
Jegyzőkönyv 
 

(Magyar Floorball Szakszövetség- Versenybizottsági ülés) 

 

Dátum: 2012.02.21. 18.30 

Helyszín: Magyar Sport Háza, 2. emelet, 207 

Résztvevők: Vörös László (VB elnök), Tóth Dóra, Német Balázs, Pász Mátyás (tagok) 

Czuck Zsófia 

Levezető elnök: Vörös László (elfogadva 3 igen, 1 tartózkodás mellett) 

Jegyzőkönyvvezető: Vörös László (elfogadva 3 igen, 1 tartózkodás mellett) 

Jegyzőkönyv-hitelesítő: Német Balázs (elfogadva 3 igen, 1 tartózkodás mellett) 

 

 

Napirendi pontok: 

1. Diamonds SK – Szolnok Cannibals FK, Női MK - elmaradt (hó miatt) 

Jelen vannak: Vörös László, Tóth Dóra, Német Balázs, Pász Mátyás (tagok). 

 

A Szolnok CFK a mérkőzés előtti napon (február 4-én) jelezte, hogy a hóhelyzet miatt 

nem biztos, hogy el tud utazni a vasárnap esedékes Magyar Kupa mérkőzésre, majd ezt 

vasárnap reggel megerősítette. 

A Diamonds SK jelezte, hogy a termet időben sikerült lemondani, így a Diamonds SK-nak 

nem keletkezett kára. 

A Versenybizottság a Versenyszabályzat (VSZ) 23.§ 4. és 8. pontját alkalmazza, és 

megállapítja, hogy a meg nem jelenés vis maior miatt következett be. 

 

2012/02/21/1. határozat: A Versenybizottság a VSZ 23.§ 8. pontja alapján a mérkőzés 

újrajátszását rendeli el, legkésőbb 2012. március 25-ig (a Magyar Kupa döntőinek 

rendezésére a pályázati határidő március 31.). Mivel a Diamonds SK-nak nem keletkezett 

kára, ezért a 23.§ 4. pont szerinti kártérítést a 8. pont alapján a VB 0 Ft-ra csökkenti. 

Az újrajátszandó mérkőzés időpontjáról a két csapatnak a VB-vel közösen kell 

megegyezésre jutnia és a Diamonds SK csapatának megrendeznie a mérkőzést. A VSZ 

25.§ 1. pontja szerint csak azok a játékosok vehetnek részt a megismételt mérkőzésen, 



akik az eredeti mérkőzés időpontjában az egyesületek játékosai voltak és jogosultak voltak 

a játékra, továbbá az újra kiírt mérkőzésen is játékra jogosultak. 

A határozat 4 igen mellett, egyhangúlag született. 

 

 

2. IBK Cartoon Heroes – Ares HC ’94, Salming Női OB - elmaradt (hó miatt) 

Jelen vannak: Vörös László, Tóth Dóra, Német Balázs, Pász Mátyás (tagok). 

 

Az Ares HC ’94 a mérkőzés előtti napon (február 4-én) jelezte, hogy a hóhelyzet miatt 

nem tud elutazni a vasárnap esedékes bajnoki mérkőzésre, mivel a játékosai egy része 

paksi, akik a hó miatt nem tudnak Budapestre utazni. 

A Cartoon Heroes FSE jelezte, hogy a lemondást nem tudja elfogadni, mivel az Ares HC 

’94 Érdre bejegyzett egyesület, amelynél a játékosok lakhelyét nem kell figyelembe venni. 

A Cartoon Heroes FSE jelezte továbbá, hogy a termet már nem tudta lemondani, így 1,5 

óra terembérletet ki kellett fizetni, melynek díja 16e Ft + 27% ÁFA/óra. 

A Versenybizottság a Versenyszabályzat (VSZ) 23.§ 4. és 8. pontját alkalmazza, és 

megállapítja, hogy a meg nem jelenés vis maior miatt következett be. 

 

2012/02/21/2. határozat: A Versenybizottság úgy dönt, hogy a játékosok lakhelyét 

figyelembe lehet venni a meg nem jelenés felróhatóságának vizsgálatánál, így a VSZ 23.§ 

8. pontja alapján a meg nem jelenés nem róható fel az Ares HC ’94 csapatának. 

Mivel a Cartoon Heroes FSE-nek 30.480 Ft kára keletkezett, ezért a 23.§ 4. pont szerinti 

kártérítést a 8. pont alapján a VB – amennyiben az Ares HC ’94 vállalja ennek kifizetését 

– 30.480 Ft-ra csökkenti, melyet teljes egészében a Cartoon Heroes FSE részére kell 

megfizetni. 

Az Ares HC ’94-nek 2012. február 24-ig kell írásban (postán vagy e-mailen) jeleznie, 

hogy vállalja-e a kártérítés megfizetését. Amennyiben az Ares HC ’94 vállalja a kártérítést 

megfizetését, a VB a mérkőzés újrajátszását rendeli el, legkésőbb 2012. március 4-ig (a 

Salming női OB rájátszásának kezdete 2012. március 10-11.). Az újrajátszandó mérkőzés 

időpontjáról a két csapatnak a VB-vel közösen kell megegyezésre jutnia és az IBK 

Cartoon Heroes csapatának megrendeznie a mérkőzést. A VSZ 25.§ 1. pontja szerint csak 

azok a játékosok vehetnek részt a megismételt mérkőzésen, akik az eredeti mérkőzés 

időpontjában az egyesületek játékosai voltak és jogosultak voltak a játékra, továbbá az 

újra kiírt mérkőzésen is játékra jogosultak. 



Amennyiben az Ares HC ’94 nem vállalja a kártérítés megfizetését, vagy a fenti 

határidőig azt nem jelzi, akkor a mérkőzés eredménye 5-0 az IBK Cartoon Heroes 

csapatának javára és az Ares HC ’94-et további kötelezettség nem terheli. 

A határozat 4 igen mellett, egyhangúlag született. 

 

 

3. Czuck Zsófia átigazolása 

Jelen vannak: Vörös László, Tóth Dóra, Német Balázs, Pász Mátyás (tagok), Czuck 

Zsófia, Pavelka Zoltánt (Ares HC) telefonon hallgatja meg a VB. 

 

2011. december 31-ig Czuck Zsófia bejelentette átigazolási szándékát a Diamonds SK 

csapatába, azonban az átadó egyesület ehhez elmondása szerint nem járult hozzá, valamint 

az sem volt világos számára, hogy ki az átadó egyesület (Bajai Méhek és Darazsak vagy 

Ares HC ’94). Czuck Zsófia tagsági igazolványa szerint 2007.08.30-án 1 éves, határozott 

idejű kölcsönadással került az Ares HC ’94 csapatához, mely később határozatlan időre 

meghosszabbításra került. Czuck Zsófia 2011 májusáig játszott az Ares HC csapatában. 

Az Ares HC 21 havi tagdíjtartozást követel Czuck Zsófiától (6000 Ft/hó, összesen 

126.000 Ft), melyet 6 havi egyenlő részletekben, vagy annak 50%-át egy összegben kíván 

megkapni, és amelyet Czuck Zsófia nem ismer el. 

Czuck Zsófia szerint a kölcsönadáskor abban egyeztek meg, hogy mivel csak a 

mérkőzésekre járnak, így nem kell tagdíjat fizetniük. Pavelka Zoltán szerint, amikor 

Czuck Zsófia felköltözött Budapestre, ezt a szóbeli megállapodást nála és egy másik 

lánynál megváltoztatták. Pavelka Zoltán szerint ő és a csapat csapatkapitánya (Suszter 

Zsófia) többször kérték a tagdíj befizetését. Czuck Zsófia szerint a csapatkapitány 2011 

májusában egyszer, Pavelka Zoltán talán párszor megkérdezte, hogy fizet-e tagdíjat, amire 

ő azt válaszolta, hogy a kölcsönadáskori megállapodás szerint nem, és ebből nem volt 

probléma. 

A kölcsönadási szerződés egyik félnek, valamint az átadó egyesületnek sincs meg, és a 

szövetség irattárában sem található meg, Czuck Zsófia azt állítja, hogy abban szerepelt, 

hogy a kölcsönadott játékosok nem fizetnek tagdíjat. 

Czuck Zsófia emellett a 2008-as határozatlan idejű kölcsönadás jogosságát is 

megkérdőjelezi, hisz határozatlan idejű kölcsönadás nem volt lehetséges. Pavelka Zoltán 

szerint azzal, hogy Czuck Zsófia játszott az Ares HC mérkőzésein, úgymond „ráutaló 

magatartást” tanúsított, azaz az Ares HC tagjának tekinthető. 



A felek a követelés összegszerűségét illetően az ülésen nem jutottak kompromisszumra. 

 

2012/02/21/3. határozat: A Versenybizottság megállapítja, hogy az MFSZ hibázott 2008-

ban, amikor határozatlan időre meghosszabbította Czuck Zsófia kölcsönadását, 

ugyanakkor elfogadja azt az érvelést, miszerint azzal, hogy Czuck Zsófia játszott az Ares 

HC mérkőzésein, annak tagjává vált, így a kölcsönadást a VB érvényesnek tekinti. 

Ugyanakkor a 2008-as szabályok alapján a kölcsönadás maximális időtartama 1 év, így 

Czuck Zsófia ennél több tartozást nem halmozhatott volna fel, amennyiben az Ares HC és 

az átadó egyesület a kölcsönadást a szabályok szerinti időközönként meghosszabbítja. 

Ezért az Ares HC követeléséből a VB 12 havi tagdíjat, összesen 72.000 Ft-ot tart 

megalapozottnak. 

A VB abban az esetben járul hozzá az átigazoláshoz, ha Czuck Zsófia 72.000 Ft-ot 

megfizet az Ares HC részére és azt igazolja az MFSZ felé. Az összeg nagyságára 

tekintettel a VB hozzájárul, hogy amennyiben Czuck Zsófia a feltételeket elfogadja, a 

72.000 Ft-ot 6 egyenlő részletben (12.000 Ft/hó), havi rendszerességgel fizesse meg 2012. 

március 15. (első részlet esedékessége) és 2012. augusztus 15. (utolsó részlet 

esedékessége) között az MFSZ számlájára, melyet az MFSZ továbbít az Ares HC részére. 

Amennyiben Czuck Zsófia ezt vállalja, a VB hozzájárul az átigazolásához. Amennyiben 

azonban valamely részlet a fenti határidőig (szombat és munkaszüneti nap esetén a 

következő munkanap) nem érkezik meg, az MFSZ a részlet rendezéséig Czuck Zsófia 

játékengedélyét visszavonja. 

A határozat 4 igen mellett, egyhangúlag született. 

 

 

4. Neumann FSE - Debreceni FSE, Erima fiú U19 mérkőzés vizsgálata (elmaradt) 

Jelen vannak: Vörös László, Tóth Dóra, Német Balázs, Pász Mátyás (tagok). 

 

Mivel Vörös László és Német Balázs a napirendi pontban nem szavaz, a VB 

határozatképtelen. Mivel ez másodszor fordul elő, ezért a VB az ügyet az Elnökség 

részére adja tovább. 

Határozat a napirendi pontban nem született. 

 

 

 



5. Kazincbarcikai Ördögök SE, visszalépés 

Jelen vannak: Vörös László, Tóth Dóra, Német Balázs, Pász Mátyás (tagok). 

 

A Kazincbarcikai Ördögök SE visszalépett az OB4 (floorballer.hu OB3 alsóház) 

bajnokságtól. 

 

2012/02/21/4. határozat: Az OB4 felsőházába Kazincbarcikai Ördögök SE csoportjából a 

Diamonds SK további játék nélkül jut tovább. A VSZ 30.§ 3. pontja szerinti esetleges 

pénzbüntetés miatt a VB az ügyet az Elnökségnek adja tovább. 

A határozat 4 igen mellett, egyhangúlag született. 

 

 

6. OB4,  Dombóvári FSE (hó miatt nem utazott el) 

Jelen vannak: Vörös László, Tóth Dóra, Német Balázs, Pász Mátyás (tagok). 

 

A Dombóvári FSE az OB4 (floorballer.hu OB3 alsóház) játéknapja előtti napon (február 

4-én) jelezte, hogy a hóhelyzet miatt nem tud elutazni a vasárnap esedékes fordulóra. 

A rendező egyesületnek kára nem keletkezett, és a csapatok már megegyeztek a 

mérkőzések pótlásáról. 

A Versenybizottság a Versenyszabályzat (VSZ) 23.§ 4. és 8. pontját alkalmazza, és 

megállapítja, hogy a meg nem jelenés vis maior miatt következett be. 

 

2012/02/21/5. határozat: A Versenybizottság a VSZ 23.§ 8. pontja alapján az elmaradt 

mérkőzések újrajátszását rendeli el, a csoportban levő csapatok által kialakított menetrend 

szerint. Mivel a rendező egyesületnek nem keletkezett kára, ezért a 23.§ 4. pont szerinti 

kártérítést a 8. pont alapján a VB 0 Ft-ra csökkenti. 

A VSZ 25.§ 1. pontja szerint csak azok a játékosok vehetnek részt a megismételt 

mérkőzéseken, akik az eredeti mérkőzés időpontjában az egyesületek játékosai voltak és 

jogosultak voltak a játékra, továbbá az újra kiírt mérkőzésen is játékra jogosultak. 

A határozat 4 igen mellett, egyhangúlag született. 

 

 

 

 



 

7. IBK Cartoon Heroes - Phoenix FSE, Erima fiú U14 (esetleges jogosulatlan játék) 

Jelen vannak: Vörös László, Tóth Dóra, Német Balázs, Pász Mátyás (tagok). 

 

A Cartoon Heroes FSE a mérkőzés feltöltésénél észlelte, hogy Bartha Bence nem szerepel 

a választható játékosok között. A VB koordinátor megkereste a főtitkárt, hogy Bartha 

Bencének a kérdéses időpontban volt-e játékengedélye. 

A főtitkár tájékoztatása szerint a 2011. december 12-én a Phoenix FSE által beküldött 

nevezési listán Bartha Bence szerepelt az U14-be nevezettek listáján (mely tény a 

mérkőzést, illetve a fent jelzett probléma felbukkanását követően derült csak ki). Azonban 

a lista hiányosságai miatt a főtitkár hiánypótlásra szólította fel a Phoenix FSE-t. A 

hiánypótlásra 2011. december 16-án beküldött lista már nem tartalmazta Bartha Bencét, 

így számára az új lista alapján a főtitkár nem adott fiú U14-ben versenyengedélyt, a 

kiadott nevezési listán a játékos nem szerepelt, valamint a hunfloorball játékoslistájára 

sem került feltöltésre. 

 

2012/02/21/6. határozat: A Versenybizottság megállapítja, hogy a mérkőzés 

időpontjában Bartha Bence nem rendelkezett az MFSZ által kiadott versenyengedéllyel a 

VSZ 14.§ 1. pontja szerint, így a VSZ 14.§ 2. pontja alapján jogosulatlanul lépett pályára, 

függetlenül a nevezési lista ellenőrzését elmulasztó játékvezető hibájától. A mérkőzés 

eredménye a 14.§ 2. pontja szerint 5-0 az IBK Cartoon Heroes javára. 

A határozat 3 igen és 1 nem mellett született. 

 

 

8. VESC Lizards - Szolnok CFK, férfi Magyar Kupa (kijelző) 

Jelen vannak: Vörös László, Tóth Dóra, Német Balázs, Pász Mátyás (tagok). 

 

A játékvezetők a mérkőzés jegyzőkönyvén, valamint a Szolnok CFK e-mailben jelezte, 

hogy a mérkőzés első harmadában nem volt kijelző annak meghibásodása miatt, valamint 

a második harmadtól laptopot használta a rendező csapat kijelzőnek. A Szolnok CFK 

szerint a VSZ 19.§ 3. pontja szerinti rendezési feltételek nem teljesültek. 

A Versenybizottság a férfi Magyar Kupa Versenykiírás (VK) 14. b. pontját alkalmazza, és 

megállapítja, hogy a VSZ 19.§ 3. szerint elektromos eredményjelző és időmérő használata 

a Magyar Kupa negyeddöntőin kötelező. 



 

2012/02/21/7. határozat: A Versenybizottság a VK 14. b. pontja alapján figyelmezteti a 

VESC Lizards csapatát a VK 14. b. és a VSZ 19.§ 3. pontjainak betartására, valamint 

felhívja a VESC Lizards figyelmét, hogy minden további esetben 10.000 Ft büntetést fog 

kiszabni. A mérkőzés eredményét a VB helybenhagyja. 

A határozat 3 igen és 1 tartózkodás mellett született. 

 

 

9. Egyéb 

Jelen vannak: Vörös László, Tóth Dóra, Német Balázs, Pász Mátyás (tagok). 

Határozat a napirendi pontban nem született. 

 

Vörös László elnök 21.30-kor berekeszti az ülést. 

 

A határozatok ellen a VSZ 34.§ 4./ b./ pontja szerint fellebbezésnek van helye, melyet az 

értesítéstől számítva 8 napon belül a Versenybizottsághoz kell benyújtani e-mailben 

(vb’kukac’hunfloorball.hu) vagy postán (Magyar Floorball Szakszövetség – 

Versenybizottság, 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.) 

 

Budapest, 2012. február 22. 

 

 

 PH. 

 

 

 

 

……………………………………. ……………………………………. 

 Vörös László Német Balázs  

 jegyzőkönyvvezető jegyzőkönyv-hitelesítő 

 

 


