybizottság
vb@hunfloorball.hu címére és a főtitkár fotitkar@hunflorball.hu címére, igazoltan a határidő előtt küldött időpont és helyszín megjelöléssel.
Indoklás: Az elnökség az osztályozó elmaradását illetően megállapítja, hogy a NeumannKartal FSE csapatát semmilyen felelősség nem terheli, míg a Szolnok CFK csapatának
nem kizárólagosan róható fel az osztályozó elmaradása a versenynaptárban lévő technikai
hiba következtében. Ugyanakkor megállapítja, hogy a Szolnok CFK esetében megfelelően
körültekintő, felelős csapatvezetői magatartással lett volna lehetőség az információk ismeretére, ill. a VB elnök személyesen és a koordinátor írásban is értesítette a csapatot, míg az
egyeztetés során a csapat nem adott egyértelmű választ az osztályozó lejátszására vonatkozólag. Ezek alapján határozza meg a Szolnok CFK–Neumann-Kartal FSE mérkőzés
eredményét 0-5-ben, míg tekintettel a szakmai szempontokra és Szolnok CFK nem teljes
körű felelősségére elrendeli a Neumann-Kartal FSE–Szolnok CFK mérkőzés lejátszását.
A határozattal szemben az érintettek a Sport Állandó Választottbíróságnak címzett, az
MFSZ elnökségének benyújtott keresettel élhetnek.
A határozat ismertetését követően 20.40-kor Strauss Tamás és Bajzáth Anikó távozott az
ülésről.
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2) Fiú U19 válogatott beszámoló
Az U19 stáb meghívott tagjai közül Siklósi Evelin tudott megjelenni az elnökségi ülésen.
A meghívás apropója a negyedéves beszámoló és a költségvetés véglegesítése volt. Evelin
ismertette az eddigi eseményeket, az azokon elvégzett munkát, tapasztaltakat ill. egy
konstruktív beszélgetés keretében a tágabb utánpótlás jelenlegi helyzetéről, aktuális kihívásairól, lehetséges megoldásairól volt szó. Megfogalmazódtak konkrét javaslatok kérések
(Stupava Kupa figyelembe vétele a Versenynaptár véglegesítéskor, rendszeres fizikai felmérés és adatbázis építése az utánpótlás versenyzők körében), de felvetődtek általánosabb
kérdések is, mint pl. egy széles körben használható edzői segédanyag elkészítése az utánpótlással foglalkozók részére, amelynek elkészítésében akár Evelin is részt venne egy későbbi időpontban. Fontosnak látta a klubokban és a válogatott alkalmakon folyó munka
összehangolását, aminek koordinálásával (gyakorló feladatok eljuttatása a klubedzőkhöz,
klubedzők meghívása a válogatott hétvégéire) őt bízta meg az elnökség.
Az elnökség felhívta a figyelmet a versenynaptár követésének fontosságára, mert az elmúlt időszakban többször volt ütközés a versenynaptár és a válogatott programja között.
Szöllös Eszter, aki többek között a pénzügyi feladatokat látja el a stábban, nem tudott jelen lenni, így a költségvetés véglegesítése a következő elnökségire húzódik. Az elnökség
kérte, hogy előtte a főtitkárral egyeztessen a felmerült kérdésekben.
3) Főtitkári beszámoló, aktualitások
a) A hétvégi Nagy Sportágválasztó gyors értékelésére is sor került. Továbbra is nagy az
érdektelenség a klubokat illetően és az önkéntesek toborzása sem volt túl sikeres.
Ugyanakkor a látogatók között népszerű a sportág, folyamatos a játék, rendszeres a
várokozási idő. A feltételek és a program javítása nagyságrenddel több forrás (emberi,
pénzügyi) bevonását igényelné, ami most nem látszik biztosítottnak a szeptemberi alkalomra sem. Reális célkitűzés a jelenlét, a játéklehetőség biztosítása lehet.
b) Az Utánpótlás Regionális Központok vezetőivel kötendő megbízási szerződés áttekintése során több tisztázandó, pontosítandó részletre fényt derül, ezek lapján a szerződés
módosítása folyamatban van.
c) A múlt héten tartott MOB tájékoztatón két fontos információt osztottak meg a résztvevőkkel. Az egyik a minden nem olimpiai sportágra kiterjedő, az év 2. felében várható
szakmai konzultáció, amelynek keretében egy szempontrendszer segítségével a MOB
szakmai igazgatósága szeretné felmérni a sportágak jelenlegi helyzetét. Emellett konkrétumok nélkül ismertették a MOB álláspontját, jövőbeni elvárását a szövetségek
edzői licensz-rendszerének kialakításával, a sportszakemberek képzésével, továbbképzésével kapcsolatban. Egyértelmű vált, hogy a pénzügyi támogatás egyik fő kritériuma
lesz ez a terület a jövőben.
d) Az IFF a Cseh Open idején szemináriumot szervez, amelynek fő témája az IFF események rendezéséhez kapcsolódó ismeretek, az eddigi tapasztalatok, időszerű kérdések.
Minden szövetséget két résztvevő képviselhet, részvételüket az IFF támogatja. Az elnökség döntése szerint Rácz László főtitkár és egy később kiválasztásra kerülő személy képviseli a szövetséget.
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e) Az egyesületek, csapatok a nevezést megelőzően megkapták egyenleg-értesítőjüket.
Jelenleg 10 egyesületnek van, mintegy 300 ezer Ft elmaradása nagyobb részt az idei
tagdíj be nem fizetése miatt. Emellett egy egyesülettel zajlik még további egyeztetés
tartozásának mértékéről. A Telenor flottához kapcsolódó személyek közül hárman
nem rendezték továbbszámlázott telefonköltségüket. Az elnökség felkérte Rácz Lászlót, hogy utolsó figyelmeztetést követően velük szemben indítsa meg a közjegyzői fizetési meghagyásos eljárást.
f) A pénzügyekhez kapcsolódik, hogy június 5-én megérkezett a MOB-tól a 2012. évi
működési támogatás előlege.
g) A Nemzeti Együttműködési Alap befogadta a szövetség működési pályázatát.
h) A 2013-as év előkészítésének keretében június 15-ig le kell adni a szövetség 2013-as
működési költségvetésének tervezetét és egy sportági stratégiát. Ezek elkészítésével
Rácz Lászlót bízta meg az elnökség, az utóbbi tekintetében az elvárásokat betöltő, a
lehetőségeket tekintve elkészíthető változatban.
4) Kiírások, szabályzatok
a) A 2012-2013. évi bajnokságok kiírása közül kettő, az amatőr és unihoki bajnokság
nem került meghirdetésre. A fő ok mindkettő esetén a Sporttörvény által meghatározott keretekbe való beillesztés kérdése, nevezetesen a nem sportszervezetnek minősülő
csapatok indulási lehetősége, formája. Két külön megoldás született. Az amatőr bajnokságot szabadidősport keretében írja ki a szövetség, míg az unihoki bajnokságot hasonlóan a többi kiírásban találhatóhoz, egyesületek részére. Azokat az iskolai csapatokat, akik nem rendelkeznek sportszervezeti háttérrel (sportegyesület, sportvállalkozás,
sportiskola, utánpótlás-nevelés fejlesztését végző alapítvány), a szövetség segíteni kívánja azzá válásukban ill. a nevezés idején meglévő aktuális helyzetük alapján, szükség esetén más megoldás segítségével biztosítani indulásukat. Az elnökség megbízta
Rácz Lászlót a kiírások elkészítésével.
b) Rácz László ismertette az Nyilvántartási, igazolási és átigazolási szabályzat aktualizálásának, frissítésének fő vonalait, a függőben lévő kérdéseit, amelyekről az elnökség
az addigi írásos egyeztetést követően a következő elnökségi ülésen határoz. Az új szabályzat életbe lépésének ideje az átigazolási időszak új kezdő időpontja, amely igazodik az IFF ugyanezen dátumához, azaz július 1.
Az elnökség következő ülését 2012. június 27-én tartja.
Az ülést 23.30-kor Németh Miklós bezárta.
Budapest, 2012. június 6.

………………………………..
Németh Miklós
elnök

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

