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Magyar Floorball Szakszövetség 

zárt online Elnökségi ülés 
 

 

 

Dátum: 2014. szeptember 19. 18 óra 

Jegyzőkönyvvezető: Jaczkó Róbert Gyula 

 

Az Elnökségi ülés napirendi pontja: 

1.      Miskolci FE Versenyszabályzat módosítási kérelmének elbírálása 

2.      A Trampolin SE fellebbezésének megtárgyalása a Versenybizottság VB-2014/0910/1 számú 

határozata ellen 

3.      A Versenybizottság által javasolt pontosítások beiktatása a Versenyszabályzatba 

4.      A Neumann FSE fiú U15-ös bajnokságból való visszalépése 

5.      A fiú U19-es válogatott pénzügyeivel kapcsolatos E-2014/0830/8 számú elnökségi határozat 

újratárgyalása 

6.      A válogatottakkal kapcsolatos szerződési feltételek kidolgozása 

 

Résztvevők: Füzi Gábor elnök, Illés László alelnök, Mészáros Szabolcs, Tóth Imre, Szalai Péter, 

Horváth István elnökségi tagok, valamint Jaczkó Róbert Gyula főtitkár. 

 

 

1. napirendi pont 

 

A Miskolci FE egy kérvényt juttatott el az MFSZ-hez, melyben az alábbi kiegészítést belefoglalását 

kérték: “Javasoljuk a Versenyszabályzatba befoglalni, hogy a férfi bajnokságba Maximum egy női 18 

év feletti játékos nevezhető kapusként, akire ugyanazok a kötelezettségek vonatkoznak, mint más 

játékosoknak.”. Ez a kérvény a korábbi Drótos Gyöngyi nevezését elutasító Versenybizottsági határozat, 

majd a fellebbezést követően az azt helyben hagyó Elnökségi határozat után érkezett az MFSZ-hez. A 

Miskolci FE mellékelte a férfi OB1 bajnokságban szereplő csapatok többségének beleegyező 

nyilatkozatát, mivel három egyesület sem támogatta a hét megkérdezett csapatból, így az Elnökség 

elutasítja. 

 

Határozat (E-2014/0919/1): Az Elnökség elutasítja a javaslatot. 

A határozat 6 igen mellett, egyhangúlag született. 

     

2. napirendi pont 

 

A Trampolin SE fellebbezést nyújtott be a Versenybizottság VB-2014/0910/1 számú határozatával 

szemben, mely elutasította egy lány játékos túlkorosként való szerepeltetését a fiú utánpótlás U15-ös 

bajnokságban. A bajnokság kiírása nem engedélyezi túlkoros szerepeltetését nagypályás fiú utánpótlás 

bajnokságokban. Az egyesület a fellebbezése díjat megfizette. 

 

Határozat (E-2014/0919/2): Az Elnökség elutasítja a fellebbezést, mert Az elnökség folyamatosan arra 

törekszik, hogy a fiú csapatoknál ne engedélyezzen női játékost, így túlkorosként sem a női szakág 

életben tartása érdekében. A csapatokat a különböző női bajnokságok felé kell irányítani, még ha nincs 

is meg a megfelelő létszám. 

A határozat 6 igen mellett, egyhangúlag született. 
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3. napirendi pont 

 

A VB képviseletében Jaczkó Róbert Gyula főtitkár beszámol arról, hogy három szerkesztési hibát 

fedezett fel a VB a Versenyszabályzatban. Az Elnökség részére a javított változatot elérhetővé tették és 

egy további kiegészítést javasoltak belefoglalni a 10. paragrafusba: 

az eredeti változat így szól: 

3./ A határidőig beérkezett hibás, vagy hiányos játékos nevezési lista javítására, hiánypótlására a 

Szövetség az adott egyesületeket felszólítja. A Versenybizottság elutasítja azon egyesületek nevezéseit, 

akik a megadott határidőig nem nevezik a versenykiírásnak megfelelően játékosaikat. 

a javasolt javított változat pedig 

3./ A határidőig beérkezett hibás, vagy hiányos játékos nevezések javítására, hiánypótlására a 

Versenybizottság az adott egyesületeket felszólítja. A Versenybizottság vagy elutasítja azon egyesületek 

nevezéseit, akik a megadott határidőig nem nevezik a versenykiírásnak megfelelően játékosaikat, vagy 

2000 forintos eljárási díj megfizetésére kötelezheti az adott egyesületet minden egyes - a bajnokságok, 

kupák kiírásaiban előírt minimumhoz képest hiányzó - játékos nevezése után. Ez utóbbi esetben a 

hiánypótlásra határidőt köteles megszabni a Versenybizottság. 

 

Határozat (E-2014/0919/3): Az Elnökség elfogadja a Versenyszabályzat módosított, javított változatát, 

azt 2014. október 1-el lépteti hatályba. 

A határozat 6 igen mellett, egyhangúlag született. 

 

4. napirendi pont 

 

A Neumann Floorball SE képviseletében Ágoston Zsolt 2014. szeptember 9-én a Versenybizottsághoz 

eljuttatott levelében jelezte, hogy visszalépteti a fiú U15-ös bajnokságba nevezett csapatot. Indoklásában 

jelezte, hogy a kartali fiatalokból álló csapatot a szüleik nem engedik játszani bajnokságban, mert ha 

egy évre leválnak a Neumann FSE-ről, akkor edzés címén ingyenesen kapják meg a kartali tornatermet. 

 

Határozat (E-2014/0919/4): A Versenyszabályzat 30. § 3. pontja értelmében az Elnökség az alap 

30.000 forintos pénzbírságot állapítja meg, melyet a Neumann Floorball SE-nek az értesítés napjától 

számítva 8 naptári napon belül az MFSZ számlájára be kell fizetnie. 

A határozat 6 igen mellett, egyhangúlag született. 

 

5. napirendi pont 

 

Az U19-es fiú válogatott madridi selejtezőn való részvételének tényleges önköltsége a játékosok 

számára 140.260 forintot tett ki, azonban előzetesen 130.000 forintos kalkulációt állapított meg a stáb, 

de minden lehetséges fórumon felhívta Szöllös Eszter menedzser a résztvevők figyelmét, hogy ez 

előzetes kalkuláció, ettől a végleges költség eltérhet. Így a pótbefizetés összege 10.260 forint lett 

játékosonként, amelyet az MFSZ 2014. szeptember 20-ig meghitelezett és arra kérte a résztvevőket, 

hogy a határidőig legyenek kedvesek befizetni azt. Ugyanakkor látva az előzetes  kalkuláció által 

megállapított 130.000 forint három részletben történő részleteinek befizetésekor megfigyelhető 

késedelmet és rendszertelenséget, így egy határozatot hozott az Elnökség, melyben kinyilatkozta, hogy 

azon játékosok versenyengedélyét visszavonja, akik a határidőig nem teljesítik a befizetést, egyúttal a 

teljesítést követően automatikusan visszajár a versenyengedély. Mivel több egyesület is tiltakozását 

fejezte ki a határozat ellen, ezért az Elnökség úgy döntött, hogy a mai napi ülésen újratárgyalja a 

felmerült problémát és megpróbálja a leginkább kompromisszumos megoldást megtalálni. 
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Határozat (E-2014/0912/5): Az Elnökség az E-2014/0830/8 számú határozatot egyhangúlag 

megerősíti, azonban az abban szereplő határidőt 4 igen és 2 nem szavazat mellett 2014. október 15.-re 

módosítja. 

A határozat 6 igen mellett, egyhangúlag született. 

 

6. napirendi pont 

 

Az Elnökség úgy döntött, hogy a jövőben elkerülné a fiú U19-es válogatottnál felmerült problémákat, 

így szerződéskötést ír elő mind a szövetségi kapitányok, mind a játékosok számára. Ezzel a lépéssel meg 

kívánja előzni a jövőben a fent olvasható nehézségeket, nézeteltéréseket. 

 

Határozat (E-2014/0919/6): Az Elnökség határozatba foglalja, hogy az MFSZ mind a szövetségi 

kapitányokkal, mind a válogatottba meghívott játékosokkal, mind az esetleges világversenyekre a 

csapatot kísérőkkel szerződést köt, melyben mindkét fél vállalja a részvétel során felmerülő és az azzal 

járó kötelezettségeket. A szerződést az MFSZ ügyvédi közreműködéssel köteles kidolgozni. 

A határozat 6 igen mellett, egyhangúlag született. 

 

Az Elnökség annak is fontosságát látja, hogy szúrópróba szerűen ellenőrizze a stáb által végzett munkát 

két beszámoló között eltelt időszakban. 

 

Határozat (E-2014/0919/7): Az Elnökség jelenlévő tagjai egyhangúlag megfogalmazzák, hogy a 

gazdálkodással és pénzügyekkel kapcsolatos működés ellenőrzése szükséges, amely elengedhetetlen az 

MFSZ hatékonyabb működéséhez, fejlődéséhez. Ennek tekintetében általános és célellenőrzések 

kezdeményezése a jövőben folyamatosan történik, az MFSZ szervezésében, koordinálásában történő 

bel- és külföldi versenyek, kupák, bajnokságok, edzőtáborok és események vonatkozásában, azokon 

való szereplések tekintetében. 

A határozat 6 igen mellett, egyhangúlag született. 

 

7. napirendi pont 

 

A Fegyelmi Csoport tagjainak megválasztására az Elnökség Rendkívüli Közgyűlés összehívását rendeli 

el a lehető legkorábbi időpontra jelen Elnökségi ülés napjától számítva. 

 

Határozat (E-2014/0919/8): A Fegyelmi Csoport tagjainak megválasztására az Elnökség Rendkívüli 

Közgyűlés összehívását rendeli el 2014. szeptember 27. napra, reggel 8 órára, mely így megfelel az 

Alapszabályban írt 8 nappal korábban történő kiértesítésnek. 

A határozat 6 igen mellett, egyhangúlag született. 

 

Füzi Gábor elnök végül megköszönte a részvételt, majd az elnökségi ülést 19 óra 34 perckor 

berekesztette. 

 

2014. szeptember 19. 

 

 

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

                  Füzi Gábor                                                   Jaczkó Róbert Gyula 

elnök                                                                      főtitkár 


