
JEGYZİKÖNYV 

(Elnökségi ülés) 

Dátum: 2008. október 24. 10 óra 

Helyszín: Budapest, Magyar Sport Háza, 207. szoba 

Résztvevık: Vörös László (MFSZ ügyv. elnök), Kovács Barna (elnökségi tag), Kovács 
Petra (elnökségi tag), Kovács Tamás (elnökségi tag), Bokor Gábor (elnökségi tag) Siklósi 
Evelin, Pásztor Gábor, Pataki Viktor, Varsányi Zsuzsanna (nıi válogatott, szövetségi 
kapitány) 

Jegyzıkönyvvezetı: Vörös László 

Levezetı elnök: Kovács Petra 

Kovács Petra 10.10-kor megállapítja hogy az elnökség határozatképes. Vörös László, 
Bokor Gábor, Kovács Petra, Kovács Barna, Kovács Tamás, 5 igen szavazattal 
egyhangúlag elfogadja hogy Kovács Petra legyen a levezetı elnök. 
Jegyzıkönyvvezetınek Vörös Lászlót választják, 5 igen szavazattal. 

 
Napirendi pontok: 
 

 
1. Közgyőlés elıkészítése 

 
2008/10/24/1. határozat. 
Az elnökség elfogadja, hogy a Szakszövetség rendkívüli tisztújító közgyőlésének idıpontja 
november 29, szombat 10.30 óra. Határozatképtelenség esetén a megismételt közgyőlés 
idıpontja ugyanazon nap, 11.30. óra. 
A jelölıbizottsági tagságra felkérik a következı személyeket: Apostol Ágnes fıtitkár, Ambrus 
Katalin, Odor József. 
 
Az elnökség ezt 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta. 
 
 

2. 2008-as év költségvetésének elfogadása, Fiú U19-es világbajnoki 
selejtezıtorna lezárása 

 
Az elnökség meghallgatta Vörös László beszámolóját a fiú U19-es világbajnoki selejtezıtorna 
anyagi vonzatairól, és a Szövetség anyagi helyzetérıl. A selejtezıtorna pénzügyi mérlege és a 
költségvetés írásos formája november 20-ig készül el. 
 
 

3. Elnökség beszámolójának jóváhagyása 
 



2008/10/24/2. határozat. 
Az elnökség döntött arról, hogy az elnökségi tagok írásos beszámolójukat az általuk elvégzett 
munkáról november 15-ig juttatják el Vörös Lászlónak. 
5 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadva. 
  
 

4. Fellebbezések elbírálása 
a. Torpedo JSC fellebbezése 

 
Az elnökség meghallgatta a Torpedo JSC képviselıjének fellebbezését a Torpedo JSC-White 
Sharks HC Salming férfi OBI-es mérkızés Versenybizottság által megállapított 
eredményérıl. 
Az elnökség a Torpedó JSC fellebbezésével kapcsolatban a következı határozatot hozta: 
 
2008/10/24/3. határozat. 
A Salming férfi OBI-ben a Torpedo JSC-White Sharks HC mérkızést le kell játszani, 
legkésıbb a tavaszi szezon kezdete elıtt. Az elnökség felkéri a Versenybizottságot, hogy a 
mérkızés lejátszásának idıpontját egyeztesse a csapatokkal. 
 
A határozatot az elnökség 2 igen és 2 nem mellett a levezetı elnök szavazatával hozta meg. 
(Bokor Gábor nem szavazott) 
 
Az elnökség meghallgatta a Torpedo JSC képviselıjének fellebbezését a Versenybizottság 
által megállapított pontlevonásról. 
 
2008/10/24/4. határozat. 
Az elnökség a Torpedo JSC fellebbezését 4 igen szavazattal, egyhangúlag elutasította. (Bokor 
Gábor nem szavazott.) 
 

b. Diamonds SK fellebbezése 
 
Az elnökség meghallgatta a Diamonds SK képviselıjének fellebbezését a Diamonds SK- Ares 
HC U21 férfi OBII-es mérkızés lejátszásáról. 
 
Az elnökség a Diamonds SK fellebbezésével kapcsolatban a következı határozatot hozta: 
 
2008/10/24/5. határozat. 
Az Ares HC U21 csapata a Versenybizottság 2008/08/14/11. számú határozatában 
foglaltaknak nem tett eleget, ezért a mérkızésért járó 2 pontot 5-0-s gólkülönbséggel a 
Diamonds SK-nak ítéli. 
 
Az elnökség a határozatot 3 igen és 1 tartózkodás mellett (Kovács Petra nem szavazott) hozta 
meg. 
 

c. Bajai MDSE fellebbezése 
 
Az elnökség megtárgyalta a Bajai MDSE fellebbezését a Versenybizottság 2008/09/10/5. sz. 
határozatával szemben. 
 
2008/10/24/6. határozat. 



A fellebbezést az elnökség elutasította 4 igen és 1 tartózkodás mellett. 
 
Kovács Petra távozott az ülésrıl. Az új levezetı elnök Kovács Barna (4 igen szavazattal, 
egyhangúlag elfogadva.) 
 
 

5. 2008/2009-es bajnokságok 
 

a. Zone Nıi bajnokság 
 
Az augusztusi közgyőlés után a megváltozott versenykiírást áttanulmányozva két egyesület 
jelezte esetleges szándékát a Zone Nıi OB-ben való indulásra. Az elnökség véleménye szerint 
a közgyőlés által megváltoztatott feltételek lehetıvé tették, hogy új egyesület kívánjon 
nevezni a bajnokságba. 
 
2008/10/24/7. határozat. 
Az elnökség engedélyezi, hogy a Zone Nıi OB-be a Hervis Szentgyörgyi SE és a Szolnok 
Cannibals SE benevezzen. A csapatoknak november 1-jéig kell jelezni részvételi szándékukat. 
Amennyiben elindulnak, a versenykiírásban szereplı feltételeket (versenyengedélyek, 
nevezési díj) november 20-ig kell a Szövetség felé teljesíteniük. A Zone Nıi OB 
lebonyolítása nem változik, a csapatok oda-visszavágós alapon mérkıznek, bármely két 
csapat két mérkızést játszik egymással, egyet idegenben, egyet hazai pályán. A két kör után 
kialakul a bajnokság végeredménye. 
A két csapat, amennyiben benevez, vállalja, hogy lejátssza az eddig elmaradt mérkızéseit az 
ellenfelekkel egyeztetve, és a VB által elkészített sorsolás szerint bekapcsolódik a bajnokság 
lebonyolításába. 
4 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadva. 
 

b. Zone U11-es bajnokság 
 
2008/10/24/8. határozat. 
Az elnökség elfogadta a Zone U11-es bajnokság végleges kiírását, lebonyolítási rendjét, és 
idırendjét. Az elıbb említett információkat a Versenybizottság küldi ki a csapatoknak, és a 
lebonyolítást a többi bajnoksághoz hasonlóan a VB felügyeli. 
4 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadva. 
 
 

6. Játékvezetıi Testület 
 
2008/10/24/9. határozat. 
Az elnökség pályázatot ír ki a Játékvezetıi Testület elnöki posztjára. A feladattal az elnökség 
Vörös Lászlót bízza meg. A pályázat mellett az elnökség továbbra is keresi az alternatív 
megoldásokat a játékvezetı-kérdése. 
4 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadva. 
 
 

7. Diákolimpia elıkészítése  
 
Az elnökség meghallgatta a Diákolimpiai Bizottság beszámolóját a kispályás diákolimpia 
lebonyolításáról, és a szervezés állásáról. A területi selejtezıket az MFSZ-nek kell 



megszervezni, és a költségeket is az MFSZ állja, az országos elıdöntıktıl a lebonyolításért és 
a költségekért a Magyar Diáksport Szövetség felelıs. 
 
 

8. Fegyelmi Szabályzat 
 
Az elnökség a sporttörvénynek megfelelıen megváltoztatta a Fegyelmi Szabályzatot: 
 
2008/10/24/10. határozat. 
A Fegyelmi Szabályzatban szabályozott fegyelmi eljárás kétfokúra változik, a másodfokon 
eljáró szerv a Fellebviteli Bizottság. 
A Fegyelmi Szabályzat rendelkezései minden egyéb vonatkozásban változatlanok maradnak. 
4 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadva. 
 
 

9. Versenyengedélyek 
 
Az elnökség megdöbbenve vette tudomásul, hogy többszöri felszólítás ellenére több csapat 
még mindig nem fizette be a versenyengedélyei nagy részét. Ezért az elnökség a következı 
határozatot hozta: 
 
2008/10/24/10. határozat. 
Az elnökség felszólítja azon csapatokat, akiknek a versenyengedélyek díjában elmaradásuk 
van, hogy a lehetı leghamarabb fizessék be az MFSZ számlájára az elmaradt összeget. 
Amennyiben egy egyesület benevezett játékosainak legalább 90%-ának megfelelı 
versenyengedély átutalása nem történik meg az MFSZ számlájára november 17. 24.00-ig, 
akkor a Versenybizottság az érintett egyesület legmagasabb osztályában induló csapatától 
automatikusan levon két pontot, valamint minden további fordulóban 1-1 pontot egészen 
addig, amíg a pénz meg nem érkezik a Szakszövetség számlájára. 
A Szakszövetség jelen jegyzıkönyv mellékleteként elküldi az egyesületeknek, hogy az 
egyesületek a Versenybizottság kimutatása szerint hány játékost neveztek a különbözı 
bajnokságokba, és hány versenyengedély díja került a Szövetség részére átutalásra. 
Az MFSZ a továbbiakban ugyanezt az eljárást fogja követni minden, legalább 15 napja lejárt 
számlára vonatkozóan. 
4 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadva. 
 
 

10. Egyéb 
 
Az elnökség meghallgatta Varsányi Zsuzsanna, a nıi válogatott szövetségi kapitányának 
beszámolóját a November Kupa nevő nıi válogatott torna elıkészületeirıl. 
Az elnökség amiben tudja, igyekszik támogatni a torna létrejöttét. 
 
 
17.30-kor Kovács Barna berekesztette az ülést. 


