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Elnökségi ülés jegyzőkönyv 
 
Dátum: 2012. 01. 14. 12.00 
Résztvevők: Németh Miklós (elnök), Apostol Ágnes, Gál Tamás, Mile Lajos (elnökségi ta-
gok), Rácz László (főtitkár) 
Jegyzőkönyvvezető: Rácz László 

 
1) Veszprémi Egyetem SC fellebbezése - 2012/01/05/1. VB határozat 
 

Rácz László ismertette az elsőfokú eljárás során rendelkezésre álló és keletkezett do-
kumentumok tartalmát: az Ares HC ’94 óvását, a VESC levelét az elsőfokú eljáráshoz, 
az elsőfokú eljárás jegyzőkönyvét, a VB határozatát, valamint a VESC fellebbezését. 
Az elnökség a megismert dokumentumok alapján nem tartotta szükségesnek kiegészí-
tő bizonyítás lefolytatását. 
A VESC fellebbezésében az eredmény helyben hagyását kérte, mivel indoklásuk sze-
rint „még kevésbé állítható, hogy [a műhiba] az eredményre, mint a győztes-vesztes ki-
létére befolyással bírt volna, tekintettel a két csapat között mind a mérkőzés végén, 
mind a műhiba idején fennálló tetemes (4 –gólos) különbségre.” 
Mile Lajos az elnökségi tagok kérésére ismertette az óvás természetét miszerint az 
óvást benyújtónak van bizonyítási kötelezettsége a beadványt illetően. Ebben az eset-
ben a bírói műhiba megtörténtét és ennek befolyásoló hatását az eredményre. Az el-
nökség tagjai megállapították, hogy a Játékszabály 508 és 618 pontjait tekintve műhi-
ba történt. A mérkőzés hátralévő jelentős részében nem változott a két csapat közötti 
különbség az eredményt tekintve (7-3; 12-8). Az Ares vezetőjének és játékosának el-
mondása alapján „a csapat tagjai a megszokottnál nyugodtabbak voltak”, „ ekkor sem 
történt semmilyen reklamálás, ahogyan a műhibát követően sem”. Az elnökség megál-
lapította, hogy a VESC által benyújtott fellebbezés alapos, az Ares HC ’94 óvásában 
hivatkozott játékvezetői műhiba nem volt hatással a játék és az eredmény további ala-
kulására. 
 
Határozat (E-2012/0114/1): Az elnökség a Versenybizottság 2012/01/05/1. számú 
határozatának műhibára és óvási díjra vonatkozó részét helybenhagyja, a Versenybi-
zottság határozatának a mérkőzés újrajátszására vonatkozó rendelkezését megváltoz-
tatja és a Versenyszabályzat 32. § 3/b alapján a pályán elért eredményt igazolja. Jelen 
határozattal szemben a Sport Állandó Választott Bíróságnak vagy a területileg illeté-
kes bíróságnak címzett, a kézbesítéstől számított 15 napon belül az MFSZ elnökségé-
nél benyújtott keresettel van helye jogorvoslatnak. 
 
A határozatot egyhangúlag fogadta el az elnökség. 
 

Az ülést 12.30-kor Németh Miklós bezárta. 
 
 
Miskolc, 2012. január 14. 
 
 
 ……………………………….. ……………………………….. 
 Németh Miklós Rácz László 
 elnök jegyzőkönyv-vezető 


