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Magyar Floorball Szakszövetség 

Elnökségi ülés 

 

 

 

Helyszín: Magyar Sport Háza, 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. 

Dátum: 2019. február 7. 17:30 

Jelenlévők: Veisz László elnök, Hajnal Gabriella, Rab Konstantin, Gál Tamás, Vadócz Bence 

elnökségi tagok 

Jegyzőkönyvvezető: Jaczkó Róbert Gyula 

1. Napirendi pont – női U19 válogatott szövetségi kapitányi pályázatok értékelése 

Jaczkó Róbert Gyula főtitkár elmondta, hogy a korábban kiírt pályázatra nem érkezett 

jelentkezés. 

Határozat (E-2019/0207/1): Az elnökség úgy határozat, hogy újabb pályázatot ír ki 2019. 

március 31. határidővel. 

A határozat 5 igen mellett, egyhangúlag született. 

 

2. Napirendi pont – felnőtt női világbajnoki selejtező beszámoló 

Jaczkó Róbert Gyula főtitkár elmondta, hogy a női szövetségi kapitány és stábja nem tud jelen 

lenni egyéb elfoglaltság miatt az ülésen, így szóbeli beszámolóra mai napon nincs lehetőség.  

 

A stáb a világbajnoki selejtező másnapján benyújtotta lemondását. 

 
Határozat (E-2019/0207/2): Az elnökség a lemondást elfogadja, egyúttal felszólítja Varga 

Dénes lemondott szövetségi kapitányt, hogy beszámolóját küldje meg legkésőbb február 15-ig. 
A határozat 5 igen mellett, egyhangúlag született. 

 

Határozat (E-2019/0207/3): Az elnökség úgy határozat, hogy pályázatot ír ki a felnőtt női 

szövetségi kapitányi posztra 2019. március 31. határidővel. 
A határozat 5 igen mellett, egyhangúlag született. 

 

3. Napirendi pont – férfi válogatottak szövetségi kapitánya, stábjai 

Pafféri András megbízott szövetségi kapitányként vezette az elmúlt időszakban a felnőtt férfi 

magyar válogatottat, a junior fiú válogatott mellett. Az elnökség véleménye, hogy a két pozíciót 

tartósan nem lehet összevonni, ezért a válogatottak mellé különböző stábok kellenek, akik 

egymással együttműködve dolgoznak. 

 

Az elnökség a szakmai ellenőrző tevékenységre mindkét válogatottnál Pafféri Andrást kérte fel, 

aki elfogadta a megbízást. A felnőtt válogatottnál ez egyben a szövetségi kapitányi kinevezéssel 
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is együtt jár, az utánpótlás válogatottnál pedig a szövetségi edző által irányított munka szakmai 

felügyeletét takarja. 

 
Határozat (E-2019/0207/4): Az elnökség Pafféri Andrást nevezi ki a férfi válogatott szövetségi 

kapitányi posztjára 2020. december 31-ig. 

A határozat 5 igen mellett, egyhangúlag született. 

 

Határozat (E-2019/0207/5): Az elnökség Csordás Tamást nevezi ki a férfi U19 válogatott 

szövetségi edzői posztjára 2021. május 31-ig. 

A határozat 5 igen mellett, egyhangúlag született. 

 

4. Napirendi pont – Neumann FSE fellebbezése az U17 bajnokságból történő kizárás 
ellen 

A Neumann Wombats fellebbezést nyújtott be két Versenybizottsági határozattal szemben, 

illetve egy további mérkőzéssel kapcsolatban óvásnak tekinthető panasszal élt. 

floorballer.hu OB3 bajnokság mérkőzései 

Az elnökség megvizsgálta a dokumentumokat, majd a főtitkár elmondta a Versenybizottsági 

határozathozatal mögötti tudnivalókat, az azt megelőző pro és kontra érveket, illetve azt, hogy 

az adott floorballer.hu OB3 játéknapon a helyszínen lévők milyen hibákat követtek el. 

Kizárás az U17 utánpótlás bajnokságból 

Az elnökség megvizsgálta a dokumentumokat, majd a főtitkár elmondta, hogy a Neumann 

Wombats FSE a kizáró Versenybizottsági határozatra érkezett fellebbezés időtartama alatt is 

újabb két alkalommal vétett a mérkőzés lejelentési kötelezettségei alól. Az elnökség tagjai 

megjegyezték, hogy az utóbbi időszakban a Neumann FSE a nevezése ellenére vagy el sem 

tudta kezdeni a szezont adott csapattal, vagy a bajnokság közben léptek vissza. 

Határozat (E-2019/0207/6): Az elnökség elutasítja a Neumann Wombats kérését az NFSE – 

Vikings FSE mérkőzésre vonatkozóan, mivel ezt – pontosabb szabályértelmezési kategória 

híján - óvásnak minősíti, annak pedig a mérkőzéstől számított három napon belül meg kellett 

volna érkeznie a Versenybizottsághoz. 

A határozat 5 igen mellett, egyhangúlag született. 

 

Határozat (E-2019/0207/7): Az elnökség helyben hagyta a Versenybizottság VB-

2018/12/28/3. határozatát, mivel úgy ítélték meg, hogy a Bizottság szabályszerű döntést hozott, 

mikor az adott találkozó újrajátszását rendelte el. 

A határozat 5 igen mellett, egyhangúlag született. 

 

Országos bajnokságban nem megengedhető, hogy a csapatok egymás között játékos(oka)t 
adnak kölcsön egy-egy mérkőzésre ad-hoc jelleggel, mivel az adott mérkőzésen elért eredmény 
közvetlen befolyással lehet a többi csapatra és a bajnokság végkimenetelére is. 
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Határozat (E-2019/0207/8): Az elnökség helyben hagyta a Versenybizottság VB-

2018/12/28/6 számú határozatát, ezzel a Neumann Wombats U17-es csapata kizárásra került a 

korosztályos bajnokságból. 

A határozat 5 igen mellett, egyhangúlag született. 

 

5. Napirendi pont – egyebek 

Az egyebek napirendi pont alatt a főtitkár beszámolt a játékvezető képzési anyag készültségi 

állapotáról, a jövőbeli tervekről – kötelező szabályismereti online alapvizsga, gyakorlati képzés 

és nemzetközi gyakorlati lehetőségek biztosítása. 

Szó esett a Magyar Diáksport Szövetséggel együttműködésben megvalósuló pedagógus 

továbbképzési szakmai anyag kidolgozásáról, az ütemterv szerint továbbra is tarthatók a 2019. 

őszén induló képzések. 

A főtitkár elmondta, hogy megkezdte az egyeztetést a környező országok (Szlovénia, Ausztria) 

vezetőivel arról, hogy a magyar klub csapatoknak nemzetközi versenyzési lehetőséget 

biztosítani tudjon az MFSZ. A tervek három első osztályú férfi klubot, illetve a női csapatokat 

érintik. Az egyeztetések várhatóan márciusban érnek véget, emiatt a 2019-2020-as országos 

bajnoki kiírások később jelennek meg. 

A Sportállamtitkárság Feltörekvő Sportágak pályázatán elnyert összegből egy részt 

eszközbeszerzésre (ütők, kiskapu, kapus maszk) fordíthat az elfogadott anyag szerint az MFSZ. 

A főtitkár tájékoztatta az elnökséget az ajánlatkérési folyamat jelenlegi állásáról. A tervek 

szerint pályázati úton lehet majd hozzájutni az eszközökhöz, melynek feltétele lesz utánpótlás 

kupák megrendezése. 

Az ülés végén Jaczkó Róbert Gyula tájékoztatta az elnökséget, hogy 2019. május 31-es hatállyal 

lemond a főtitkári posztról, ennek okait részletesen kifejtette. Ezt követően az elnökség tagjai 

egyhangúlag jelezték, hogy a 2019-es éves rendes közgyűlés napjával mindannyian 

lemondanak az általuk betöltött pozíciókról, így az elnöki, illetve elnökségi tagsági tisztségről 

is. Az elnökség célja, hogy a következő vezetőség dolgát megkönnyítse és egy működő 

rendszert adhasson át. 

A napirendi pontban nem született határozat. 

 

 

Veisz László megköszönte a jelenlévők számára a részvételt, a közös munkát, majd 20 órakor 

az ülést berekesztette. 

 

 

Budapest, 2019. február 7. 

 

 

 

                                      Veisz László                         Jaczkó Róbert Gyula sk 

                    elnök                  jegyzőkönyvvezető 
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Pályázat 
 

 

A Magyar Floorball Szakszövetség (MFSZ) pályázatot hirdet az alábbi poszt betöltésére. 

 

 
NŐI UTÁNPÓTLÁS VÁLOGATOTT SZÖVETSÉGI KAPITÁNY 

 

 

aki, 2020. május 31-ig felkészíti a magyar női junior floorball válogatottat a megrendezésre 

kerülő világbajnoki kvalifikációkra és továbbjutás esetén a világbajnokságra. 

 
 
A szövetségi kapitány feladata: 
 

- javaslatot tenni a csapatok mellett dolgozó két kötelező személyre (edző, menedzser), 

valamint esetleges további személyekre (pl.: edző, orvos, gyúró stb.) és munkájuk 

koordinálása 

- meghatározni a válogatási elveket 

- elkészíteni és jóváhagyatni az egységes felkészülési tervet 

- benyújtani a felkészülések, a kvalifikációs versenyek és a VB-k pénzügyi tervezetét 

- a felkészülési terv szerint vezetni a felkészülést 

- irányítani a csapatokat a hazai és nemzetközi mérkőzéseken 

- az adminisztrációs kötelezettségeknek eleget tenni a felkészülési tornák, kvalifikációs 

versenyek és a VB-k kapcsán 

- kapcsolatot tartani a játékosokkal, csapatvezetőikkel, az MFSZ elnökségével, 

bizottságaival, a Főtitkárral 

- féléves beszámolót készíteni az elvégzett munkáról, elvárások, észrevételek jelzése 

- a kvalifikációs versenyek és VB-k után beszámolót és értékelést készíteni 

 

 
Az MFSZ biztosítja: 
 
- a közgyűlés által jóváhagyott költségvetésben meghatározott összeget az egységes 

felkészülésre, a kvalifikációs versenyekre és a VB-ken való részvételre 

- két szakvezető költségét a felkészülés, kvalifikációs versenyek és a VB-k folyamán 

- kapcsolattartás, információáramlás segítését 

 
 
A pályázatnak tartalmaznia kell a jelentkező: 
 
- önéletrajzát: 

- pályázó személyes adatai: név, életkor, végzettség, nyelvtudás, elérhetőségek stb. 

- pályázó szakmai múltja: szakirányú szakképzettségek (a végzettséget igazoló 

dokumentumok másolata), a sport területén eddig végzett munkák, eredmények, 

referenciák 

- kapitányi motivációs levél 
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- szakmai tervét: 

- a válogatás legfontosabbnak tartott kritériumairól rövid írásos összefoglaló 

- az egységes felkészülés koncepcionális ismertetése 

- az egységes felkészülés menetének tervezete 

- a válogatott stábjának tervezett összetétele (min. 1 edző, 1 menedzser) 

 

Az elbírálás főbb szempontjai: 
 
- a pályázó szakmai képesítése, eddigi eredményei 

- a benyújtott egységes szakmai terv 

- a válogatott stábjának összetétele 

 

A szövetségi kapitányi posztot elnyerő személy megbízatása 2020 májusig szól, de közös 

elhatározás alapján ez meghosszabbítható határozatlan időre vagy felmondható 60 napos 

felmondási idővel. 

 

A pályázatokat 2019. március 31-ig kell benyújtani: 
a) postai úton: Magyar Floorball Szakszövetség 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. 

b) e-mailben: fotitkar@hunfloorball.hu címre. 

 

Az MFSZ fenntartja magának a jogot, hogy a posztot meghívásos úton töltse be! 
 
Bővebb felvilágosítás és információ: Jaczkó Róbert Gyula főtitkár (fotitkar@hunfloorball.hu) 

 
 
 

Budapest, 2019. február 7. 

 

 

 

 

 Veisz László s.k. 

  elnök 
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Pályázat 
 

 

A Magyar Floorball Szakszövetség (MFSZ) pályázatot hirdet az alábbi poszt betöltésére. 

 

 
NŐI FELNŐTT VÁLOGATOTT SZÖVETSÉGI KAPITÁNY 

 

 

aki, 2021. december 31-ig felkészíti a magyar női felnőtt floorball válogatottat a megrendezésre 

kerülő világbajnoki kvalifikációkra és továbbjutás esetén a világbajnokságra. 

 
 
A szövetségi kapitány feladata: 
 

- javaslatot tenni a csapatok mellett dolgozó két kötelező személyre (edző, menedzser), 

valamint esetleges további személyekre (pl.: edző, orvos, gyúró stb.) és munkájuk 

koordinálása 

- meghatározni a válogatási elveket 

- elkészíteni és jóváhagyatni az egységes felkészülési tervet 

- benyújtani a felkészülések, a kvalifikációs versenyek és a VB-k pénzügyi tervezetét 

- a felkészülési terv szerint vezetni a felkészülést 

- irányítani a csapatokat a hazai és nemzetközi mérkőzéseken 

- az adminisztrációs kötelezettségeknek eleget tenni a felkészülési tornák, kvalifikációs 

versenyek és a VB-k kapcsán 

- kapcsolatot tartani a játékosokkal, csapatvezetőikkel, az MFSZ elnökségével, 

bizottságaival, a Főtitkárral 

- féléves beszámolót készíteni az elvégzett munkáról, elvárások, észrevételek jelzése 

- a kvalifikációs versenyek és VB-k után beszámolót és értékelést készíteni 

 

 
Az MFSZ biztosítja: 
 
- a közgyűlés által jóváhagyott költségvetésben meghatározott összeget az egységes 

felkészülésre, a kvalifikációs versenyekre és a VB-ken való részvételre 

- két szakvezető költségét a felkészülés, kvalifikációs versenyek és a VB-k folyamán 

- kapcsolattartás, információáramlás segítését 

 
 
A pályázatnak tartalmaznia kell a jelentkező: 
 
- önéletrajzát: 

- pályázó személyes adatai: név, életkor, végzettség, nyelvtudás, elérhetőségek stb. 

- pályázó szakmai múltja: szakirányú szakképzettségek (a végzettséget igazoló 

dokumentumok másolata), a sport területén eddig végzett munkák, eredmények, 

referenciák 

- kapitányi motivációs levél 
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- szakmai tervét: 

- a válogatás legfontosabbnak tartott kritériumairól rövid írásos összefoglaló 

- az egységes felkészülés koncepcionális ismertetése 

- az egységes felkészülés menetének tervezete 

- a válogatott stábjának tervezett összetétele (min. 1 edző, 1 menedzser) 

 

Az elbírálás főbb szempontjai: 
 
- a pályázó szakmai képesítése, eddigi eredményei 

- a benyújtott egységes szakmai terv 

- a válogatott stábjának összetétele 

 

A szövetségi kapitányi posztot elnyerő személy megbízatása 2020 májusig szól, de közös 

elhatározás alapján ez meghosszabbítható határozatlan időre vagy felmondható 60 napos 

felmondási idővel. 

 

A pályázatokat 2019. március 31-ig kell benyújtani: 
a) postai úton: Magyar Floorball Szakszövetség 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. 

b) e-mailben: fotitkar@hunfloorball.hu címre. 

 

Az MFSZ fenntartja magának a jogot, hogy a posztot meghívásos úton töltse be! 
 
Bővebb felvilágosítás és információ: Jaczkó Róbert Gyula főtitkár (fotitkar@hunfloorball.hu) 

 
 
 

Budapest, 2019. február 7. 

 

 

 

 

 Veisz László s.k. 

  elnök 
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Jegyzőkönyv 
(Magyar Floorball Szakszövetség - Online Versenybizottsági ülés) 

Dátum: 2018. 12. 28. 

Résztvevők: Gál Tamás, Német Balázs, Szűcs András, Szegvári András (elnök) 

Jegyzőkönyvvezető: Szegvári András 

 
1) Problémás mérkőzések az OB3 4/A játéknapján 

 

A 2018. december 8-án, Vácrátóton lejátszott OB3 bajnokság 4/A fordulójában több 

mérkőzéssel kapcsolatban is vizsgálódnia kellett a Versenybizottságnak, mivel azok vagy nem 

a Versenyszabályzatnak megfelelően lettek megtartva, vagy egyéb okok miatt utólag 

érvénytelenítendők voltak. A mérkőzések érvénytelenségéhez vezető okok elkerülhetőek lettek 

volna, amennyiben a jelen lévő hivatalos személyek és játékvezetők ragaszkodnak a 

Versenyszabályzat betartásához és betartatásához, illetve amennyiben nem adnak téves 

információt a játékjogosultságokkal, valamint a Versenyszabályzattal kapcsolatban.  

A játéknapon ezen felül nem volt online jegyzőkönyv, a papír alapú jegyzőkönyvön pedig nem 

szerepeltek a különleges események (bár a többi adat kellő pontossággal és részletességgel volt 

rögzítve). A játéknappal kapcsolatban a Versenybizottság az alábbi szempontokat és 

mérkőzéseket vizsgálta:  

 

(a) IBK Cartoon Heroes játékosigazolásainak hiánya az Origo Mohicans és Ares HC 

elleni mérkőzéseken 

 

A játékosok nem tudták bemutatni az igazolásaikat a mérkőzés előtt. Azt a téves tájékoztatást 

kapták, hogy utólagos bemutatással ezt pótolhatják annak ellenére, hogy már korábban éltek az 

utólagos bemutatás lehetőségével (ld. VB-2018/11/30/2. sz. határozat). A csapat meg tudta 

volna oldani az igazolások kifuvaroztatását az adott játéknapra a mérkőzést követően, azonban 

mivel a tájékoztatás alapján úgy látták, hogy anyagi térítés ellenében játszhatnak, ezért erről 

lemondtak. Az igazolások bemutatásának határidejéről a hivatalos személyektől szintén 

ellentmondásos információkat kaptak. 
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(b) Ares HC igazolásainak hiánya a Viking FSE elleni mérkőzésen 

 

Az Ares HC nem tudta a csapat a Versenyszabályzatnak megfelelően az igazolásait bemutatni 

a Viking FSE elleni mérkőzés előtt, azonban azt követően még a játéknapon, az IBK Cartoon 

Heroes elleni mérkőzés előtt ezt megtette. Ezt a Versenybizottság érvényes bemutatásnak 

minősíti, és a játékosigazolások bemutatásával kapcsolatban a mérkőzés esetében egyéb 

határozatot nem hoz. 

 

(c) Ares HC – Viking FSE mérkőzésre ki nem állás 

 

Az Ares HC nem tudott felállni a mérkőzés kezdési időpontjára a szabályzatban előírt 5 

mezőnyjátékossal és 1 kapussal, ám a megjelenéshez szükséges 6 játékosuk megvolt. Mivel 

tudták, hogy a kapusuk a kezdési időponthoz képest pár perc késéssel ugyan, de meg fog érkezni, 

ezért nem jelentkeztek játékra, azonban végül a mérkőzést a játékvezetők és a jelen levő 

hivatalos személyek kérésére, a csapatokkal való egyeztetés során közös megegyezéssel az 

Origo Mohicans kapusával kezdték meg. A Versenyszabályzattal nem összeegyeztethető 

szabályok alapján elindított mérkőzés így nem számított hivatalos mérkőzésnek, és ez a 

Versenyszabályzat alapján meg nem jelenésnek minősül, amelyben az Ares HC volt a vétkes 

fél. A játékvezetők azonban nem várták meg a Versenyszabályzatban ilyen esetekre előírt 20 

perces várakozási időt, holott a mérkőzés 5. percére már megfelelő volt a csapat létszáma és 

ettől kezdve már csak játékra jogosultak voltak a pályán. (A mérkőzés 17:2-es eredménnyel ért 

véget, a kapus 1:0 állásnál érkezett meg.) 

 

(d) Neumann Wombats – Origo Mohicans mérkőzésre ki nem állás 
 

A Neumann Wombats az Origo Mohicans ellen nem tudott felállni a mérkőzés kezdési 

időpontjára a szabályzatban előírt 5 mezőnyjátékossal és 1 kapussal, azonban a megjelenéshez 

szükséges 6 játékos rendelkezésre állt ekkorra. A mérkőzésen az Ares HC – Viking FSE 

mérkőzésen történtekből kiindulva, a játékvezetők és a jelen levő hivatalos személyekkel, 

valamint a csapatokkal való egyeztetés során közös megegyezéssel az ellenfél (Origo Mohicans) 

egyik kapusa védett. A csapat készen állt arra, hogy mezőnyjátékosuk, Varga Kálmánt (aki 
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aznap a Viking FSE ellen már kapusként szerepelt) kapusként jelöljék a mérkőzésre, ám mivel 

úgy tájékoztatták őket, hogy mivel minden fél belement, ezért szabályos a más csapattól való 

kölcsönzés, ezért inkább elfogadták ezt. A mérkőzés 9:6-os eredménnyel ért véget, a Neumann 

Wombats győzelmével. 

 

A Versenybizottság megállapítja, hogy a Versenyszabályzatot a jelen lévő hivatalos személyek 

is tévesen ismerték, a csapatvezetőket ennek alapján tájékoztatták, aminek következtében a 

játéknapon az 5 mérkőzésből hármat a Versenyszabályzatok alapján utólagosan 

érvényteleníteni szükséges. A fentiek figyelembe vételével a soron következő határozatokat az 

alábbi irányelvek alatt fogadta el: 

x újrajátszást rendelt el azon mérkőzések esetében, ahol játékot befolyásoló tényező miatt 

lett érvénytelen a mérkőzés 

x a Versenyszabályzatban leírt pénzbüntetést rótta ki az eredmény jóváhagyása mellett, 

ahol az igazolásokat nem tudták bemutatni egyik mérkőzésen sem 

 

Határozat (VB-2018/12/28/1): 

A Versenybizottság a játék érdekeit szem előtt tartva méltányosságból úgy határoz, hogy a 

csapat első alkalommal él az utólagos bemutatás lehetőségével, és kéri, hogy a mérkőzésen 

részt vett játékosok igazolásait a Versenybizottság részére (vagy a Főtitkár részére a 

Versenybizottság tájékoztatásával) 5 munkanapon belül mutassa be akkor is, ha ezt a mérkőzést 

követően megtette. Ezen felül az IBK Cartoon Heroes csapatát a Versenyszabályzat 14.§/4. 

pontja alapján 10000 Ft büntetés megfizetésére kötelezi, amelyet a Szövetség részére kell 

átutalni. 

A határozat 4 igen mellett, egyhangúlag született. 

 

Határozat (VB-2018/12/28/2): 

A közös megegyezésen alapuló, a Versenyszabályzattal összhangban nem álló játékot 

barátságos mérkőzésként kell tekinteni, amelyet a játékvezetők azután indítottak el, hogy meg 

lehetett állapítani, hogy az Ares HC nem tudott a szabályoknak megfelelő összetételben kiállni 

a kezdési időpontra. A Versenyszabályzat 22.§/1. pontja azonban kimondja, hogy amennyiben 

egy csapat létszáma nem felel meg a szabálykönyvnek foglaltaknak, úgy 20 perc várakozási 
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időt kell bocsátani, amelyet a játékvezetők nem tettek meg. Mivel a vétkes csapat létszáma a 

mérkőzés 5. percére meg a Versenyszabályzatnak megfelelőre módosult, ezért a szabály 

alkalmazásával érvényes mérkőzést lehetett volna lejátszani. 

A fentieket figyelembe véve a Versenybizottság úgy döntött, hogy a Versenyszabályzat szerinti 

„meg nem jelenés” az Ares HC csapata által fel nem róható okok miatt történt, (mivel a 22.§/1. 

szabályok alkalmazásával ez elkerülhető lett volna), és a 23.§/8. pont alapján a mérkőzés 

végeredményét törli, és annak újrajátszásáról határoz, amelynek időpontjáról a későbbiekben 

tájékoztatja az érintett feleket. 

A határozat 4 igen mellett, egyhangúlag született. 

 

 

Határozat (VB-2018/12/28/3): 

A közös megegyezésen alapuló, a Versenyszabályzattal összhangban nem álló játékot 

barátságos mérkőzésként kell tekinteni, amelyet a játékvezetők azután indítottak el, hogy meg 

lehetett állapítani, hogy a Neumann Wombats nem tudott a szabályoknak megfelelő 

összetételben kiállni a kezdési időpontra, bár a megjelenéshez szükséges létszám megvolt. A 

Neumann Wombats csapata nem zárkózott el a mezőnyjátékos kapusként szerepeltetésétől, de 

elfogadták az ellenfél kapusának ideiglenes „átigazolását”, ezzel jogosulatlan játék tényállását 

idézve elő. Bár a Versenyszabályzat 14.§/3. pontja egyértelműen kimondja, hogy a jogosulatlan 

játék tényállása független a játékvezetők szerepétől, jelen esetben a hivatalos személyek 

közbenjárása jelentősen hozzájárult a hiba elkövetéséhez. 

A fentieket figyelembe véve a Versenybizottság úgy döntött, hogy a Versenyszabályzat szerinti 

„meg nem jelenés” a Neumann Wombats csapata által fel nem róható okok miatt történt, (mivel 

a 22.§/1. szabályok alkalmazásával ez elkerülhető lett volna), és a 23.§/8. pont alapján a 

mérkőzés végeredményét törli, és annak újrajátszásáról határoz, amelynek időpontjáról a 

későbbiekben tájékoztatja az érintett feleket. 

A határozat 4 igen mellett, egyhangúlag született. 

 

 

 

 



 Magyar H - 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3 Tel: +36-30-7091803 
 Floorball Adószám: 18250671-1-42 honlap: www.hunfloorball.hu 
Szakszövetség Erste: 11600006-00000000-41595084 e-mail: floorball@hunfloorball.hu 
 

 
 

www.salming.hu 

2) Ares HC – Neumann Wombats fiú U17 mérkőzés újrajátszásának elmulasztása 

 

A Neumann Wombats nem állt ki a fiú U17 bajnokság 2. fordulójában, a 2018. október 7-re kiírt 

Ares HC elleni mérkőzésre, amelyről a Versenybizottság a VB-2018/10/10/2. sz. határozatot 

hozta. A határozatban az átalány-kártérítés megfizetése mellett – a játékvezetői megbeszélésen 

elhangzottakat figyelembe véve – engedélyezte a mérkőzés újrajátszását, mivel a csapatvezetők 

ebbe beleegyeztek, és a határozathozatal idejére már megkezdték az erre vonatkozó egyeztetést. 

Az Ares HC több időpontot is felajánlott a Neumann Wombats csapatának számára, akiknek 

azonban egyik sem volt megfelelő. Végül december 15-én Ágoston Zsolt a Neumann Wombats 

részéről jelezte, hogy a 2018-as naptári évben már nem tudnak kiállni, azt 2019. januárjában 

pótolnák, azonban konkrét időpontot nem ajánlott fel. 

 

Határozat (VB-2018/12/28/4): 

A Versenybizottság nem járul hozzá az őszi pótlási határidőn túl való pótlásra különös 

tekintettel arra, hogy több mint 90 nap állt rendelkezésükre a mérkőzés pótlására. A 

Versenybizottság úgy ítéli meg, hogy a mérkőzés újrajátszásának szándéka a fentiek alapján 

nem volt komoly, így az Ares HC – Neumann Wombats fiú U17 mérkőzést a Versenyszabályzat 

23.§/6. pontja alapján 5:0 végeredménnyel, az Ares HC győzelmével írja jóvá, és a mérkőzéssel 

kapcsolatos újrajátszási kérelmeket ezzel egyidejűleg elutasítja. 

A határozat 4 igen mellett, egyhangúlag született. 

 

3) Neumann Wombats – Ares HC fiú U17 mérkőzés lejelentésének elmulasztása 
 

A Neumann Wombats nem jelentette le a fiú U17 bajnokság 7. fordulójára kiírt Ares HC elleni 

mérkőzést. 

 

Határozat (VB-2018/12/28/5): 

A Versenybizottság a Versenyszabályzat 12.§/4. pontja alapján a mérkőzést 0:5 végeredménnyel, 

az Ares HC győzelmével írja jóvá, és a Versenyszabályzat 23.§/3./b. pontja alapján a Neumann 

Wombats csapatát 15000 Ft átalány-kártérítés megfizetésére kötelezi, amelyből 10000 Ft az 

Ares HC csapatát, 5000 Ft a Szakszövetséget illet. 

A határozat 4 igen mellett, egyhangúlag született. 
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4) Neumann Wombats kizárása a fiú U17 bajnokságból 

 

A VB-2018/10/15/2., VB-2018/12/28/4. és VB-2018/12/28/5. sz. határozat alapján a Neumann 

Wombats csapatával szemben egy bajnoki sorozaton belül három alkalommal is meg nem 

jelenéssel, vagy azzal egyenértékű helyzettel kapcsolatban kellett eljárnia a 

Versenybizottságnak, amelyből két alkalommal a vétlen fél ugyanaz volt (Ares HC). 

 

Határozat (VB-2018/12/28/6): 

A Versenybizottság megállapítja, hogy a Neumann Wombats két rendben is megsértette a 

Versenyszabályzat 31.§/1. pontjában való feltételeket, mivel - a 31.§/2. pontjának megfelelően 

– háromszor nem állt ki ugyanazon bajnokságban, és kétszer nem állt ki ugyanazon csapat (Ares 

HC) ellen. A Versenybizottság így a Vsz. 31.§/1. pontja alapján a Neumann Wombats csapatát 

kizárja a fiú U17 bajnokságból, és minden, a csapattal szemben elért szezonbeli eredményt 

töröl. A Versenybizottság törli továbbá a Neumann Wombats OB2 csapat részére az OB2 bajnoki 

kiírás 15./a. pontjában rögzített, az utánpótlás csapat versenyeztetése után adott 10 kreditpontot, 

és figyelmezteti a csapatvezetést, hogy a szezon végéig a hiányzó kreditpontok pótlásáról 

gondoskodjon. 

A határozat 4 igen mellett, egyhangúlag született. 

 

5) SZPK Komárom mérkőzés lejelentésének elmulasztása a fiú U17 bajnokságban 

 

Az SZPK Komárom nem jelentette le a fiú U17 bajnokságban a 8. fordulóra kiírt Neumann 

Wombats elleni mérkőzést, és ennek okáról a Versenybizottságot nem tájékoztatta. Bár a 

Neumann Wombats csapatát a Versenybizottság a VB-2018/12/28/6. számú határozatban kizárta 

az érintett bajnokságból, a lejelentési határidő megelőzte annak hatálybalépését, így a 

lejelentési kötelezettség a csapat részére ekkor fennállt. 

 

Határozat (VB-2018/12/28/7): 

A Versenybizottság a Versenyszabályzat 23.§/3/b. pontja alapján meghatározott átalány-

kártérítésből a Szövetségre eső rész, azaz 5000 Ft megfizetésére kötelezi az SZPK Komárom 

csapatát, amelyet a Szövetség részére kell átutalni. A VB-2018/12/28/6. sz. határozat alapján a 
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fennmaradó összeget az SZPK Komáromnak nem kell megtéríteni, illetve a mérkőzés 

eredményének jóváírására vonatkozó pontban (Vsz. 23§/6.) a Versenybizottság nem jár el. 

A határozat 4 igen mellett, egyhangúlag született. 

 

 

A határozatokkal szemben 2019. január 5-ig lehet fellebbezést benyújtani a Versenyszabályzat 

szerinti feltételekkel. 

 

 

Gál Tamás 

sk. 

Német Balázs 

sk.

Szűcs András 

sk.

Szegvári András 

 sk. 


