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Elnökségi ülés jegyzőkönyv 
 

 

Dátum: 2012.01.11. 18.30 
Résztvevők: Németh Miklós (elnök), Apostol Ágnes, Gál Tamás, Kovács Gergely, Mile La-
jos, Vörös László (elnökségi tagok), Rácz László (főtitkár) 
Jegyzőkönyvvezető: Rácz László 
 
NAPIRENDI PONTOK: 

 
1) Utánpótlás 
 

Géczi Gábor a Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Karának tanára és a 
MJSZ utánpótlás vezetője egy prezentációban bemutatta a jégkorong utánpótlás struktúrá-
ját kitérve a hasonlóságokra és különbözőségekre a floorballhoz viszonyítva. Emellett 
előadásában megismertette az edzői rendszert is. A bemutatót követően beszélgetés ala-
kult ki az utánpótlás területén egy jövőbeni szorosabb együttműködés, a két sport közötti 
átjárhatóság lehetőségeiről. 
Ezt követően Gál Tamás ismertette a regionális központok szervezésében való előre lé-
pést. Elmondta ötleteit a lehetséges helyszínekre, testnevelőkre vonatkozólag. Következő 
feladatként az anyagi háttér pontosítását és a személyek megkeresését jelölte meg. Ezek 
elvégzését az elnökség a köv. ülésére kérte. 
 

Dr. Tóth Bars csatlakozott az üléshez. 
 

2) Fellebbezések 
 

a) Dunai Krokodilok SE fellebbezése - 2011/11/03/7. VB határozat 
Mile Lajos érintettségét jelezte, ami miatt nem vett részt az eljárásban az elnökség tag-
jaként. Rácz László ismertette az elsőfokú eljárás során rendelkezésre álló és keletke-
zett dokumentumok tartalmát. 
Az érintett felek az elsőfokú eljárás irataiban foglalt nyilatkozataikat megerősítették. 
Mile Lajos egyezségi javaslattal élt. Németh Miklós megkérdezte a feleket, hogy el-
képzelhetőnek tartanak-e egy megegyezést. Tóth Bars jelezte, hogy rendelkezik erre 
felhatalmazással az egyesülettől. Mindketten elfogadhatónak tartották, hogy lemond-
janak egymás felé támasztott követelésükről és a sportszerűség jegyében rendezzék a 
két, informálisan összekapcsolódó ügyet és viszonyukat. Az elnökség üdvözölte az 
egyesületek konstruktív hozzáállását és kifejezte hajlandóságát megállapodásuk támo-
gatására. 
 
Határozat (E-2012/0111/1): Az elnökség elfogadja a két csapat kölcsönösen kifeje-
zett szándékát a megegyezésre, amelynek értelmében lemondanak egymás felé tá-
masztott anyagi követelésükről, tudomásul veszik a VB eredményre vonatkozó hatá-
rozatát. Ennek értelmében jelen határozattal a 2011/11/03/8. VB határozat módosításra 
kerül, az általány-kártérítésre vonatkozó része törlődik. 
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A határozatot egyhangúlag fogadta el az elnökség. 
 

b) Dunai Krokodilok SE fellebbezése - 2011/11/03/14. VB határozat 
Az eljárásban nem vett részt Vörös László, mert résztvevője volt az első fokú eljárás-
nak. Rácz László ismertette az esetet, a VB határozatát, a fellebbezést és a hivatkozott 
szabályzati részeket. Az elnökség megállapította, hogy a Versenybizottság a szabály-
zatok szerint járt el. A határozatában a Versenykiírás ide vonatkozó pontjai szerint járt 
el, a szankciók kiszabásakor a Versenykiírásban foglaltakat alkalmazta, ebben nem 
volt mérlegelési lehetősége. 
 
Határozat (E-2012/0111/2): A Dunai Krokodilok SE fellebbezését követően a VB 
2011/11/03/14. számú határozatát az elnökség helybenhagyja, az abban foglaltak vég-
rehajtására felkéri az érintetteket. 
 
Az elnökség Németh Miklós és Mile Lajos tartózkodása mellett 3 igen szavazattal fo-
gadta el határozatát. 

 
Dr. Tóth Bars távozott az ülésről. 
 

c) Dunai Krokodilok SE U19 visszalépése - 2011/11/03/10. VB 
Az elnökség az esetleges szankciókról csak az egyesület vezetőivel történő beszélgetés 
után kíván dönteni. 

 
3) Fellebbezések ügyrendje 
 

Mile Lajos a legutóbbi elnökségi ülésen megfogalmazott felkérésnek megfelelően beter-
jesztette javaslatát az elnökség, mint fellebbviteli testület működési rendjére vonatkozó-
lag. Az Alapszabály 25. § 1./ pont szerinti felhatalmazással az elnökség egyhangúlag fo-
gadta el a javaslatot. 
 
Határozat (E-2012/0111/3): 

a) Az Elnökség, mint Fellebbviteli Testüle a fellebbezésről az elsőfokú eljárás iratai 
alapján hozza meg döntését. 

b) A Fellebbviteli Testület a másodfokú eljárásban kiegészítő bizonyítást folytat le, 
amennyiben 
i) a fellebbezésben új tény állítására kerül sor, vagy a fellebbező új bizonyítékra 

hívja fel a figyelmet, valamint ha a fellebbezés indokolásában új tények felme-
rülnek fel, 

ii)  illetve az elsőfokú eljárás irataiból nincs lehetőség megalapozott döntés hozata-
lára. 

c) A b) pont esetén a Fellebbviteli Testület elnöke az ügyben érintett feleket idézi a 
fellebbviteli tárgyalásra 
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4) Női VB beszámoló 
 

Az ülésen Varsányi Zsuzsa szövetségi kapitány képviselte a női válogatott stábját. Írásos 
beszámolóját előzőleg eljuttatta az elnökségi tagokhoz, így ők az alapján tettek fel kérdé-
seket. Főleg a jelzett problémák (motiválatlanság, válogatottság presztízs vesztése) lehet-
séges okairól volt szó. V. Zsuzsa szerint mindenképpen nagyobb elismerésre, több figye-
lemre lett volna szükség. Gál Tamás a csapatvezetőkkel való kommunikációról érdeklő-
dött. A válasz szerint az rendben volt, csak egy csapattal voltak nehézségek. Emellett 
szakmai kérdések is megvitatásra kerültek (lemondók újbóli behívása, 4 kapus kérdése 
stb.). A beszámolóról egyhangúlag szavazott az elnökség. 
 
Határozat (E-2012/0111/4): Az elnökség elfogadja Varsányi Zsuzsanna, szövetségi kapi-
tány beszámolóját a női válogatott 2011-es világbajnoki szerepléséről és felkészüléséről.  

 
5) Fiú U19 kapitányi pályázat 
 

Az elnökség meghívására Siklósi Evelin és László Péter is megjelent az ülésen. A pályá-
zók az ülést megelőzően írásban kapták meg az elnökség tagjainak kérdéseit, amelyeket 
szóban igyekeztek megválaszolni. A legfontosabbként az egyesületekkel való kapcsolatot 
emelték ki. Kiegészítésre került a felállítandó szakmai stáb is Havas Krisztián – kapus-
edző, Szűcs András, Görög Tamás – edzők személyével. A szervezési feladatokat Szöllös 
Eszter, a BDSZ titkára látná el.  
 
Határozat (E-2012/0111/5): Az elnökség elfogadja és támogatja Siklósi Evelin pályázatát 
a fiú U19 válogatott kapitányi posztjára és megbízza annak feladatainak elvégzésével 
2013. május 31-ig. Egyben felkéri a köv. elnökségi ülésre a felkészülés és VB részvétel 
költségvetésének elkészítésével. 

  
Az elnökség egyhangúlag fogadta el a határozatot. 

 
6) Költségvetés 
 

Az elnökség tovább folytatta a 2012-es év költségvetésének előkészítését. A pontos szá-
mok meghatározása előtt az egyes részterületek közötti arányokat igyekeztek meghatároz-
ni. A közgyűlésig hátralévő időben folyamatos írásbeli egyeztetés során kerülnek megha-
tározásra a költségvetés sorainak pontos értékei. 
 

Gál Tamás távozott az ülésről. 
 

7) Játékvezetői helyzetkép 
 

Vörös László ismertette a játékvezetői helyzet rövid távú javításának lehetőségeit, gondo-
latait. Ennek egyik eleme az ellenőri és mentori rendszer bevezetése. Ennek pénzügyi vo-
natkozása beépítésre került a költségvetés tervezetébe. Az elnökség támogatta a tervezetet 
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és megbízta Vörös Lászlót a hiányzó részletek kidolgozásával, a szükséges személyi kér-
dések tisztázásával, hogy a program elemei minél korábban beindíthatóak legyenek. 

 
Az elnökség következő ülését februárban tartja, a pontos időpont később kerül meghatározás-
ra. Ugyanakkor felvetődött egy soron kívül tartandó ülés szükségessége egy informálisan már 
jelzett fellebbezés miatt. Ennek lehetséges időpontja – kihelyezett ülésként Miskolcon a Di-
ákolimpia Országos Döntője alatt – 2012. január 14-én 12 óra. 
 
Az ülést 0.30-kor Németh Miklós bezárta. 
 
 
Budapest, 2012. január 11. 
 
 
 
 
 ……………………………….. ……………………………….. 
 Németh Miklós Rácz László 
 elnök jegyzőkönyv-vezető 


