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1. napirendi pont: Ágoston Zsolt levele 

 

Ágoston Zsolt a Neumann FSE képviselője levelet írt a VB-nek (2008. 12. 01.), 
melyben az alábbiakat írta: 

Az Ares HC játékosai 2008. augusztusában jelezték Pavelka Zoltánnak átigazolási szándékukat 
levélben és e-mailben is. Erre a levélre nem érkezett érdemi válasz hosszú időn keresztül. 
Később személyesen is beszéltek az edzővel, melynek a vége majdbnem tettlegességig fajuló 
vita lett ( kinek a hibájából nem tudom). Ezek után a szülők megkértek beszéljek én 
személyesen Zolival, melynek az eredménye lett az Önökhöz is eljuttatott két dokumentum, 
melyben az Ares HC megállapított egy tartozás össeget, melyet az ott lévő két játékos szülője 
is látott, majd a leírt összeg töredékét befizetve (átvételi elismervény által) átigazoltak 
csapatunkba. A többi játékos szülei leírták szerintük mennyivel tartoznak a csapatnak, ezt 
tanusítani is tudják egymásnak hiszen együtt fizették be az egyesületi tagdíjakat. Én leadtam 
a csapat mezeit is melyről szintén átvételi elismervény készült. Ezekután a szülők az általuk 
elismert tagdíjtartozásokat átutalták az Ares HC számlájára, melynek bizonylatai nálam 
vannak. A két összeg között ugyanúgy jelentős különbség van, mint a másik két játékostól 
követelt tartozások között.  
        Felvetődik a kérdés hogyan tudja az Ares HC igazolni a tartozások mértékét, amelyekről 
átvételi elismervényeket nem állított ki egy esetben sem (ezt a szülők állitják). A másik kérdés 
hogyan lehetséges HÁROM hónapon keresztül akadályozni utánpótláskorú válogatott (U13) 
játékosok játékát a bajnokságokban, ezzel a huzavonával. 
       Én mint testnevelő tanár és edző soha nem akadályoznám a fiatal játékosok 
játéklehetőségét pár ezer forint vélt, vagy valós tagdíjtartozás miatt, melyet még bizonyítani 
sem tudok! 
      Kérem a VB határozathozatalát az üggyel kapcsolatban, hiszen a játékosok, és szüleik 
türelme is véges, vagy esetleg a cél a játszani szerető, és floorballozni akaró gyerekek 
elüldözése a pályákról, mert ezzel ezt érjük el. A játékosok már így is az öszi szezont 
kénytelenek voltak kihagyni! 

 

2008/12/30/1. számú határozat 
 
A VB határozatot hoz arról, hogy az ügy kivizsgálására 2009. 01. 17-én 10:00 órakor kerül 
sor az MFSZ irodában. (Magyar Sportok Háza, Bp. Istvánmezei út 1-3. 207-es szoba) A VB 
felszólítja Pavelka Zoltánt (Ares HC) és Ágoston Zsoltot (Neumann FSE), hogy a VB ülésen 
vegyenek részt. Hozzák magukkal a szükséges dokumentumokat, igazolásokat, követeléseket, 



nyugtákat, leveleket. Azokat az iratokat, amivel igazolni vagy cáfolni tudják a követeléseket. 
Továbbá jelezzék az érintett szülők, képviselők, csapatvezetőknek, hogy az ügy 
zökkenőmentes kivizsgálása érdekében, szintén jelenjenek meg az ülésen. 
3 igen szavazattal egyhangúlag elfogadva.  
 
 
 

2. napirendi pont: Pavelka Zoltán levele 
 

Pavelka Zoltán, az Ares HC képviselője levélben (2008. 12. 01.) jelezte a VB-nek, 
hogy a 2. forduló Dunai Krokodilok – Ares HC fiú U15 mérkőzésen (12. 07-én) nem 
tudnak kiállni betegség miatt. Az ellenféllel egyeztetve a mérkőzést januárban 
játszanák le. 

 
 
2008/12/30/2. számú határozat 
 
A VB engedélyezi a halasztást, azzal a feltétellel, hogy a mérkőzést le kell jelenteni 2009. 01. 
18. 24:00 óráig. 
3 igen szavazattal egyhangúlag elfogadva.  
 
 

3. napirendi pont: Pap Zoltán Kálmán kérelme 
 
 

Pap Zoltán Kálmán, a Neumann Snipers képviselője kérelmezte a VB-től, hogy a 
2008. 12. 20-21. hétvégére tervezett Neumann Snipers – Ares HC női OB mérkőzését 
szeretné egyoldalúan elhalasztani, mivel az Ares HC későn kapcsolódott be a 
bajnokságba, így nem tudják a mérkőzést az idén lejátszani. Az új időpont: 2009. 01. 
17. 15:00 - Kartal 
 

 
2008/12/30/3. számú határozat 
 
A VB engedélyezi a halasztást, a mérkőzést a megjelölt időpontban és helyen kell lejátszani. 
A VB eltekint a mérkőzés halasztási eljárási díj megfizetésétől, mivel az Ares HC későn 
kapcsolódott be a bajnokságba, amelynek késői időpontjára (12. 21.) a Neumann Snipers 
csapata nem volt felkészülve. 
3 igen szavazattal egyhangúlag elfogadva.  
 
 

4. napirendi pont: Miskolci FE – Rudas FT U17 mérkőzés halasztási kérelme 
 

Gál Tamás, a Miskolci FE képviselője 2008. 12. 07-én jelezte a VB-nek, hogy a 11. 
forduló Miskolci FE – Rzdas FT U17 mérkőzést az OBII rájátszás időpontjában 
szeretnék lejátszani. A kérelmet Horváth István, a Rudas FT képviselője is támogatja. 

 
 
 
 



2008/12/30/4. számú határozat 
 
A Versenybizottság engedélyezi a halasztást.  
3 igen szavazattal egyhangúlag elfogadva.  
 
 

5. napirendi pont: U11 bajnokság 
 

A VB elkészítette az U11 bajnokság sorsolását. 
 
 
2008/12/30/5. számú határozat 
 
A Versenybizottság az elkészített sorsolást hivatalosnak tartja. (mellékletek) 
3 igen egyhangúlag elfogadva.  
 
 

6. napirendi pont: Atyafi Dániel levele 
 

Atyafi Dániel, a WS képviselője 2008. 12. 18-án kérelmet küldött a VB-nek, melyben 
kéri Huszti Péter átigazolását az OBI-ből az OBIII B csapatba. 

 
 
2008/12/30/6. számú határozat 
 
A VB engedélyezi az átigazolást, viszont Huszti Péter V2 kiállítását (OB I) az első OB III 
mérkőzésén kell letölteni. 
3 igen egyhangúlag elfogadva.  
 
 

7. napirendi pont: Bohos Dániel (1994.) játéka a DFSE csapatánál az U13-ban 
 

A VB tudomására jutott (jegyzőkönyvek, játékos listák alapján), hogy Bohos Dániel 
(1994. 01. 22. ig. szám: 1802) a DFSE – PFSE U13 mérkőzésen játszott. Dániel még 
túlkorosként sem játszhatott volna, mert 2 évvel idősebb az U13 korosztálynál. 

 
 
2008/12/30/7. számú határozat 
 
A VB a mérkőzés végeredményét jóváhagyja, mivel a PFSE csapatának ez a kedvezőbb. A 
VB figyelmezteti a DFSE csapatát, hogy ha a következőkben hasonlót tapasztal, akkor a 
mérkőzést automatikusan elveszíti a DFSE csapata. 
3 igen egyhangúlag elfogadva.  
 

8. napirendi pont: Kristóf Rebeka játéka 
 

A VB tudomására jutott (SZPK Nokia – ARES HC női OB jegyzőkönyv alapján), 
hogy Kristóf Rebeka U15 fiú, U19 leány és női OB mérkőzéseken pályára lép, tehát 3 
bajnokságban szerepel. 
 



2008/12/30/8. számú határozat 
 
A VB a mérkőzés végeredményét jóváhagyja, mivel az SZPK csapatának ez a kedvezőbb. A 
VB figyelmezteti az ARES HC csapatát, hogy ha a következőkben hasonlót tapasztal, akkor a 
mérkőzést automatikusan elveszíti az ARES HC csapata. 
3 igen egyhangúlag elfogadva.  
 
 

9. napirendi pont: Torpedo JSC – DFSE OBI mérkőzés 
 

A VB megállapítja, hogy még mindig nem lett lejátszva a Topedo JSC – DFSE OBI 
ffi mérkőzése, mivel a 2008. 11. 8-9. hétvégén nemzetközi hétvége miatt nem tudtak a 
debreceniek elutazni. 

 
 
2008/12/30/9. számú határozat 
 
A VB határozatot hoz arról, hogy a mérkőzést az alábbi hétvégék közül, a debrecen választása 
szerint kell lejátszani.  
2009. 02. 7-8., 2009. 02. 28-03. 01., 2009. 03. 21-22. A DFSE csapatának 2009. 01. 18. 24:00 
óráig kell jelezni a Torpedo JSC illetve VB felé a választást. Ezt követően a Torpedo JSC 
csapatának kell lejelenteni a mérkőzést a hivatalos formában. 
3 igen egyhangúlag elfogadva.  
 
 
A határozatok ellen fellebbezni lehet 8 munkanapon belül a Magyar Floorball Szakszövetség 
Elnökségéhez! (focilaci@yahoo.com) 
 
 
 
Ajka, 2008. december 30. 
 
 
 
 PH. Kovács Tamás 
   VB elnök  


