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Magyar Floorball Szakszövetség 

zárt online Elnökségi ülés 
 

 

 

Dátum: 2015 január 23. 18 óra 

Jegyzőkönyvvezető: Jaczkó Róbert Gyula 

 

Az Elnökségi ülés napirendi pontja: 

1. White Sharks fellebbezése 

2. SZPK fellebbezése a VB határozata ellen 

3. SZPK fellebbezése a VB határozata ellen 

4. Szegedi FE kérelme 

5. Liska Bálint Versenybizottsági elnök lemondása, Versenybizottsági tagok 

6. Váradi György játékvezetői koordinátor lemondása 

7. Illés László alelnök lemondása 

8. Doppingellenes szabályzat módosítása 

9. Utánpótlás program 

10. Pénzügyek 

 

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

valamint Jaczkó Róbert Gyula főtitkár. 

 

 

1. napirendi pont 

 

A White Sharks egyesület fellebbezést nyújtott be a Versenybizottság (továbbiakban VB) VB-

2015/0114/3 számú határozata ellen (1. számú melléklet), melyben a VB kizárta a White Sharks OB3 

bajnokságban szereplő csapatát a Versenyszabályzat 31. § 1. pontjának megsértése miatt. 

 

Az Elnökség tagjai mérlegelték a fellebbezésben felsorakoztatott indokokat, kimondták, hogy a sport 

érdekeit szem előtt tartva fellebbezés esetén csak legvégső esetben hagyják jóvá a Versenybizottság 

kizárást magával vonó határozatait. 

 

Határozat (E-2015/0123/1): Az Elnökség helyt ad a White Sharks fellebbezésének, azaz hatályon kívül 

helyezi a VB VB-2015/0114/3 számú határozatát azzal a feltétellel, ha a White Sharks egyesület 2015. 

február hónapban megrendezi az elmaradt 2. fordulót az OB3 bajnokság sorsolásának megfelelően. A 

részleteket a VB-vel kötelesek egyeztetni. 

A fellebbezési díjat 15 napon a Szakszövetség visszautalja vagy az egyesület döntésének értelmében a 

White Sharks egyesületet érintő jövőbeni kötelezettségek fedezetére felhasználhatja azt. 

A határozat 5 igen mellett, egyhangúlag született. 

 

2. napirendi pont 

 

Az SZPK egyesület fellebbezést nyújtott be a VB VB-2014/1210/1 és a VB-2014/1210/2 számú 

határozatai ellen (2. számú melléklet), melyekben adminisztrációs hiányosságok miatt a fiú U12-es és 

U10-es unihoki bajnokságok első fordulóinak lejátszott mérkőzéseit az ellenfélnek írta jóvá 0-5-ös 

eredménnyel. 
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Az Elnökség elismeri, hogy a VB-nek nem volt mérlegelési lehetősége, azonban a pedagógiai 

szempontokat figyelembe véve az alábbi határozatot hozza. 

 

Határozat (E-2015/0123/2): Az Elnökség jelenlévő tagjai úgy határoznak, hogy a fellebbezésnek helyt 

adnak, egyúttal hatályon kívül helyezik a VB VB-2014/1210/1 és a VB-2014/1210/2 számú határozatait 

és az érintett mérkőzések eredményeit a pályán elért végeredmények szerint köteles a VB rögzíteni. 

Egyúttal az Elnökség a Versenyszabályzat 10. § 3. pontja értelmében 20.000 forint pénzbüntetésre ítéli 

az SZPK egyesületet. A fellebbezési díjat a Szakszövetség beleszámítja a pénzbüntetésbe, így 5000 

forintot kell az SZPK egyesületnek teljesíteni az értesítéstől számított 8 napon belül. 

A határozat 4 igen és 1 tartózkodás mellett, egyhangúlag született. 

 

3. napirendi pont 

 

Az SZPK egyesület fellebbezést nyújtott be a VB 2015/0114/2 számú határozata ellen (3. számú 

melléklet). A Versenybizottság a hivatkozott határozatban adminisztráció mulasztás miatt kizárta a 

Magyar Kupa küzdelmekből az SZPK Komárom „B” jelű csapatát annak ellenére, hogy a csapat a 

pályán elért eredmény alapján felülmúlta a Torpedo Justitia csapatát. 

 

Az Elnökség tagjai figyelembe vették, hogy a határozat által kedvezően érintett Torpedo Justitia csapata 

levelet írt a VB-nek, melyben megfogalmazták, hogy adminisztrációs hiba miatti továbbjutásuk nem 

összeegyeztethető a Fair Play szellemiségével. (4. számú melléklet) 

 

Határozat (E-2015/0123/3): Az Elnökség jelenlévő tagjai úgy határoznak, hogy helyt adnak a 

fellebbezésnek és Magyar Kupában az SZPK Komárom csapatát jelöli meg továbbjutóként a pályán 

leért eredmény alapján. 

Az Elnökség külön köszönetet mond a Torpedo Justitiának az általuk tanúsított hozzáálláshoz. 

Egyúttal az Elnökség a Versenyszabályzat 10. § 3. pontja értelmében 22.000 forint pénzbüntetésre ítéli 

az SZPK egyesületet. A fellebbezési díjat a Szakszövetség beleszámítja a pénzbüntetésbe, így 7000 

forintot kell az SZPK egyesületnek teljesíteni az értesítéstől számított 8 napon belül. 

A határozat 4 igen és 1 tartózkodás mellett, egyhangúlag született. 

 

4. napirendi pont 

 

A Szegedi FE újabb kérelmet nyújtott be a Szakszövetség elnökségéhez, a nehéz anyagi helyzetükre 

hivatkozva újabb haladékot kértek a 70.000 forintot kitevő büntetésük megfizetésére. (5. számú 

melléklet) 

 

Határozat (E-2015/0123/4): Az Elnökség jelenlévő tagjai úgy határoznak, hogy a büntetés teljes 

összegét 2015. május 31-ig köteles teljesíteni a Szegedi FE. A határozat meghozatalkor kiemelt 

szempont volt, hogy az azonnali teljesítés ellehetetlenítené a szegedi egyesületet. 

A határozat 5 igen mellett, egyhangúlag született. 

 

5. napirendi pont 

 

Liska Bálint a VB elnöke vállalta a felelősséget a 2014-es évben történt súlyos adminisztrációs hibáért, 

melynek kárvallottja a Dunaújvárosi Főiskola – RFT csapata volt, ezért benyújtotta lemondását. 

 

Az Elnökség elismeri Liska Bálint eddigi munkáját és a VB hibája ellenére továbbra is bizalmat szavaz 

személyének. 
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Határozat (E-2015/0123/5): Az Elnökség jelenlévő tagjai úgy határoznak, hogy nem fogadják el Liska 

Bálint lemondását, felkérik, hogy tevékenységét nagyobb körültekintéssel, de folytassa. 

Liska Bálint elfogadta a felkérést, így továbbra is a VB elnöke marad. 

A határozat 5 igen mellett, egyhangúlag született. 

 

 

Jaczkó Róbert Gyula felhívására jelentkezett Szegvári András, hogy szívesen segítené a VB-t a jövőben 

munkájával. Továbbá korábban Szakmáry Zoltán VB tag benyújtotta lemondását az Elnökséghez. 

 

Határozat (E-2015/0123/6): Az Elnökség jelenlévő tagjai elfogadják Szakmáry Zoltán lemondását, 

egyben kinevezik Szegvári Andrást a Versenybizottság tagjának. 

A határozat 5 igen mellett, egyhangúlag született. 

 

6. napirendi pont 

 

Váradi György 2014. december 31. határidővel benyújtotta lemondását a játékvezetői koordinátor 

pozícióról, később azonban jelezte, hogy a rengeteg pozitív visszajelzés hatására tovább folytatná 

megkezdett munkáját. 

 

Határozat (E-2015/0123/7): Az Elnökség elismeri Váradi György áldozatos munkáját, további 

bizalmáról biztosítja és mindent megtesz annak érdekében, hogy megkönnyítse munkáját a jövőben. 

A határozat 5 igen mellett, egyhangúlag született. 

 

7. napirendi pont 

 

Illés László egyéb elfoglaltságaira hivatkozva benyújtott lemondását 2014. december 31. dátummal a 

Szakszövetség szakmai alelnöki pozíciójáról. Lemondásában kiemelte, hogy az U19-es férfi válogatott 

Világbajnoki részvételét elősegítő menedzseri munkát továbbra is elvégezné. (6. számú melléklet) 

 

Határozat (E-2015/0123/8): Az Elnökség tagjai megköszönik Illés László utóbbi másfél évben végzett 

munkáját, sajnálatukat fejezik ki, hogy egy értékes személy nem tudja tovább támogatni a 

Szakszövetséget. Csapatmenedzseri ajánlatát tisztelettel elfogadja az Elnökség, sok sikert kívánnak Illés 

úrnak jövőbeni terveihez. 

A határozat 5 igen mellett, egyhangúlag született. 

 

8. napirendi pont 

 

A nemzetközi (WADA Kódex) és hazai dopping szabályozás és rendeletek változása miatt 

szükségszerűvé vált a Magyar Floorball Szakszövetség doppingellenes szabályzatának módosítása. 

 

Határozat (E-2015/0123/9): Az Elnökség elfogadja a módosított Doppingellenes szabályzatot és 2015. 

január 23. dátummal hatályba is lépteti azt. 

A határozat 5 igen mellett, egyhangúlag született. 

 

9. napirendi pont 

 

Veisz László és Jaczkó Róbert Gyula beszámoltak a program összeállításának jelenlegi állapotáról, 

tájékoztatták az Elnökség jelenlévő tagjait a jövőbeni lépésekről és az azokhoz kapcsolt határidőkről. 

 

Füzi Gábor kiemelte, hogy az Utánpótlás Programot várja az Magyar Diáksport Szövetség és a Magyar 

Olimpiai Bizottság is, így azt a lehető legrövidebb határidővel kell összeállítani. 
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E napirendi pontban nem született határozat. 

 

10. napirendi pont 

 

A Szakszövetség jelenleg könyvelője a 2015-ös naptári évben már a nem tudja biztosítani az eddigi 

költség szintek mellett a szolgáltatás elvégzését. 

 

Az MFSZ benyújtotta a MOB felé a 2014-es év támogatási előlegéről (80%) szóló elszámolást, így a 

fennmaradó 20% banki átutalására lehetőség nyílt. 

 

Határozat (E-2015/0123/10): Az Elnökség jelenlévő tagjai felhatalmazzák Füzi Gábor elnököt, hogy 

felbontsa a szerződést a Szakszövetség jelenlegi könyvelőjével és megbízza Veisz László gazdasági 

ügyekért felelős alelnököt, hogy kutasson fel megfelelő szolgáltatót. 

A határozat 5 igen mellett, egyhangúlag született. 

 

 

Melléklet: A napirendi ponthoz tartozó levelek, fellebbezések. Antidopping szabályzat külön 

dokumentumként csatolva kerül kiküldésre. 

 

 

Füzi Gábor elnök végül megköszönte a részvételt, majd az elnökségi ülést 21 óra 30 perckor 

berekesztette. 

 

Budapest, 2015. január 23. 

 

 

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

                  Füzi Gábor                                                   Jaczkó Róbert Gyula 

elnök                                                                      főtitkár 
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1. számú melléklet 

 

„Tisztel Elnökség!  

 

A White Sharks HC fellebbezéssel kíván éli a Magyar Floorball Szakszövetség Verseny Bizottságának 

2015. január 14. VB-2015/0114/3 számú kizáró határozatával szemben!  

Indokaink a fellebbezéshez!  

 

I. Technikai vezetőnk hosszú évekig Atyafi Dániel egykori elnökségi tag volt, aki 2014. 

májusába elhagyta egyesületünket és az ő feladatkörét elég nehezen és lassan tudtuk 

pótolni. Nem állt rendelkezésre olyan személy, aki tisztában lenne a bürokratikus 

dolgokkal (nevezés, lejelentés, forduló szervezés, stb.).  

II. Második indokként egyesületünk rendkívüli helyzetére hivatkoznánk, ami alatt az 

edzéseink, mérkőzéseink helyszínének körülményeit értjük!  

II/B.      A Vajda Péter utcai Általános Iskola területén edzünk egy sátorban, ami a hazai 

mérkőzéseink helyszíne is. A sátor a Ferencvárosi Torna Club tulajdona, ám az ingatlan 

intézményfenntartója a VIII. kerületi önkormányzat, illetve annak egy szerve a 

Józsefvárosi Intézményműködtető Központ (J.I.K.). Ezért az iskolával, a FTC-vel és az 

VIII. kerületi önkormányzattal is egyeztetnünk kell és sajnos nem túl gyors a 

kommunikáció a felsorolt intézmények között.  

III. Az egyesületünknek a J.I.K.-en keresztül kell termet bérelnünk, ám a sátrat nyárra mindig 

lebontják és szeptemberi tanévkezdésre adják át, ám ezt 2014-ben késve sikerült és 

vmikor október végén készült el a sátor( ezért sem tudtuk lejelenteni a Magyar Kupa 

mérkőzésünket, mert eltérő információkat adott az önkormányzat a sátor felállításáról, így 

egész egyszerűen nem tudtuk, hogy mikortól készült el az edzéseink és mérkőzéseink 

helyszíne ).  

 Mikor végre elkészült a hétvégéken nem volt szabad terem, mert vagy az 

utánpótláscsapataink volt benne mérkőzése (ők opcionális joggal rendelkeznek), vagy 

egyéb (önkormányzati érdekeltségű – kormány közeli esemény zajlott benne).      

Más helyszínben azért nem gondolkodtunk (most már tudjuk, hogy ez megoldás lehetet volna), mert 

bíztunk a gyors, házon belüli megoldásban.  

Csapatunk mindenképpen szeretné folytatni a megkezdett bajnokságot, már csak a befizetett pénzek el 

nem vesztése miatt és elsősorban szeretett floorball sportunk imádata miatt is! 

A felsorolt okokat kérjük figyelembe venni és a White Sharks HC eddigi makulátlan múltján, hiszen 

ez az első eset és reményeik szerint az utolsó is, hogy ilyen kellemetlenséget okoztunk floorballos 

klubtársainknak, az Szövetségnek és persze saját magunknak. 

Amennyiben engedélyezik, hogy tovább folytathassuk az OB 3. küzdelmeit, megígérjük, hogy az 

elmaradt fordulót minél előbb megrendezzük (lejelentjük), reményeik szerint februárban, és a 

továbbiakban megfelelünk minden előírásnak és szabálynak, ahogy ezt az utóbbi 10 évben tettük!   

 

Budapest, 2015. január 21. 

 

Tisztelettel  

Kurkó Gyula„ 
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2. számú melléklet 

 

„Szőnyi Palánkdöngetők Köre 

2921 Komárom, Iskola u. 22. 

Tel.:06704515885 

www. szpk.hu 

 

Magyar Floorball Szakszövetség Elnöksége 

SZÉKHELYÉN 

 

Tárgy: Fellebbezés 

 

 

Tisztelt Elnökség! 

 

Egyesületünk, a Szőnyi Palánkdöngetők Köre fellebbezést nyújt be a Magyar Floorball Szakszövetség 

Versenybizottsága által hozott VB-2014/1210/1 és 2. határozat ellen.  

 

A fenti határozatokban elmarasztalt csapataink (unihoki U10 és U12) játékosai a versenyszabályzat 

14.§1. pontnak megfelelően érvényes sportorvosi igazolással és az MFSZ által kiadott tagsági 

igazolvánnyal, játékengedéllyel rendelkeznek; a csapatnevezési díj befizetése megtörtént. A játékosok 

névsorának feltöltése is megtörtént, azonban adminisztrációs hiba miatt (az adott bajnokságoknál nem 

lettek kiválasztva a játékosok) a 3-3 megnyert meccsünket a Versenybizottság az ellenfél javára írta 

jóvá.  

 

Egyesületünk a büntetés mértékét a hiba súlyához mérten aránytalannak tartja. 

 

A Versenyszabályzat 10.§.3. pontja kimondja, hogy a határidőig beérkezett hibás vagy hiányos játékos 

nevezési lista javítására, hiánypótlására a Szövetség az adott egyesületeket felszólítja. A 

Versenybizottság vagy elutasítja azon egyesületek nevezéseit, akik a megadott határidőig nem nevezik 

a versenykiírásnak megfelelően játékosaikat, vagy 2000 Ft eljárási díj megfizetésére kötelezheti az 

adott egyesületet minden egyes – a bajnokságok, kupák kiírásaiban előírt minimumhoz képest hiányzó 

– játékos nevezése után. 

 

A Versenybizottság részéről a szabályzatban előírt felszólítás nem történt meg egyesületünk felé. Ha a 

felszólítást, jelzést időben megkaptuk volna, a 2000 Ft eljárási díjat is megfizettük volna annak 

érdekében, hogy a játéklehetőséget ne veszítsük el. 

 

A fenti ponton túl megjegyezzük, hogy a döntés nélkülöz minden pedagógiai megfontolást, hiszen a 

gyerekek megjelentek, versenyeztek, győztek, ezek után meg kell értetni velük, hogy felnőtt emberek 

hibája miatt mégsem ők kapják a pontokat. Ráadásul ezzel (a bajnokságok csekély létszáma miatt) a 

bajnoki címet is elveszítették, ami még súlyosabbá teszi az aránytalanul nagy büntetést. 

Nem értjük továbbá, hogy ha ki nem állásnak minősítették az esetet, akkor a három ki nem állás miért 

nem vont maga után kizárást. Ez a többi egyesülettel szemben nézve nem sportszerű döntés. 

Megjegyezzük azt is, hogyha az U12-es bajnokság első fordulójának jegyzőkönyveit egy hét alatt 

sikerült volna feltöltenie a versenybizottságnak (erre vonatkozóan nincs konkrét időpont megjelölve a 

versenykiírásban, csupán annyit írnak, hogy lehetőleg 5+2 napon belül feltöltik), akkor az 

adminisztrációs hiba még az U10 bajnokság első fordulója előtt kiderült volna, és így nem kellett 

volna ezeket a mérkőzéseket is elvenni. 
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A fent leírtak miatt kérjük az Elnökséget, hogy a Versenybizottság VB-2014/1210/1. és 2. sz. 

határozatait semmisítse meg, és saját hatáskörében döntsön a büntetésről. 

 

Tisztelettel: 

 

Ifj. Galambos Tamás 

Szőnyi Palánkdöngetők Köre-elnök” 

 

3. számú melléklet 

 

„Szőnyi Palánkdöngetők Köre 

2921 Komárom, Iskola u. 22. 

Tel.:06704515885 

www. szpk.hu 

 

Magyar Floorball Szakszövetség Elnöksége 

SZÉKHELYÉN 

 

Tárgy: Fellebbezés 

 

 

Tisztelt Elnökség! 

 

Egyesületünk, a Szőnyi Palánkdöngetők Köre fellebbezést nyújt be a Magyar Floorball Szakszövetség 

Versenybizottsága által hozott VB-2015/0114/2. határozata ellen.  

 

A fenti határozatokban elmarasztalt csapatunk (férfi OBII) játékosai a versenyszabályzat 14.§1. 

pontnak megfelelően érvényes sportorvosi igazolással és az MFSZ által kiadott tagsági igazolvánnyal, 

játékengedéllyel rendelkeznek; a csapatnevezési díj befizetése megtörtént. A csapatnak kötelező volt 

beneveznie a Magyar Kupa küzdelmeibe is, ennek fényében érthetetlen, miért kell ugyanazokat a 

játékosokat két helyre beikszelni, miért nem megfelelő a bajnoki nevezés ahhoz, hogy a Magyar 

Kupára is érvényes legyen a nevezés.  

 

Egyesületünk a büntetés mértékét a hiba súlyához mérten aránytalannak tartja. 

 

A Versenyszabályzat 10.§.3. pontja kimondja, hogy a határidőig beérkezett hibás vagy hiányos játékos 

nevezési lista javítására, hiánypótlására a Szövetség az adott egyesületeket felszólítja. A 

Versenybizottság vagy elutasítja azon egyesületek nevezéseit, akik a megadott határidőig nem nevezik 

a versenykiírásnak megfelelően játékosaikat, vagy 2000 Ft eljárási díj megfizetésére kötelezheti az 

adott egyesületet minden egyes – a bajnokságok, kupák kiírásaiban előírt minimumhoz képest hiányzó 

– játékos nevezése után. 

 

A Versenybizottság részéről a szabályzatban előírt felszólítás nem történt meg egyesületünk felé. Ha a 

felszólítást, jelzést időben megkaptuk volna, a 2000 Ft eljárási díjat is megfizettük volna annak 

érdekében, hogy a játéklehetőséget ne veszítsük el. 

 

A fenti ponton túl megjegyezzük, hogy a döntés nélkülöz minden sportszakmai megfontolást, hiszen a 

csapat elutazott a mérkőzésre, pályára is lépett, a találkozót sportszerű keretek között meg is nyerte. 

 

A versenybizottság határozata ellen a Torpedo is jelezte aggályait, ők sem szeretnének ilyen áron 

továbbjutni a kupában. 
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A fent leírtak miatt kérjük az Elnökséget, hogy a Versenybizottság VB-2015/0114/2. sz. határozatát 

semmisítse meg, és saját hatáskörében döntsön a büntetésről. 

 

Tisztelettel: 

 

Ifj. Galambos Tamás 

Szőnyi Palánkdöngetők Köre-elnök” 

 

4. számú melléklet 

 

„Tisztelt Versenybizottság! 

  

Meglátásunk szerint a sportban a pályán kell eldőlnie melyik csapat/játékos a jobb! 

  

A VB-2015/0114/2 számú határozattal kapcsolatban csapatunk álláspontja, hogy a mulasztás egy 

adminisztrációs hiba volt, mely a mérkőzés végeredményét nem befolyásolja. A versenyszabályzat 

betűjétől eltekintve tény, hogy csapatunkat a pályán győzték le, a gólkülönbség meggyőző az ellenfél 

javára. A fair play szellemével nem érezzük összeegyeztethetőnek, hogy csapatunk „pályán kívüli” 

okokból jusson tovább a Magyar Kupában, ezért kérjük a döntés újragonolását a Versenybizottság 

részéről! 

  

Egyúttal javasoljuk, vizsgálja meg annak lehetőségét, hogy a 2015-2016-os szezontól a Magyar 

Kupába ne kelljen külön nevezni azon játékosokat, melyek bármely OB osztályban nevezve lettek, 

hiszen az OB indulás egyenes következménye az MK részvétel is. 

  

Sportbaráti üdvözlettel, 

Sigmond Gergely 

Torpedo Justita SC.” 

 

5. számú melléklet 

 

„Magyar Floorball Szakszövetség     Tárgy:   Szegedi Floorball 

Egyesület 

1146, Budapest        méltányossági kérelme, 

Istvánmezei út 1-3.        kiegészítés 

  

Tisztelt Jaczkó Úr! 

  

A telefonon történt egyeztetés után újra elolvastam Bak Péter levelét, amelyből valóban az derül ki,hogy 

Egyesületünk ez év végéig haladékot kér a kirótt anyagi szankciók befizetésére,melyet Önök a 

határozatuk értelmében meg is adtak. 

 

Ezért szeretném pontosítani a méltányossági kérelmünket a következők szerint: 

  

Egyesületünk kéri a két esetben kirótt büntetés (összesen 70 000 Forint) részben vagy egészében történő 

elengedését a mellékelt levélben leírt okok miatt. A mai napon az Egyesületi pénztárban közel 20 000 

Forint van, ennyit tudnánk mindösszesen befizetni. 
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Minden befolyt összeget a terembérletünk törlesztésére fordítunk, hogy a palánkunkat ki tudjuk váltani 

és újra tudjunk edzéseket tartani. Előre láthatóan ez 2015 Január végére sikerülhet, amennyiben Önök 

el tudnak tekinteni az Egyesületünket sújtó büntetés befizetésétől. 

  

Bízva a pozitív elbírálásban, köszönettel:                              

                                                                                              Papdi Attila 

 Szegedi Floorball Egyesület 

 alelnök 

        70/280-6814 

Szeged, 2014. december 09.” 

 

6. számú melléklet 

 

„Tisztelt Magyar Floorball Szakszövetség Elnöksége! 

 

 

Ezen levelemmel tudatom a Tisztelt Elnökséggel, hogy nem kívánok tovább a Magyar Floorball 

Szakszövetség elnökségi tagja lenni. 

 

Indoklásként: 

Meg növekedett elfoglaltságom miatt nem tudom tisztességesen el látni a rám bízott feladatokat és úgy 

gondolom, hogy át adom a helyemet más valakinek, aki teljes értékű munkát tud végezni. 

 

Azonban vannak más indokaim is: riasztónak tartom azt a floorball társadalomban kialakult hangulatot 

és passzivitást, ami sajnos a sportágunk eltűnését is jelentheti és én ebben a közegben nem vagyok 

hajlandó dolgozni. 

Természetesen, ha igényt tartanak rá az U-19 VB szervezését végig viszem és elkísérem a csapatot, 

mert félbe nem szeretném hagyni ezt a munkát. 

Lemondásom 2015.01.01 – től érvényes. 

 

Tisztelt Elnökség! 

Kérem fogadják megértéssel a levelemet. 

 

Köszönettel, Illés László” 

 


