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Magyar Floorball Szakszövetség 

Elnökségi határozatok 
 

 

 

Dátum: 2016. március 22. 

Jegyzőkönyvvezető: Jaczkó Róbert Gyula 

 

Az Elnökségi ülés napirendi pontja: 

 

1. Magyar Kupa rendezési pályázatok értékelése 

2. 2016. évi rendes Közgyűlés elrendelése 

3. Phoenix Fireball egyesület fellebbezései 

 

Résztvevők: Veisz László elnök, Hajnal Gabriella, Vadócz Bence, Füzi Gábor elnökségi tagok, 

valamint Jaczkó Róbert Gyula főtitkár 

 

 

1. napirendi pont 

 

A Magyar Floorball Szakszövetség elnöksége pályázatot írt ki a 2016-os férfi és női Magyar 

Kupa döntőinek megrendezésére. Egy pályázat érkezett be határidőig, melyet a komáromi 

SZPK nyújtott be (1. számú melléklet). 

 

Határozat (E-2016/0322/1): Az elnökség tagjai megszavazzák, hogy a 2016. évi férfi és női 

Magyar Kupa döntőit a Szőnyi Palánkdöngetők Köre egyesület rendezheti 2016. április 23-án. 

A rendezésről megbízási szerződést kell kötnie a Szakszövetségnek és a rendező egyesületnek. 

A határozat 4 igen mellett, egyhangúlag született. 

 

 

2. napirendi pont 

 

A 2016-os éves rendes Közgyűlést az Alapszabály szerint kötelező napirendi pontokkal a 

Magyar Kupa délelőttjén tartaná meg a Szakszövetség elnöksége. 

 

Határozat (E-2016/0322/2): Az elnökség tagjai úgy határoznak, hogy a 2016. évi rendes 

Közgyűlést 2016. április 23-án 10 órától tartják (megismételt 10.30 óra) az Észak-Komáromi 

Városi Sportcsarnokban. Napirendi pontok az MFSZ Alapszabálya 16. § 2. szerinti kötelezőek, 

továbbá a tagsági rendszer átalakítása, illetve elnökségi tag választása. 

A határozat 4 igen mellett, egyhangúlag született. 

 

Határozat (E-2016/0322/3): Az elnökség arra tesz javaslatot a Közgyűlésnek, hogy a Magyar 

Floorball Szakszövetség tagsági rendszere a jelenlegi homogén helyett három szintű legyen: 
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Magyar Floorball Szakszövetség tagsági rendszere 

Szint Érvényes bajnoki osztály Éves tagdíj 

I. szint OB1, OB2 40.000 Ft 

II. szint OB3, utánpótlás 20.000 Ft 

III. szint - (pártoló tag) 0 Ft 

 

A bajnokságokban csak tagegyesületek indulhatnak, továbbá mindhárom esetben a tagdíjak 

beleszámítandók a tárgyévben induló bajnokságok nevezési díjaiba. 

A határozat 4 igen mellett, egyhangúlag született. 

 

 

3. napirendi pont 

 

A Phoenix Fireball egyesület fellebbezést nyújtott be a Versenybizottság VB-2016/03/08/1 és 

VB-2016/03/08/2 számú határozatával szemben. 

 

Határozat (E-2016/0322/4): Az elnökség tagjai úgy határoznak, hogy elutasítják mindkét 

fellebbezést. Továbbá a Versenybizottságot kötelezik, hogy amennyiben online módon tartja 

üléseit, abban az esetben is kötelessége meghívni – értendő: írásban, szóban meghallgatni az 

ülés előtt, közben - azon egyesület képviselőit, amely azt előzőleg kérte. 

A határozat 3 igen, 1 tartózkodás mellett született. 

 

 

 

 

Budapest, 2016. március 16. 

 

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

                  Veisz László                                                    Jaczkó Róbert Gyula 

elnök                                                                       jegyzőkönyvvezető  
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1. számú melléklet 

Szőnyi Palánkdöngetők Köre 

2921 Komárom, Iskola u. 22. 

Tel.: 06 70 4515885 

 

Magyar Floorball Szakszövetség 

Elnökség részére 

1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. 

 

 

Tárgy: Floorball Magyar Kupa döntő pályázat 

 

 

Tisztelt Elnökség! 

 

 

A Szőnyi Palánkdöngetők Köre ezúton benyújtja pályázatát a Floorball Magyar Kupa 2016 

évi döntőinek megrendezésére. 

 

A döntő időpontja: 2016. április 23. (szombat)  

   15:00 óra női döntő 

   18:30 óra férfi döntő 

 

A döntő helyszíne: Észak-Komáromi Városi Sportcsarnok (94501 Komarno Sportova 1.) 

A pálya borítása: parketta (jó minőségű, I. osztályú kosárlabda mérkőzéseket rendeznek rajta) 

Palánk: Swerink (IFF által hitelesített) palánk és kapu 

Nézőtér befogadóképessége: 750 fő.  Külön szektort kapnak a mérkőzések résztvevői és a 

vendégcsapatok szurkolói, a VIP vendégek (szponzorok, MFSZ képviselői), ill. a hazai 

szurkolók. 

Öltözők: 4db zárható öltöző zuhanyzóval + 1db játékvezetői öltöző + 1db kis terem 

közgyűlésnek, melyet utána VIP teremnek rendeznénk be. 

Eredményjelző: van 

Hangosítás: van 

Internet/wifi kapcsolat: van 

 

Egyesületünk vállalja a döntők lebonyolításával járó alábbi költségeket: 

 

- terembérleti díj 

- a helyszín biztosítása, beléptetés 

- a csarnok berendezése (palánkszállítás, vonalazás) 

- kiegészítő programok szervezése (edzőmérkőzés: U19 női válogatott, szüneti 

műsorok) 

- helyi médiában való megjelenítés 

- VIP terem 

- a terem hitelesítésének felmerülő költsége 
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A jegyek értékesítéséből való bevételre azonban igényt tartunk kiadásaink egy részének 

fedezésére. 

 

A rendezvény fővédnökségét vállalta Dr. Molnár Attila Komárom város polgármestere! 

 

 

Komárom, 2016. március 13.   P.H.   Tisztelettel: 

 

 

 

        …………………………….. 

               ifj. Galambos Tamás 

          SZPK elnök 
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2. számú melléklet 

 

Meghívó 

 a Magyar Floorball Szakszövetség éves rendes közgyűlésére 

 
A közgyűlés időpontja és helyszíne: 

 2016. április 23. 10 óra 

 Észak-Komáromi Városi Sportcsarnok 

 94501 Komarno Sportova 1 

 

A közgyűlés napirendi pontjai: 

Az alapszabály szerinti kötelező napirendi pontok: 

1. Az Elnökség tevékenységéről szóló beszámoló jóváhagyása  

2. Az Ellenőrző Testület beszámolója 

3. A Szakszövetség pénzügyi helyzetéről szóló beszámoló és közhasznúsági 

melléklet elfogadása  

4. Az Elnökség következő évi szakmai és pénzügyi terve.  

További napirendi pontok: 

5. Tagsági rendszer 

6. Elnökségi tag választása 

7. A Szakszövetség tagjai által beterjesztett javaslatok 

 

Határozatképtelenség esetén megismételt közgyűlésre kerül sor, amely a fenti napirendi 

pontokban a megjelentek számától függetlenül határozatképes. Ennek időpontja és helyszíne: 

 2016. április 23. 10 óra 30 perc 

 Észak-Komáromi Városi Sportcsarnok 

 94501 Komarno Sportova 1 

 

Budapest, 2016. március 16. 

  

 Veisz László 

 elnök 
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3. számú melléklet 

 

Tárgy: fellebbezés a VB határozataival szemben 

 

Tisztelt Elnökség! 

 

Tisztelt Versenybizottság! 

 

A Phoenix Fireball Sportegyesület fellebbezést nyújt be a Versenybizottság 2 egyesületünket 

érintő határozatával szemben. A határozatokat három indokkal kívánjuk megfellebbezni. 

 

Indoklás 1. 

A Versenybizottság ülései nyílt ülések, ahogy erről a Magyar Floorball Szakszövetség 

Alapszabálya is rendelkezik. Egyesületünk nem tudta magát képviselni, mert az ülésről nem 

volt információja. 

 
X. BIZOTTSÁGOK 33. § 

(1) A Szakszövetség elnöksége egyes szakfeladatok ellátására – állandó és ideiglenes bizottságokat hozhat létre. 

A bizottságok tagjait az elnökség legfeljebb saját mandátumának lejártáig terjedő időtartamra választja. A 

bizottságok tagjai újraválaszthatók. 

(2) A bizottságok feladatait és hatáskörét az elnökség által jóváhagyott saját működési szabályzatuk határozza 

meg, a Szakszövetség Szervezeti és Működési Szabályzatának keretei között. (3) A bizottságok véleményezési, 

javaslattételi, illetőleg szervezési joggal rendelkeznek a hatás – és feladatkörükbe utalt ügyekben. 

(4) A bizottságok üléseit a bizottság elnöke vezeti. A bizottság üléseire meg kell hívni az elnökséget azzal, hogy 

valamely tagja képviselje a bizottság ülésein. 

(5) A bizottságok ülései nyilvánosak. 

 

Indoklás 2. 

Egyesületünk fenntartotta és fenntartja azt a jogát, melyet már több alkalommal is kért és ez 

idáig nem vont vissza, hogy az Egyesületet érintő kérdésekben hívják meg az egyesület 

képviselőjét. A Versenyszabályzat rendelkezése alapján a Versenybizottságnak ezt figyelembe 

kellett volna vennie és érdemi döntést Egyesületünk meghívása nélkül nem hozhatott volna 

(utolsó megerősítés 2015. Október 14. Versenybizottságnak küldött e-mailben). 

 
Versenyszabályzat 

VIII. fejezet VEGYES RENDELKEZÉSEK 34. § Versenybizottság 

3./ A Versenybizottság döntéseit határozatok formájában hozza. A Versenybizottság határozatait ülésen kívül vagy 

versenybizottsági ülésen hozza. Azon ügyekben, ahol valamely csapatvezető meghallgatása szükséges, vagy ahol 

a csapatvezető meghallgatását kifejezetten kérte, csak versenybizottsági ülésen hozható határozat. a./ A 

versenybizottsági ülésekre a Versenybizottság az érintett egyesületek vezetőit az egyesületek által a nevezéskor 

leadott e-mail címen meghívja legkésőbb az ülést megelőző 3 nappal (óvás esetén legkésőbb 1 nappal). b./ A 

Versenybizottság döntéseiről az egyesületek által a nevezéskor leadott e-mail címen értesíti az egyesületeket. 

Kérjük az Elnökséget, hogy a szabályoknak nem megfelelő versenybizottsági ülés és döntéshozatal miatt 

semmisítse meg a VB VB-2016/03/08/1 és 2. Határozatát. 

 

Indoklás 3. 

 

Előzmény: Phoenix Fireball - Vajda-CH U15 lány mérkőzést Egyesületünk a bajnoki év elején 

lefoglalta mérkőzéseire a termeket a versenynapár figyelembevételével. Szakmáry Zoltán 

november 6-án jelezte, hogy indulnak az SZPK november 22-ei nemzetközi tornáján. 
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A halasztásba természetesen beleegyeztünk, de termet nem tudtunk 2015-re foglalni.  

Megbeszéltünk egy új időpontot, amit lejelentettünk, de olyan betegség hullám sújtotta 

csapatunkat, hogy a 14 játékosból 6 fővel sem tudtunk volna kiállni. Lemondtuk a mérkőzést 

és megbeszéltük ellenfelünk edzőjével, hogy keressük a megfelelő időpontot. Egyesületünk 

edzés idejei számukra nem volt jó, mi pedig nem tudtunk élni a hétfő esti 19 órás kezdésű 

teremlehetőséggel. Hétvégéken nem találtunk szabad időpontot, végső megoldásként a 

pótnapot jelöltük meg. Folyamatos kommunikáció volt a 2 edző között, kerestük és keressük a 

megoldást, mely mindkét csapatnak megfelelő lenne, mert cél a játék! 

 

Kérjük az Elnökséget, hogy engedélyezze legkésőbb a pótnapon való játéklehetőséget a Vajda 

CH csapatával, ha addig nem tudunk közösen játéknapot találni. 

 

2. Phoenix Fireball – MEISE-EVSI U15 lány mérkőzés 

 

Január 2-án facebookon (majd január 15-én hivatalosan a VB-nek is) jeleztem Leitner 

Tamásnak, hogy nem tudunk a kiírt hétvégén játszani teremproblémák miatt. Kértem, hogy 

hozzuk előre, de kiderült, hogy az is foglalt az általunk használt mindhárom teremben 

(Törökbálint, Érd, Népliget). Kétségtelen, hogy kicsúsztunk az időből, de az egyeztetések itt 

sem haladtak jól. Utolsó ajánlatunkra választ sem kaptunk… 

A kis létszámú csapatokkal rendelkező bajnokságban kevés a játéklehetőség, ezért szeretnénk 

mindig olyan időpontot találni, amely minkét csapatnak megfelel. 

Kérjük az Elnökséget, hogy a 2 mérkőzéssel kapcsolatos határozatot bírálja felül és 

engedélyezze április 23-áig a mérkőzések lejátszását az érintett csapatvezetőkkel történő 

megegyezés alapján. Amennyiben nem sikerült megoldást találni, vállaljuk a mérkőzések 5-0-

val történő elvesztését és a büntetés befizetését. 

 

A pozitív elbírálás reményében üdvözlettel: 

 

Varsányi Zsuzsanna 

 

Phoenix Fireball Sportegyesület 

 

Budapest, 2016. Március 15. 


