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Elnökségi ülés jegyzőkönyv 
 

 

Dátum: 2012. 08. 08. 18.00 
Résztvevők: Németh Miklós (elnök), Apostol Ágnes, Gál Tamás, Kovács Gergely, Vörös 
László (elnökségi tagok), Rácz László (főtitkár) 
 
Jegyzőkönyvvezető: Rácz László 
 
NAPIRENDI PONTOK: 

 
1) Leány U19 válogatott szövetségi kapitány 

 
Az előző elnökségi ülésen a távozások utáni határozatlanképtelenség miatt nem került sor 
szavazásra. Németh Miklós megismételte, hogy a sikeres VB-t követően egyeztetésre ke-
rült sort Leitner Tamással az esetleges folytatásról. A megbeszélés pozitív eredménnyel 
zárult, Leitner Tamás szívesen irányítja a leány U19 válogatott felkészülését a következő 
világbajnokságra, így javasolta az elnökségnek Leitner Tamás megbízatásának meghosz-
szabbítását. 
 
Határozat (2012/0808/1): Az Elnökség egyhangú szavazással megbízza Leitner Tamást a 
leány U19 válogatott szövetségi kapitány feladatainak elvégzésével 2014. május 31-ig. 
Egyben felkéri a felkészülés programjának és költségvetésének (VB részvétel előzetes 
számításával együtt) elkészítésével 2012. október 31-ig. 
 

2) 2012-2013 bajnokság pótnevezései, visszalépései 
 

1. A Debreceni FSE jelezte, hogy a két fél szándéka szerint a DFSE és DEAC 
között együttműködés alakul, amelynek formája még kidolgozás alatt van. Az 
együttműködés nagy előre lépési lehetőség a debreceni floorball számára. A 
megváltozott helyzetben felmerült egy OB3-as csapat indításának szüksége és 
lehetősége, amelynek utólagos nevezésére adott be kérelmet az egyesület. Az 
Elnökség támogatta a kérelmet, egyhangúlag fogadta el a határozatot. 

 
Határozat (E-2012/0808/2): A Debreceni FSE jogosult a florballer.hu OB3 baj-
nokságba pótnevezést leadni akár önálló egyesületként, akár szakosztályként. 

 
2. A Neumann FSE jelezte, hogy az Eötvös József Általános Iskola megkereste 

az egyesületet, hogy égisze alatt indíthasson csapatot az Erima leány U14 baj-
nokságban. Egyhangúlag fogadta el az Elnökség a határozatot. 

 
Határozat (E-2012/0808/3): A Neumann FSE jogosult az Erima leány U14 baj-
nokságba pótnevezést leadni, azzal a megjegyzéssel, hogy a bajnokság indítása je-
lenleg még nem garantált. 
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3. A Szolnok Cannibals FK fiú csapatának visszalépését jelentette be az Erima 

fiú U19 bajnokságból. Egyhangúlag fogadta el az Elnökség a határozatot. 
 

Határozat (E-2012/0808/4): A Szolnok Cannibals FK csapata törlésre kerül a 
2012-2013 Erima fiú U19 bajnokság csapatai közül. Az elnökség a Versenysza-
bályzat 30. § 3./ pontjában megfogalmazott minimális, 10 000 Ft pénzbírságot ál-
lapít meg, amelyet 2012. augusztus 31-ig köteles az egyesület átutalni az MFSZ 
számlájára. 

 
4. A Phoenix Fireball SE jelezte, hogy bizonytalanná vált a floorballer.hu OB3 

bajnokságba nevezett csapat indulása. Az elnökség tudomásul vette a tájékoz-
tatást, bízik benne, hogy elhárulnak az akadályok és nem kerül sor a csapat 
visszalépésére.  
 

5. A férfi OB1 és OB2 bajnokságban előírt utánpótlás-kötelezettséghez kapcsoló-
dóan két kérelem érkezett. Az előző üléshez hasonlóan a kérelmek elbírálásá-
nál két általános elv figyelembe vétele mellett az egyesületek egyedi helyzetét 
is vizsgálta az Elnökség. A két általános elv: 

(a) az utánpótlás-kötelezettség egységes, lehetőség szerint az egyedi 
döntéseket mellőző kezelése; 

(b) kellő időben tudható volt az idei kötelezettség, amely választási lehe-
tőséget is adott az egyesületeknek. 
 

A határozatokat egyhangúlag szavazta meg az Elnökség. 
 
i) A Dunaújváros Pálhalma Agrospeciál Sportegyesület újra kérelmezte, hogy 

az utánpótlás-kötelezettségét az U19-es csapatával teljesíthesse. A bead-
vány lényegében nem tartalmazott új információt, azt az elnökség elutasí-
totta. 

 
Határozat (E-2012/0808/5): Az egyesület köteles az E-2012/0627/7 határo-
zatban foglaltak szerint teljesíteni kötelezettségét, a nevezés határideje 2012. 
augusztus 21. 

 
ii)  A Diamonds Sport Klub a szóbeli kérésére született határozatot követően 

írásban is eljuttatta utánpótlás-kötelezettségére vonatkozó kérelmét. Az el-
nökség tanulmányozva a beadványban szereplő érveket nem látott megala-
pozott okot előző döntésének megváltoztatására, tekintettel pl. az U16-os 
bajnokság várható összetételére, amely az Elnökség megítélése szerint nem 
veszélyezteti a játékosokat a kérelemben leírtak szerint, hiszen vannak más 
csapatok is szakmailag hasonló stádiumban. 
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Határozat (E-2012/0808/6): Az egyesület köteles az E-2012/0627/8 határo-
zatban foglaltak szerint teljesíteni kötelezettségét, a nevezés határideje 2012. 
augusztus 21. 

 
3) Nevezések, bajnoki rendszerek 
 

A változásokat követően a bajnoki rendszerek kerültek kialakításra, módosításra és egy-
hangúlag elfogadásra. 
 
Határozat (E-2012/0808/7): 
női OB2: a bajnokság kerül megrendezésre, mert a tervezett összevonást nem támogatták 
a csapatok. A Szolnok Cannibals FK a csapat nyilatkozata alapján a Salming női OB1 
bajnokságba kerül átsorolásra. Az egyesület köteles a nevezési díjak közötti különbözetet 
2012. augusztus 21-ig átutalni és a játékos nevezéseknél figyelembe venni a Salming női 
OB1 kiírás előírásait az utánpótlás-kötelezettségre vonatkozólag. 
Salming női OB1: az 6 nevezett csapat 10 játéknapon csapatonként 10 mérkőzéses ha-
gyományos bajnoki rendszerben alapszakaszt játszik, majd 2 győzelemig tartó, páronkénti 
kieséses rájátszás következik az alábbi párosítással: 1.-4. és 2.-3. helyezett; a győztesek a 
1. helyért, a vesztesek a 3. helyért játszanak. Az 5. és 6. helyezett az 5. helyért 2 győzele-
mig tartó sorozatot játszik.  
Erima fiú U19: a 3 csapat 12 játéknapon csapatonként 8 mérkőzéses dupla bajnoki rend-
szerben játszik (négyszer játszanak egymás ellen a csapatok, két-két hazai és idegenbeli 
mérkőzést). 
Erima fiú U16: a csapatok nevezései alapján kétszintű bajnokság kerül lebonyolításra. A 
magasabb osztályban 2 csapat, a Dunai Krokodilok SE és az SZPK-Nokia Komárom vesz 
részt. A helyezésekről 5 győzelemig tartó sorozatban döntenek a csapatok. Az alacso-
nyabb osztály csapatai (5 vagy 6) hagyományos bajnokságot játszanak játéknapos lebo-
nyolítási rendben. 
Eima fiú U14: a 7 vagy 8 csapat 14 játéknapon csapatonként 12-14 mérkőzéses hagyomá-
nyos bajnoki rendszerben alapszakaszt játszik. Az alapszakasz első négy helyezettje két 
mérkőzésből álló (oda-visszavágó) elődöntőt játszik 1.-4. és 2.-3. párosításban. Az elődön-
tők vesztesei játszanak a 3. helyért, győztesei az 1. helyért egy mérkőzésen. A döntő mér-
kőzés az MK döntőkkel együtt kerül megrendezésre. Az alapszakasz 5.-8. helyezettjei egy 
játéknapon, körmérkőzéses tornán döntik el a helyezéseket. 
 
A határozatokban előírt nevezések tisztázását követően 2012. augusztus 14-én 18 órakor 
kerül lebonyolításra a sorsolás. 
 

4) Tisztségviselő választás 
 
Vörös László beterjesztette lemondását a Versenybizottság elnöki posztjáról, egyben vál-
lalta a felkérését a Játékvezető Testület vezetésére. Ennek keretében az elnökség felkérte a 
JT szükség szerinti megújítására személyi összetételében, működésében, a játékvezetéshez 
kapcsolódó területek, úgymint toborzás, kirendelés, képzés, értékelés koordinálásával. A 
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VB elnöki posztra több személy felmerült, a megkeresésük folyamatos. Ennek keretében 
újra felvetődött az igény a VB hatáskörének pontosabb megfogalmazására, a működésé-
nek hatékonyabbá tételére, akár egy új struktúra kialakításával is (pl. az adminisztrációs 
feladatok területén). 
 
Határozat (E-2012/0808/8): Az elnökség egyhangú szavazással megbízza Vörös Lászlót 
a Játékvezető Testület vezetésére. 
 
A versenybizottsági tisztségviselők megválasztásáig az elnökség Rácz László, főtitkárt 
bízta meg a szükséges feladatok elvégzésével, koordinálásával. 
 

5) Főtitkári beszámoló, aktualitások 
 

1. Rácz László beszámolt a nevezések pénzügyi, adminisztratív helyzetéről, ismertetve a 
határidők betartásának elősegítésére bevezetett kötbér tapasztalatait. Megállapítható, 
hogy az egyesületek döntő többsége időben teljesítette kötelezettségeit. Az elnökség 
megerősítette, hogy a megállapított kötbérek kerüljenek befizetésre, tovább erősítve 
ezzel a pozitív hatását és a fair play szellemét. 

2. Rácz László jelezte, hogy az amatőr kiírás egyes részletei még tisztázásra szorulnak a 
kiadása előtt. Gál Tamás felajánlotta segítségét a véglegesítés folyamatában. A kiírás 
elkészítésének határideje 2012. augusztus 17. 

3. A MOB egyszeri, kedvezményes módon oktatást szervez OKJ sportedző, sportoktató 
szakképesítés megszerzésére a nem olimpiai sportágak felzárkóztatásáért. Rácz László 
ismertette a szövetség kötelezettségeit. A kijelölendő projektfelelős személyére több 
javaslat elhangzott, az ő megkeresésük a felállított prioritási sorrendben történik. 

4. 2012. augusztus 17-19. között a Cseh Open tornával párhuzamosan az IFF szeminári-
umot szervez, amelynek fő témája a világbajnokságok, kvalifikációk rendszere, lebo-
nyolítása. Az elnökség az előre elküldött kérdések megbeszélésével segítette a szemi-
náriumra utazó főtitkárt. 

5. Rácz László tájékoztatta az elnökséget az MDSZ-szel folytatott egyeztetésről. Ezek 
szerint az elmúlt évivel megegyező lebonyolítást hagyott jóvá az MDSZ. A kispályás 
országos döntő időpontja 2013. január 19-20. Az MDSZ a licenc szerződés bevezeté-
sével nem kíván nagyobb anyagi terhet helyezni a szövetségekre, a bevezetés elsődle-
ges oka a keretek egyértelműbb meghatározása, a hatékonyság növelése. 

 
Az ülést 22.45-kor Németh Miklós bezárta. 
 
Budapest, 2012. augusztus 8. 
 
 
 
 ……………………………….. ……………………………….. 
 Németh Miklós Rácz László 
 elnök jegyzőkönyv-vezető 


