
Jegyzőkönyv 
 

(Magyar Floorball Szakszövetség- Versenybizottsági ülés) 

 

Dátum: 2011.09.06. 18.30 

Helyszín: Magyar Sport Háza, MFSZ iroda (207) 

Résztvevők: Vörös László (VB elnök), Tóth Dóra, Atyafi Dániel, Kiss Tibor, Német Balázs, 

Pász Mátyás, Vígh László (tagok) 

Siklósi Evelin, Varga Judit (Diamonds SK), Csík Miklósné, Csík Balázs (Kinizsi TTK), Gáll 

Patrik, Varga Bence, Bódis Ferenc (játékosok) 

Jegyzőkönyvvezető: Vörös László 

 

Napirendi pontok: 

1. Gáll Patrik átigazolása (Diamonds SK, Kinizsi TTK) 

2. Varga Bence átigazolása (Diamonds SK, Kinizsi TTK) 

3. Bódis Ferenc átigazolása (Diamonds SK, Kinizsi TTK) 

A Versenybizottság a három napirendi pontot egyben tárgyalja. 

Jelen vannak: Vörös László (VB elnök), Tóth Dóra, Atyafi Dániel, Német Balázs, Pász 

Mátyás (tagok) 

Siklósi Evelin, Varga Judit (Diamonds SK), Csík Miklósné, Csík Balázs (Kinizsi TTK), Gáll 

Patrik, Varga Bence, Bódis Ferenc (játékosok) 

 

Vörös László egyesével megkérdezi a játékosokat, át szeretnének-e igazolni. Mindhárom 

játékos kinyilvánítja, hogy át szeretne igazolni a Diamonds SK csapatából a Kinizsi TTK 

csapatába. Vörös László felkéri a játékosokat, hogy ezt a helyszínen aláírásukkal igazolják.  

Csík Miklósné megerősíti, hogy a Kinizsi TTK át szeretné igazolni a játékosokat. 

Vörös László megkérdezi a Diamonds SK képviselőjét (Varga Judit), hogy a Diamonds SK 

hozzájárul-e az átigazolásokhoz. Varga Judit elmondja, hogy „amennyiben a tartozásaikat 

rendezik, akkor nem gördítünk akadályt a távozásuk elé”. 

Vörös László megkérdezi, milyen tartozásaik vannak a játékosoknak. A Diamonds SK 

közlése szerint: 

Varga Bence: 6500 Ft, egy darab piros nadrág 

Gáll Patrik: 6000 Ft 



Bódis Ference: 1 garnitúra mez 

Vörös László felkéri a Diamonds SK képviselőjét, hogy ezen feltételekkel az átigazolást 

aláírásukkal hitelesítsék. A Diamonds SK képviselője erre nem volt hajlandó, nehezményezte, 

hogy a játékosok őt nem keresték meg, és azt szeretné, hogy a játékosok külön keressék őt 

meg egy másik alakalommal. 

A Kinizsi TTK képviselője elmondja, hogy többször, többek között tértivevényes levéllel is 

keresték a Diamonds SK-t. A Diamonds SK azt szeretné, hogy a játékosok keressék őket meg, 

ne az átvevő egyesület, valamint jelzi, hogy a tértivevényes levél Siklósi Evelin címére 

érkezett, nem a Diamonds SK hivatalos címére. 

A játékosok elmondják, hogy többször keresték a Diamonds SK képviselőit, de nem érték el 

őket. A Diamonds SK képviselői szerint erre nem került sor. Felteszik a kérdést, hogy ha 6 

másik játékos átigazolása elé nem gördítettek akadályt, akkor a jelenlevő három játékos elé 

miért gördítetnének. 

Ezután személyeskedő vita kezdődik a felek között. Vörös László elmondja, hogy nem a 

múlttal szeretnénk foglalkozni, mert nem tudjuk azt bizonyítani, ki kit keresett vagy nem 

keresett meg, hanem a jelenlegi problémát szeretnénk megoldani. Újra felkéri a Diamonds 

SK-t, hogy írja alá az átigazolást a felsorolt feltételekkel. A Diamonds SK ragaszkodik ahhoz, 

hogy a játékosok keressék meg, az után is, hogy Vörös László jelzi, hogy a játékosok itt 

vannak, és ezennel megkeresték őket. A Diamonds SK képviselői többször hangsúlyozzák, 

hogy ők nem azért jöttek ide, hogy aláírják a papírokat. 

Vörös László elmondja, hogy tisztességes feleknek nem lehet probléma, a helyszínen 

megegyezni. A Diamonds SK képviselői ezután elhagyják az ülést. 

Vörös László egyesével megkérdezi a játékosokat, a tartozást elismerik-e. 

Varga Bence a tartozást elismeri, a pénzt a Diamonds SK számlájára átutalja, a nadrágot a 

szövetség irodájába eljuttatja, hogy legyen nyoma az átadásnak. 

Gáll Patrik a tartozást nem ismeri el, mivel az (ahogy a Diamonds SK képviselőinek szavaiból 

is kiderült) magánszeméllyel szemben (Siklósi Evelin) áll fenn. A Siklósi Evelin felé fennálló 

tartozását a helyszínen átadja Vörös Lászlónak. 

Bódis Ferenc elismeri a tartozást, és a helyszínen átad egy garnitúra mezt Vörös Lászlónak, 

hogy legyen nyoma az átadásnak. 

A Versenybizottság megállapítja, hogy a Diamonds SK képviselője szóban hozzájárult az 

átigazoláshoz, a játékosok elismerték a tartozást, amit Gáll Patrik és Bódis Ferenc a 

helyszínen rendezett is. 



2011/09/06/1. határozat: Gáll Patrik és Bódis Ferenc átigazolhat a Kinizsi TTK csapatába, a 

szakszövetségben leadott tartozásaikat (mez, pénz) a szakszövetség postázza a Diamonds SK 

részére. Varga Bence átigazolhat a Kinizsi TTK csapatába, ha igazolja, hogy tartozásait (6000 

Ft és egy db piros nadrág) rendezte, vagy ezt a szakszövetség felé teljesíti. Utóbbi esetben 

ezeket az MFSZ postázza a Diamonds SK részére. A határozat 5 igen mellett, egyhangúlag 

született. 

 

4. Erima U19 bajnokság menetrendje 

Jelen vannak: Vörös László (VB elnök), Tóth Dóra, Atyafi Dániel, Német Balázs, Pász 

Mátyás (tagok), Kiss Tibor elektronikusan szavaz 

Vörös László elmondja, hogy az Erima U19 bajnokság lebonyolítására készült egy alternatív 

menetrend, melyben a mérkőzések az X3M OB1-hez, illetve a floorballer.hu OB2-höz vannak 

sorsolva. A változtatást minden csapat elfogadta. 

2011/09/06/2. határozat: A VB elfogadja az Erima U19 bajnokság új menetrendjét. A 

mérkőzések bejelentési határideje a Versenyszabályzat szerint, kivéve a szeptember 17-18-i 

hétvégét, melynek bejelentési határideje szeptember 7. éjfél. A felnőtt férfi mérkőzés (X3M 

OB1 vagy floorballer.hu OB2), valamint az Erima U19 mérkőzés kezdési időpontja között 

legalább 4 órának kell lennie, kivéve, ha az érintett felek mindegyike hozzájárul az ettől való 

eltéréshez. A határozat 6 igen mellett, egyhangúlag született. 

 

5. White Sharks HC C visszalépés 

Jelen vannak: Vörös László (VB elnök), Tóth Dóra, Atyafi Dániel, Német Balázs, Pász 

Mátyás (tagok), Kiss Tibor elektronikusan szavaz 

A VB megbeszéli a White Sharks HC C visszalépése után a floorballer.hu OB3 

lebonyolítását. A visszalépés miatti esetleges büntetésről a Versenyszabályzat alapján az 

Elnökség soron következő ülésén dönt. 

2011/09/06/3. határozat: A VB elfogadja a White Sharks HC C visszalépését. A 

floorballer.hu OB3 alapszakaszában a White Sharks HC C csoportja három fős lesz, a 

csapatok két játéknapon egy oda-vissza kört játszanak. Az első két helyezett jut az OB3-ba, a 

3. helyezett az OB4-be. Az OB4 9 csapatos lesz. A lebonyolítás a csapatok területi 

elhelyezkedésétől függően egy 4-es és egy 5-ös csoportban, vagy három hármas csoportban 

történik. Erről a VB az alapszakasz után dönt. A határozat 5 igen és 1 tartózkodás mellett 

született. 

 



6. floorballer.hu OB3 első forduló 

Jelen vannak: Vörös László (VB elnök), Tóth Dóra, Atyafi Dániel, Német Balázs, Pász 

Mátyás (tagok) 

A VB meghallgatja Liska Bálintot a floorballer.hu OB3 első fordulójának előkészületeiről. A 

Neumann FSE kérelmezte a csoportok módosítását. 

2011/09/06/4. határozat: A VB az eredeti csoportok szerint bonyolítja le a floorballer.hu 

OB3-as bajnokságot. A határozat 5 igen mellett, egyhangúlag született. 

 

7. Lizards FT-IBK Cartoon Heroes fiú U14 mérkőzés 

Jelen vannak: Vörös László (VB elnök), Tóth Dóra, Atyafi Dániel, Német Balázs, Pász 

Mátyás (tagok) 

A két fél időközben megegyezett a mérkőzés halasztásáról. A VB a halasztás elfogadja. 

2011/09/06/5. határozat: A VB a halasztást és az új időpontot elfogadja, a csapatok 

kompromisszumkészsége miatt a halasztási díjtól eltekint. A határozat 5 igen mellett, 

egyhangúlag született. 

 

8. DF-Regale Energy Klíma-RFT kérelem (labda színe, hazai pálya) 

Jelen vannak: Vörös László (VB elnök), Tóth Dóra, Német Balázs, Pász Mátyás (tagok), Kiss 

Tibor és Vígh László elektronikusan szavaz 

A DF-Regale Energy Klíma-RFT csapata kérelmezte, hogy hazai mérkőzéseit fehértől eltérő 

színű labdával játszhassa. 

2011/09/06/6. határozat: A VB elfogadja a kérelmet, a hazai mérkőzéseken fehértől eltérő 

színű labdával kell játszania a DF-Regale Energy Klíma-RFT csapatának, a versenykiírás 

szerint 6 db azonos márkájú és színű labdát kell biztosítania a csapatnak. A határozat 4 igen és 

2 tartózkodás mellett született. 

 

9. IBK Cartoon Heroes U14 kérelem (nevezési lista) 

Jelen vannak: Vörös László (VB elnök), Tóth Dóra, Német Balázs, Pász Mátyás (tagok), Kiss 

Tibor és Vígh László elektronikusan szavaz 

Az IBK Cartoon Heroes csapata kérelmezte, hogy az Erima fiú U14 név szerinti nevezési 

listát szeptember 15-ig adhassa le. 

2011/09/06/7. határozat: A VB elfogadja a kérelmet, a nevezési lista leadási határideje 

szeptember 15. A határozat 6 igen mellett, egyhangúlag született. 

 



10. Ares HC ’94 U14 kérelem (nevezési lista) 

Jelen vannak: Vörös László (VB elnök), Tóth Dóra, Német Balázs, Pász Mátyás (tagok), Kiss 

Tibor és Vígh László elektronikusan szavaz 

Az Ares HC ’94 csapata kérelmezte, hogy az Erima fiú U14 név szerinti nevezési listát 

szeptember 10-ig adhassa le. 

2011/09/06/8. határozat: A VB elfogadja a kérelmet, a nevezési lista leadási határideje 

szeptember 10. A határozat 6 igen mellett, egyhangúlag született. 

 

11. Ares HC ’94 női OB kérelem (nevezési lista) 

Jelen vannak: Vörös László (VB elnök), Tóth Dóra, Német Balázs, Pász Mátyás (tagok), Kiss 

Tibor és Vígh László elektronikusan szavaz 

Az Ares HC ’94 csapata kérelmezte, hogy a Salming női OB név szerinti nevezési listát 

szeptember 10-ig adhassa le. 

2011/09/06/9. határozat: A VB elfogadja a kérelmet, a nevezési lista leadási határideje 

szeptember 10. A határozat 6 igen mellett, egyhangúlag született. 

 

12. Ares HC ’94 lány U16 kérelem (nevezés, nevezési díj, hazai pálya, túlkoros) 

Jelen vannak: Vörös László (VB elnök), Tóth Dóra, Német Balázs, Pász Mátyás (tagok), Kiss 

Tibor és Vígh László elektronikusan szavaz 

Az Ares HC ’94 csapata kérelmezte, hogy az Erima lány U16 bajnokságba való utólagos 

nevezését a VB fogadja el, hogy a két nevezett csapat egymás elleni mérkőzései Pakson 

lehessenek, hogy Pupp Ágnes túlkorosként játszhasson az Erima lány U16 és a Salmong női 

OB-ben is, valamint hogy a nevezési díjat az Ares HC ’94 szeptember 10-ig fizethesse. 

Az Elnökség döntése értelmében a nevezést a VB elfogadja. 

2011/09/06/10. határozat: A VB elfogadja az Ares HC ’94 utólagos nevezéseit a lány U16 

bajnokságba (két csapat). A hazai pályára és a nevezési díjra vonatkozó kérelmet a VB 

elfogadja. A két csapat egymás elleni mérkőzéseit Pakson, a többi csapat elleni mérkőzéseit 

Érden játssza. A nevezési díjat (2×10 000 Ft) szeptember 15-ig kell befizetni. A határozat 6 

igen mellett, egyhangúlag született. 

2011/09/06/11. határozat: A VB az Erima Utánpótlás versenykiírás 4.c.i. pontja szerint a 

túlkorosra vonatkozó kérelmet elutasítja. Pupp Ágnes a két bajnokság közül (Erima lány U16, 

Salming női OB) az egyikbe nevezhető. A határozat 5 igen és 1 nem mellett született. 

 



13. Kazincbarcikai Ördögök Jégkorong Egyesület kérelem (alsó korhatárnál 

fiatalabb játékosok, OB3) 

Jelen vannak: Vörös László (VB elnök), Tóth Dóra, Német Balázs, Pász Mátyás (tagok), Kiss 

Tibor és Vígh László elektronikusan szavaz 

2011/09/06/12. határozat: A VB a floorballer.hu OB3 versenykiírás 14.c. pontja szerint 

elutasítja. A határozat 5 igen és 1 nem mellett született. 

 

14. Szolnok CFK kérelem (alsó korhatárnál fiatalabb játékos, női OB) 

Jelen vannak: Vörös László (VB elnök), Tóth Dóra, Német Balázs, Pász Mátyás (tagok), Kiss 

Tibor és Vígh László elektronikusan szavaz 

A Szolnok CFK kérelmezi, hogy Búzás Orsolya (szül: 1997.12.15.) játszhasson a Salming női 

OB-ben. A Versenybizottság megállapítja, hogy Búzás Orsolya a Salming női OB 

Versenykiírás 15.c. pontja értelmében nevezhető a bajnokságba. 

Határozat a napirendi pontban nem született. 

 

15. Phoenix FSE kérelem (túlkoros játékosok, fiú U14) 

Jelen vannak: Vörös László (VB elnök), Tóth Dóra, Német Balázs, Pász Mátyás (tagok), Kiss 

Tibor és Vígh László elektronikusan szavaz 

2011/09/06/13. határozat: A VB az Erima Utánpótlás bajnokság Versenykiírás 4. pontja 

értelmében a kérelmet elutasítja. A határozat 5 igen és 1 tartózkodás mellett született. 

 

16. Miskolci FE kérelem (lány játékos fiú U19-ben) 

Jelen vannak: Vörös László (VB elnök), Tóth Dóra, Német Balázs, Pász Mátyás (tagok), Kiss 

Tibor és Vígh László elektronikusan szavaz 

A Miskolci FE kérelmezi, hogy Drótos Gyöngyi kapust, a lány U19 válogatott keretének 

tagját nevezhesse a fiú U19 bajnokságba. 

A VB konzultál Leitner Tamás lány U19 szövetségi kapitánnyal. Leitner Tamás támogatja a 

kérelmet, elmondja, hogy Drótos Gyöngyinek nincs más lehetősége erősebb bajnokságban 

pályára lépni, a női OB-ben nem tud játszani, és a lány U19 válogatott szempontjából fontos 

lehet a szereplése. A VB hangsúlyozottan az egyedi körülményekre tekintettel (a játékos 

kapus, így nem kerül fizikai kontaktusba az ellenfelekkel, a játékosnak nincs lehetősége női 

OB-ben játszani, illetve a lány U19 válogatott keretének tagja) a kérelmet elfogadja. 



2011/09/06/14. határozat: Drótos Gyöngyi nevezhető az Erima fiú U19 bajnokságba, 

azonban a mérkőzéseken csak kapusként vehet részt. A határozat 5 igen és 1 nem mellett 

született. 

 

17. Hunfloorball, mérkőzéslejelentés, mez színe 

Jelen vannak: Vörös László (VB elnök), Tóth Dóra, Német Balázs, Pász Mátyás (tagok), Kiss 

Tibor elektronikusan szavaz 

Több csapat jelezte, hogy a mérkőzések elektronikus bejelentésénél a hazai csapat mezének 

színét nem mindig töltik ki. A VB tájékozódik a honlap üzemeltetőjénél, hogy milyen módon 

lehetséges ezt a mezőt kötelezővé tenni a bejelentés elfogadásához. A VB részéről felelős 

személy: Tóth Dóra. 

Határozat a napirendi pontban nem született. 

 

18. Unihoki bajnokság versenykiírása 

Jelen vannak: Vörös László (VB elnök), Tóth Dóra, Német Balázs, Pász Mátyás (tagok), Kiss 

Tibor elektronikusan szavaz 

A bajnokság versenykiírása nem készült el, így ezt a pontot a VB elhalasztotta. 

Határozat a napirendi pontban nem született. 

19. Hiánypótlások, nevezések 

Jelen vannak: Vörös László (VB elnök), Tóth Dóra, Német Balázs, Pász Mátyás (tagok), Kiss 

Tibor elektronikusan szavaz 

A VB áttekintette a legutóbbi ülésén (2011.07.31) előírt hiánypótlások, különösen az 

augusztus 31-i határidejű hiánypótlások teljesülését. Rácz László főtitkár tájékoztatása szerint 

minden benevezett csapat teljesítette az esetleges hiánypótlási kötelezettségét az előírt 

határidőre. 

Határozat a napirendi pontban nem született. 

 

20. floorballer.hu OB2 bajnokság rendszere 

Jelen vannak: Vörös László (VB elnök), Tóth Dóra, Német Balázs, Pász Mátyás (tagok), Kiss 

Tibor elektronikusan szavaz 

A Versenybizottság áttekintette a floorballer.hu OB2 bajnokság rendszerét. A Versenykiírás 

7.c. pontja szerint „Az alapszakasz és a rájátszás együttes eredménye adja a bajnokság 

végeredményét. (Azaz a csapatok továbbviszik az alapszakaszban játszott mérkőzéseik 

eredményét.)” 



Mivel a rájátszásba a kiírás szerint a csapatok más ellenfelek ellen elért eredményeiket is 

továbbvinnék, a VB javasolja az Elnökségnek, hogy a bajnokság végeredményét csak a 

rájátszásban elért eredmény határozza meg. 

2011/09/06/15. határozat: A VB felkéri az Elnökséget, hogy a floorballer.hu OB2 

versenykiírásának 7. pontját tekintse át, és amennyiben a c. pont hibásan került 

meghatározásra, korrigálja azt úgy, hogy a bajnokság végeredménye a rájátszás eredményei 

alapján kerüljön meghatározásra. A határozat 5 igen mellett, egyhangúlag született. 

 

A következő ülés időpontja (előreláthatólag, illetve igény szerint): 2011. szeptember 27. 18.30 

Vörös László elnök 21.00-kor berekeszti az ülést. 

 

Budapest, 2011. szeptember 8. 

 PH. 

 

 ……………………………………. 

 Vörös László 

 jegyzőkönyvvezető 


