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Elnökségi ülés jegyzőkönyv 
 

Dátum: 2011.06.30. 18.00 
Résztvevők: Németh Miklós (elnök), Apostol Ágnes, Gál Tamás, Kovács Gergely, Mile La-
jos, Vörös László (elnökségi tagok), Hudetz András, Rácz László (főtitkár),  
Jegyzőkönyvvezető: Rácz László 
 
NAPIRENDI PONTOK: 

 
1.) Diákolimpia 
Hudetz András, aki a Xántus János Gyakorló Középiskola testnevelő tanáraként a diák-
olimpia központi területi koordinátorának lett felkérve, személyesen szeretett volna az El-
nökséggel egyeztetni, további információkat szerezni. Gál Tamás ismertette vele a koor-
dinátori munkát, majd a felmerült kérdések megvitatására került sor, többek között a szö-
vetség részéről nyújtható támogatás lehetőségeiről. Németh Miklós kifejezte, hogy min-
denképpen növelni szeretné a szövetség a diákolimpiai bázisok támogatását, de ebben az 
évben erre nagyon korlátozottak a lehetőségek. Hudetz András július 10-ig kért gondolko-
dási időt válasza megadására. 
 
2.) Tagfelvételi kérelem 
A Kinizsi Technikai és Tömegsportklubok Köre felvételét kérte a Magyar Floorball Szak-
szövetség tagjai közé, mivel 2011. május 24-én megalakult floorball szakosztálya. A be-
adott iratokat megvizsgálva az Elnökség megalapozottnak találta a kérést. Ugyanakkor 
megállapította, hogy a beadott iratokon két esetben a szövetség neve nem teljesen megfe-
lelő módon került feltüntetésre, emiatt utasította a főtitkárt az iratok szükséges kijavíttatá-
sára. 
 
Határozat: Az Elnökség egyhangú szavazással felvette a Kinizsi TTK társadalmi szerveze-
tet (nyilvántartási száma: 2695) a Szakszövetség tagjai közé. 
 
3.) Női válogatott szövetségi kapitány 
Varsányi Zsuzsanna, a női válogatott szövetségi kapitánya az Elnökség részére az ülés 
napján eljuttatott levelében felajánlotta lemondását. A döntését megalapozó, levelében 
nem részletezett problémák közül legnagyobb gondnak a játékosok motiválatlanságát em-
lítette. Az Elnökség próbálta őt elérni, de nem járt sikerrel. Egy hosszadalmas beszélge-
tésben igyekezett megalapozott döntést hozni. Végül egyhangú szavazással úgy döntött, 
hogy a felajánlott lemondást nem fogadja el. A döntés mögött az a szakmai érv volt a leg-
fontosabb szempont, hogy az elkezdett felkészülést a már kialakított rendszerük szerint az 
eddigi két szakember vigye végig, hiszen a megosztott információk alapján nem látott az 
Elnökség olyan mérvű, súlyú problémát, amely ezt a munkát mindenképpen megakadá-
lyozná, és kizárólag a felajánlás elfogadása lenne a megoldás. 
Ugyanakkor fontosnak tartotta az Elnökség, hogy a meglévő problémák kezelve legyenek, 
ebben igény esetén lehetőségei szerint szívesen nyújt segítséget, kiváltképp a csapat moti-
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 Németh Miklós Rácz László 
 

vációjának kérdésében. Ezzel együtt el kellett ismernie, hogy a sokszor említett anyagi te-
rületen nem várható változás, az eddigi költségvetés mentén tud haladni a szövetség.  
 
Határozat: Az Elnökség egyhangú szavazással úgy döntött, hogy a felajánlott lemondást 
nem fogadja el. 
 
4.) Időpontok, versenynaptár  
Az Elnökség meghatározta a 2011-2012-es bajnoki év nevezéséhez kötődő határidőket: 
 2011. július 26. - a felnőtt és nagypályás utánpótlás versenyek nevezési határideje 

(a nevezések beérkezésének utolsó napja) 
 2011. augusztus 5. - a felnőtt és nagypályás utánpótlás versenyek nevezésének hiány-

pótlási határideje (a hiánypótlások beérkezésének utolsó napja) 
 2011. augusztus 6. - utánpótlás csapatvezetői értekezlet 
  a nevezésektől függő lebonyolítások Elnökségi jóváhagyása 
  a 2011-2012. évi felnőtt és nagypályás utánpótlás versenyek sor-

solása 
 2011. augusztus 19. - a név szerinti nevezés határideje (a nevezések beérkezésének utol-

só napja) 
 2011. augusztus 26. - a név szerinti nevezés hiánypótlási határideje (a hiánypótlások be-

érkezésének utolsó napja) 
2011. szeptember 3-4. - az első játéknap 
 
Az Elnökség a határidőkkel együtt elkészítette a jövő évi versenynaptár tervezetét, amely-
nek kialakításakor igyekezett minél inkább figyelembe venni a csapatvezetői kérdőívben 
leírtakat, miszerint az egyesületek kevesebb mérkőzést, több szabad hétvégét és rövidebb 
ideig tartó bajnokságot szeretnének.  
  

  
5.) Versenyszabályzat, 2011-2012 évi versenykiírások 
Az Elnökség áttekintette annak a hosszabb folyamatnak az első lépését, amelyben szeretné 
a szabályzatokat és egyéb szabályozókat pontosítani, finomítani, aktualizálni. Elsőként a 
Versenyszabályzat és az ehhez szorosan kötődő kiírások kerültek sorra. Az egyik fő célki-
tűzés a hatáskörök megfelelő szétbontása volt a két funkció között, a Versenyszabályzat 
egy általános keretet, a versenykiírások a specifikus részleteket biztosítsák. 
Az előkészített versenyszabályzati módosítások és kiírások áttekintésének, a felvetődő ja-
vaslatok, kérdések megvitatatásának hosszú ideje után az Elnökség megbízta a Versenybi-
zottságot a Versenyszabályzat egységes szerkezetbe foglalásával az elfogadott változások 
figyelembe vételével. A szerkesztés utáni ellenőrzésre a kész anyagok kiküldése, valamint 
az elfogadásuk megerősítése e-mailen keresztül történik. 
 

Határozat: Az Elnökség egyhangú szavazással elfogadta az előkészített és módosításokkal 
kiegészített Versenyszabályzatot és versenykiírásokat. 
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Az Elnökség megbeszélése szerint 2011. augusztus 6-án 14 órakor tartja következő ülését, 
melynek napirendjén a következő pontok mindenképpen szerepelnek: 

• a nevezésektől függő lebonyolítások jóváhagyása 
• költségvetés előkészítése 

 
Budapest, 2011. június 30. 
 
 
 
 
 ……………………………….. ……………………………….. 
 Németh Miklós Rácz László 
 elnök jegyzőkönyv-vezető 
 
 
 
 


