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Elnökségi ülés jegyzőkönyv 
 

 

Dátum: 2012. 10. 31. 18.30 
Résztvevők: Németh Miklós (elnök), Gál Tamás, Kovács Gergely, Mile Lajos, Türinger Jó-
zsef (elnökségi tagok), Rácz László (főtitkár) 
 
Jegyzőkönyvvezető: Rácz László 
 
NAPIRENDI PONTOK: 
 
1) DEAC-IBK Cartoon Heroes elmaradt MK mérk őzés 
 

A Magyar Kupa 1. fordulójában a szombati munkanappal összefüggő hibás lejelentés mi-
att elmaradt a DEAC-IBK Cartoon Heroes mérkőzés. A mérkőzést szervezési problémák 
miatt azon a hétvégén nem tudták megrendezni. A két csapat kifejezte szándékát, hogy 
szeretnék a mérkőzést lejátszani, nem szeretnének megállapított eredményt. Az elnökség 
támogatta a csapatok szándékát a mérkőzés lejátszására, és kiemelte a csapatok sportsze-
rű hozzáállását. Egyben az elnökség megtartotta az MK 2. fordulójának sorsolását, 
amelynek alapján a párosítások: 
 

Ares HC ’94 – DEAC/IBK Cartoon Heros 
SzPK-Nokia Komárom ’B’ – Kinizsi TTK 
Diamonds SK – Neumann FSE ’A’ 
Mecman Eger ISE – Szolnok Cannibals FK 
DF-RFT – Kecskemét –Ares 
Phoenix Wizards – Miskolci FSE 
Dunai Krokodilok SE ’B’ – Dunai Krokodilok SE ’A’ 
Phoenix Fireball SE – SzPK-Nokia Komárom ’A’ 

 
2) Az Ares-SZPK mérkőzés történéseinek és következményeinek vizsgálata, a Phoenix-

SZPK mérkőzés kérdése 
 
Az Ares HC ’94 elnöke telefonon jelezte, hogy a hétvégi Ares-SzPK-Nokia Komárom 
mérkőzés során szurkolói rendbontás történt, a csarnok üzemeltetője rendőri intézkedést 
kezdeményezett. Jelezte, hogy a teremgazda szigorúbb feltételekhez kívánja kötni az 
SzPK meccseinek megrendezését. Ezzel ez már a 2. olyan állandó helyszín, ahol a szur-
kolói magatartás miatt nem vagy csak korlátozott módon lehet SzPK mérkőzést tartani. A 
Phoenix Fireball SE kérte az elnökség állásfoglalását a kialakult helyzetben, miszerint a 
bejelentett hazai pályájukon nem rendezhetnek SzPK elleni mérkőzést. Ki köteles viselni 
az ebből adódó megnövekedett költségeket, miért kelljen lemondania az egyesületnek 
megszokott pályájának használatáról? Az elnökség egyeztetett az SzPK jelenlévő alelnö-
kével és telefonon keresztül az elnökével. Az elnökség felkérte az egyesület vezetőit, 
hogy segítsenek a probléma további erősödésének megakadályozásában, aktívan vegye-
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nek részt a hosszabb távú megoldás keresésében, kidolgozásában, nemcsak Komárom-
ban, hanem az idegenbeli mérkőzések kapcsán is. A soron következő Phoenix-SzPK 
mérkőzésre vonatkozóan megegyezés született a lebonyolítás erre vonatkozó részleteiről. 
Az elnökség kifejezte, hogy elkötelezett a sportszerű szurkolók és szurkolás mellett. 

 
 

3) A Cartoon Heroes kérése 
 

A Cartoon Heroes több témában levelet juttatott el az elnökséghez, amelyben többek kö-
zött panasszal éltek a főtitkárral kapcsolatban, kérték az elnökséget Rácz László alkal-
masságának felülvizsgálatára. A jelenlévő felek kifejtették álláspontjukat a kérdéses 
ügyekben, majd kifejezték együttműködő készségüket. Az elnökség megerősítette Rácz 
Lászlót pozíciójában. 

 
 
Az ülést 22.00-kor Németh Miklós bezárta. 
 
 
 
Budapest, 2012. október 31. 
 
 
 
 ……………………………….. ……………………………….. 
 Németh Miklós Rácz László 
 elnök jegyzőkönyv-vezető 


