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Magyar Floorball Szakszövetség 

Elnökségi ülés 

 

Dátum: 2014. április 10. 18 óra 

Helyszín: Magyar Sport Háza 

Jegyzőkönyvvezető: Jaczkó Róbert Gyula 

 

Az Elnökségi ülés napirendi pontjai: 

1. A beérkezett fellebbezések megvitatása 

2. A csapatvezetői értekezlet tapasztalatai 

3. Éves rendes közgyűlésre dokumentumok előkészítése 

4. Egyéb  

 

 

Jelenlévők: Füzi Gábor elnök, Illés László alelnök, Mészáros Szabolcs, Szalai Péter és Horváth 

István elnökségi tagok, valamint Jaczkó Róbert Gyula főtitkár, Varsányi Zsuzsanna, Varsányi 

Zoltán és Bokor Gábor. 

 

1. napirendi pont 

A Phoenix Fireball SE fellebbezése a Versenybizottság VB-2014/0325/2 számú határozata 

ellen. Mind a Magyar Floorball Szakszövetség Elnöksége, mind a Phoenix Fireball SE 

képviselői ismertették az érveiket. Az Elnökség elismerte, hogy a Versenybizottság formai 

hibát vétett, mikor nem hívta meg az ülésére a Phoenix FSE képviselőjét külön kérésük ellenére. 

Hosszas megbeszélést követően a felek kompromisszum készséget mutatva az alábbi 

határozatok születtek a fellebbezést illetően. 

 

Határozat (E-2014/0410/1): Az Elnökség arról határoz, hogy a Versenyszabályzat módosítását 

az alábbi pontokkal kiegészítve fogja elfogadni következő ülésén: 

 

A Versenybizottsághoz érkező kérvényeket kötelező a következő bizottsági ülésen tárgyalnia.  
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A Versenybizottság által hozott határozatokkal szembeni fellebbezéseket az Elnökségnek 3 

munkanapon belül tárgyalnia kell. 

A határozat 5 igen mellett, egyhangúlag született. 

 

Határozat (E-2014/0410/2): Az előző pontban megszavazottakat a Phoenix Fireball SE 

képviselői javasolták és az Elnökség támogatta a javaslatot. 

A határozat 5 igen mellett, egyhangúlag született. 

 

Határozat (E-2014/0410/3): A fentiek alapján a Phoenix Fireball SE jelenlévő képviselői 

kijelentik, hogy a benyújtott VB-2014/0325/2 számú Versenybizottsági határozat elleni 

fellebbezést visszavonják. Az elsőfokú határozat így jogerős. 

A határozat 5 igen mellett, egyhangúlag született. 

 

A női bajnokság így zavartalanul folytatódik. 

 

Szalai Péter 19.05 perckor elhagyta az elnökségi ülést, így a szavazatra jogosultak létszáma 4 

főre csökkent. Bokor Gábor pedig megérkezett. 

 

Bokor Gábor ismertetette érveit a Versenybizottság két határozata ellen benyújtott 

fellebbezésük alátámasztására, a problémához kapcsolódóan a jelenlévő Phoenix Fireball SE 

képviselői elismerték a hibájukat, azaz a mérkőzést nem jelentették le a szabályoknak 

megfelelően. 

 

A határozathozatal alatt a Phoenix Fireball SE képviselői, Varsányi Zsuzsanna és Varsányi 

Zoltán elhagyták az ülést. 

 

Határozat (E-2014/0410/4): Az Elnökség a fellebbezésnek helyt ad és a Versenybizottság ide 

vonatkozó határozatait - VB-2014/0220/2 és VB-2014/0303/4 – megsemmisíti, a mérkőzés 

eredményét a Torpedo Justitiának ítéli 0-5. A fellebbezési díjat az MFSZ visszautalja a 

szabályoknak megfelelően. A Szakszövetség Elnökségének jelenlévő tagjai a kártalanítás  
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miatt a Phoenix Fireball által fizetendő összeg befizetését felfüggeszti mind az MFSZ mind a 

Torpedo részére. 

A határozat 4 igen mellett, egyhangúlag született. 

 

2. napirendi pont 

Jaczkó Róbert Gyula és Mészáros Szabolcs, mint a csapatvezetői megbeszélésen a Magyar 

Floorball Szakszövetség képviseletében részt vevők ismertették az ott elhangzottakat. 

 

Határozat (E-2014/0410/5): Az Elnökség jelenlévő tagjai úgy határoznak, hogy elfogadják a 

beszámolót és támogatják a hasonló rendezvényeket, hiszen fontosnak tartják kikérni a 

tagegyesületek véleményét minden őket és az MFSZ-t érintő kérdésben. 

A határozat 4 igen mellett, egyhangúlag született. 

 

3. napirendi pont 

Időszerűvé vált az Alapszabálynak megfelelő Éves rendes Közgyűlés megtartása, az ehhez 

szükséges dokumentumok listáját Jaczkó Róbert Gyula főtitkár ismerteti. Füzi Gábor elnök 

pedig beszámolt azok készültségi fokáról, végül a Közgyűlés tervezett időpontjáról egyeztek 

meg. Közös megegyezéssel úgy vélték, hogy a szükséges dokumentumok összeállíthatóak 

2014. április végéig. 

 

Határozat (E-2014/0410/6): Az Elnökség úgy határoz, hogy az értesítési szabályok betartását 

figyelembe véve az éves Közgyűlés tervezett időpontja 2014. május 31. 

A határozat 4 igen mellett, egyhangúlag született. 

 

4. napirendi pont 

A Magyar Kupa férfi és női döntőjének megtartására az Elnökség pályázatot ír ki, melyhez 

kapcsolódóan a pályázónak szükséges létesítményt foglalnia a döntők másnapján, 2014. június 

1-én tartandó Kelet-Nyugat Gálára. E gálához kapcsolódó bérleti díjak költségét a Magyar 

Floorball Szakszövetség átvállalja. 
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Határozat (E-2014/0410/7): A Magyar Floorball Szakszövetség szervezésében lebonyolításra 

kerülő női és férfi Magyar Kupa döntőinek egy napon és helyszínen történő lebonyolítására 

pályázatot hirdet ki az Elnökség. 

A határozat 4 igen mellett, egyhangúlag született. 

 

 

Hosszas mérleges, valamint a pro és kontra érveket figyelembe véve az Elnökség jelenlévő 

tagjai úgy ítélték meg, hogy jobbnak látják, ha a női felnőtt és U19-es válogatott felkészítését, 

versenyeztetését összevont formában valósítják meg. 

 

Határozat (E-2014/0410/8): A női felnőtt és U19-es magyar floorball válogatott szövetségi 

kapitányi posztjára összevont pályázatot ír ki. 

A határozat 4 igen mellett, egyhangúlag született. 

 

Füzi Gábor elnök megköszönte a részvételt és 21.50-kor az elnökségi ülést berekesztette. 

 

Budapest, 2014. április 10. 

 

 

  ......................................   .......................................  

 Füzi Gábor Jaczkó Róbert Gyula 

 elnök főtitkár 

 


