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Elnökségi ülés jegyzőkönyv 
 

 

Dátum: 2013. 04. 02. 18.30 
Résztvevők: Németh Miklós (elnök), Gál Tamás, Mile Lajos, Vörös László (elnökségi tagok), 
Rácz László (főtitkár) 
 
Jegyzőkönyvvezető: Rácz László 
 
NAPIRENDI PONTOK: 
 
1) Cartoon Heroes fellebbezése a VB-2013/0301/3 határozattal szemben 
 

Rácz László ismertette a határozatot, a CH által benyújtott fellebbezés fő pontjait, va-
lamint az Ares HC ’94 által beküldött észrevételt. Mint a VB megbízott vezetője is-
mertette az ügy hátterét, a VB szemléletét, ami alapján a határozat megszületett. 
Az elnökség a VSZ fellebbezésben hivatkozott szakaszának vizsgálata során megálla-
pította, hogy annak megfogalmazása nem egyértelmű, az ebben az évben bevezetett új 
lebonyolítási rendhez nem igazodik kellő formában. Egyben felkérte a VB-t a pontosí-
tására. Az elnökség megítélése szerint, a VSZ 29. § jelenlegi megfogalmazásában nem 
vonatkoztatható a rájátszás mérkőzéseire, mert az címe szerint is a kieséses mérkőzé-
sek továbbjutási szabályait tartalmazza, azokra az esetekre, ahol egy több mérkőzésből 
álló párharc vesztese helyezés nélkül elesik a további szereplés jogától az adott ver-
senysorozatban. Ezen értelmezés alapján hozott határozatot az elnökség. 
 
Határozat (E-2013/0402/1): Az elnökség a Versenybizottság VB-2013/0301/3 hatá-
rozatát egyhangú szavazással részben jóváhagyja, részben megváltoztatja. A mérkőzés 
eredményére és a fizetési kötelezettségre vonatkozó részt hatályban hagyja, a sorozat 
győztesét megállapító és a további mérkőzéseket eltörlő részt hatályon kívül helyezi. 
Mivel a további mérkőzések a versenynaptárnak megfelelő, szabályzatok szerinti le-
bonyolítása nem biztosított, ezért azok lejátszása nélkül a Salming női OB végered-
ményét az 5-6. hely tekintetében úgy állapítja meg, hogy mind az Ares HC ’94, mind 
az IBK Cartoon Heroes csapata az 5. helyen végzett. A fellebbezés részbeni elfogadá-
sának alapján a fellebbezési díj visszatérítésre kerül a fellebbezést benyújtó Cartoon 
Heros részére. Jelen határozattal szemben a Sport Állandó Választott Bíróságnak vagy 
a területileg illetékes bíróságnak címzett, a kézbesítéstől számított 15 napon belül az 
MFSZ elnökségénél benyújtott keresettel van helye jogorvoslatnak. 
 
 

2) Kecskemét-Ares HC méltányossági kérelme 
 

Tóth Imre a csapat vezetője méltányossági alapon a kései eredmény-feltöltés követ-
keztében befizetendő 3000 Ft büntetés elengedését kérte. Kérelmében arra hivatkozott, 
hogy speciális helyzetükből adódott a probléma, hiszen hazai pályájuk nem lévén, az 
Ares színeiben indulva Érden játsszák hazai mérkőzéseiket. Az adott napon a mérkő-
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zés elhúzódása miatt már csak a megadott határidőn túl, késő éjszaka ért haza, emiatt 
maradt el a feltöltés, amit reggel (6:36) azonnal pótolt. 

 
Határozat (E-2013/0402/1): Az elnökség egyhangú szavazással elfogadja a kérelmet 
és mentesíti a 2013. március 23-án játszott Kecskemét-Ares HC – Phoenix Wizards 
mérkőzés eredményének kései lejelentéséből származó 3 000 Ft büntetés befizetése 
alól. 

 
3) Közgyűlés 
 

Rácz László ismertette a közgyűlés előkészítésének aktuális állapotát, a beszámolók 
készültségi fokát, a még elvégzendő feladatokat. Az elnökség megtárgyalta a költség-
vetés benyújtandó változatát, áttekintette a napirendi pontokat, a hozzájuk kapcsolódó 
információkat, szükséges tennivalókat. 

 
4) Egyesületi auditok 

 
Gál Tamás ismertette a projekt aktuális állapotát, és az eddigi feldolgozás során meg-
figyelt fontosabb észrevételeket. 

 
5) Egyéb 
 

Az elnökség több, alapvetően operatív jellegű témával foglalkozott, így többek között 
a kupadöntő közvetítésének lehetőségével, az U19-es VB-vel, az IFF szemináriummal, 
likviditási kérdésekkel. 

 
 
Az ülést 22.30-kor Németh Miklós bezárta. 
 
 
 
Budapest, 2013. április 2. 
 
 
 
 ……………………………….. ……………………………….. 
 Németh Miklós Rácz László 
 elnök jegyzőkönyv-vezető 


