
JEGYZŐKÖNYV 
(Internetes-Versenybizottsági ülés) 

Dátum: 2009. 01. 22. 

Helyszín: Ajka, 8400 – Avar utca 49. 

Résztvevők: Kovács Tamás (elnök), Liska Bálint, Jánosa Márton, Türinger József, Kovács 
Petra 

Jegyzőkönyvvezető: Kovács Tamás 

 
1. napirendi pont: Ares HC – Neumann FSE U15 átigazolások 

 

Ágoston Zsolt a Neumann FSE képviselője levelet írt a VB-nek (2008. 12. 01.), 
melyben kéri az U15 játékosok átigazolási ügyének kivizsgálását. 

 

2009/01/22/1. számú határozat 
 
A VB határozatot hoz arról, hogy 2009. 02. 01-én 11:00-kor Versenybizottsági ülést tart a 
Népligeti, Építők pályán (Budapest – Vajda Péter utca). Az ülésre meghívott személyek:  

Ágoston Zsolt – Neumann FSE képviselő 
Pavelka Zoltán – Ares HC képviselő 
Vörös László – MFSZ elnök 
Bartha János – Bartha Bálint képviselője 
Hóka Erika – Pátrovics Richárd képviselője 
Remény Nikolett – Rónyai Péter képviselője 
Fekete Krisztina – Gombai Bálint képviselője 
Koskócsák Ildikó – Szabó Mihály képviselője 

Ha valaki nem tud jelen lenni az ülésen, akkor küldjön meghatalmazottat maga helyett, aki 
képviseli az ügyét. Ehhez írásos meghatalmazás szükséges. 
5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadva.  
 
 
 

2. napirendi pont: IBK CH – WS U15 mérkőzés elmaradása 
 

Kovács Gergely, az IBK CH képviselője, 2008. 12. 28-án írásban jelezte a VB felé, 
hogy a 2008.12. 20-ra kiírt IBK Cartoon Heroes-Triton - White Sharks HC Zone U15 
fiú bajnokin a White Sharks HC nem jelent meg, és ezt előre sem szóban, sem írásban 
nem jelezte számunkra. A felesleges terem bérleti díja másfél órára 12000 forint volt.  

 
 
 
 
 



2009/01/22/2. számú határozat 
 
A VB határozatot hoz arról, hogy az IBK CH – WS U15 mérkőzést a hazai csapat nyerte 5-0 
gólkülönbséggel. A győztesnek járó 2 pontot is az IBK CH csapata kapja. A VB figyelmezteti 
a WS csapatát, hogy a következő hasonló mulasztáskor a VB levon egy pontot a WS felnőtt 
OBI csapattól, a versenyszabályzat 15. § 3. pontja szerint. 
5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadva.  
 
 

3. napirendi pont: Szolnok CFK – PFSE női OB mérkőzése 
 
 

Varsányi Zsuzsa, a PFSE képviselője 2009. 01. 13-án jelezte a VB-nek és Strauss 
Tamásnak (Szolnok CFK képviselője), hogy a 2009. 01. 24-25. hétvégére kiírt 
Szolnok CFK – PFSE női OB mérkőzésről nem tud semmit. Strauss Tamás válasz 
levélben azzal indokolta ennek hiányát, hogy arra a hétvégére már van lejelentett női 
OB mérkőzése (Szolnok CFK – Ares HC), így vasárnap (25.) nem tud kettő bajnokit 
lejátszani. További levelezésekből kiderült, hogy a felek nem tudtak továbbra sem 
megegyezni.  

 
 
2009/01/22/3. számú határozat 
 
A VB határozatot hoz arról, hogy a Szolnok CFK – PFSE női OB mérkőzést a vendég csapat 
nyerte 0-5 gólkülönbséggel. A győztesnek járó 2 pontot is a PFSE csapata kapja.  
3 igen szavazattal, 2 nem szavazattal elfogadva.  
 
 

4. napirendi pont: Gál Tamás levele 
 

Gál Tamás, a Miskolci FE képviselője 2008. 12. 31-én jelezte a VB-nek, hogy az 
egyesületen belül az alábbi játékos mozgásokat kívánja bejelenteni.  
OB II-ből a Miskolci Floorball Egyesület B csapatába -  Kis Balázs 
MFE "B"  OBIII ból az OB II-be -     Havasi Ferenc 
Barcikai Stinky Sox csapatából az OB II-be -   Takács Ádám 

 
 
 
2009/01/22/4. számú határozat 
 
A Versenybizottság engedélyezi a játékos mozgást.  
5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadva.  
 
 

5. napirendi pont: Ares HC – DFSE női MK, 4. forduló mérkőzése 
 

A VB megállapítja, hogy az Ares HC – DFSE női MK, 4. forduló mérkőzése nem lett 
lejelentve. 

 
 



2009/01/22/5. számú határozat 
 
A VB határozatot hoz arról, hogy az Ares HC – DFSE női MK 4. forduló mérkőzését a DFSE 
csapata nyerte 0-5 gólkülönbséggel és a győztesnek járó 2 pontot is a vendég csapat kapja.  
5 igen egyhangúlag elfogadva.  
 
 

6. napirendi pont: Atyafi Dániel levele 
 
Atyafi Dániel, a WS képviselője 2009. 01. 8-án írásban jelezte a VB-nek, hogy Huszti Péter 
nem akar átigazolni az OB III csapatba. (VB 2008/12/30/6. számú határozata) Kéri a 
határozat visszavonását. 
 
 
2009/01/22/6. számú határozat 
 
A VB visszavonja 2008/12/30/6. számú határozatát. 
5 igen egyhangúlag elfogadva.  
 
 

7. napirendi pont: MEISE – Szolnok CFK női MK 4. forduló halasztása 
 
A MEISE és Szolnok csapatvezetői megegyeztek abban, hogy a MESIE – Szolnok 
CFK 4. forduló, női MK mérkőzése 2009. február 7-én 15:00 órakor rendezik meg 
Egerben, a Leánykaúti csarnokban. 

 
 
 
2009/01/22/7. számú határozat 
 
A VB a halasztást engedélyezi. A mérkőzés halasztási eljárási díjat nem kell megfizetni, 
mivel Diákolimpiai esemény miatt kerül sor a halasztásra. 
3 igen egyhangúlag elfogadva.  
 
 
 

8. napirendi pont: Diamonds X3M Team – SZPK Nokia 12. forduló mérkőzéseinek 
halasztása 

 
Siklósi Evelin, a Diamonds X3M Team csapat képviselője, 2009. 01. 11-én írásban 
jelezte a VB-nek, hogy a Diamonds X3M Team – SZPK Nokia U13, U15, U17 
mérkőzéseket a két csapat közös megegyezése alapján 2009. február 8. 14:00 órára 
halasztanák. Az időpont egyik félnek sem jó. 

 
 
2009/01/22/8. számú határozat 
 
A VB engedélyezi a halasztást. A halasztási eljárási díjat a két csapatnak közösen kell 
megfizetni (1500-1500 Ft) az MFSZ számlaszámára 2009. 01. 31-ig. 
3 igen egyhangúlag elfogadva.  



9. napirendi pont: Neumann Snipers – Hervis Szent-Györgyi DSE MK mérkőzés 
 

Jaczkovics Zsuzsanna, a Hervis Szent-Györgyi DSE csapa képviselője, 2009. 01. 16-
án írásban jelezte a VB-nek, hogy nem tud elutazni betegség miatt a Neumann Snipers 
– Hervis Szent-Györgyi DSE női MK mérkőzésre (2009. 01. 18. 15:00). Történtek 
kísérletek a mérkőzés elhalasztására a Neumann pozitív hozzáállásából adódóan, de 
nem volt megfelelő időpont. 

 
 
2009/01/22/9. számú határozat 
 
A VB határozatot hoz arról, hogy a Neumann Snipers – Hervis Szent-Györgyi DSE női MK 4. 
forduló mérkőzését a Neumann Snipers csapata nyerte 5-0 gólkülönbséggel és a győztesnek 
járó 2 pontot is a hazai csapat kapja. 
5 igen egyhangúlag elfogadva.  
 
 

10. napirendi pont: Pavelka Zoltán levele 
 

Pavelka Zoltán az Ares HC képviselője levelet írt az MFSZ elnöksége és a VB felé 
(2009. 01.17.), melyben visszalépteti az Ares HC női csapatát a női OB-ból.  
„A női bajnokságal kapcsolatban szeretném elmondeani, hogy komolytalannak tartjuk 
azt a bajnokságot és azt a szövetséget, melynek versenyrendszerébe a közepén be lehet 
szállni. Vettem már részt olyan bajnokságban, nem egy sportágban, ahova menet 
közben léptek be új csapatok, de ezek mindig versenyebn kívül indulhattak. 
Természetesen a többi résztvevőt kötelezve a kiállásra (pontlevonással fenyegetve!). 
 
Csapatunk a Szolnok nevezésének elfogadása után jelentkezett a bajnokságra. 
Szeretném kihangsúlyozni a jelentkezett szót. Nevezni ugyanis soha nem neveztünk. 
Nem küldtünk nevezési lapot, nem fizettünk nevezési díjat! 
 
Látva, hogy két csapat nemtetszését fejezte ki indulásunk miatt, elállunk részvételi 
szándékunktól! 
Így tehát jelentkezésünket kérem tekintsétek semmisnek!” 

 
 
2009/01/22/10. számú határozat 
 
A VB határozatot hoz arról, hogy az Ares HC csapatát törli a női bajnokságból. Továbbá a 
VB kéri az MFSZ Elnökségét, hogy vizsgálja ki az Ares HC női csapatának működését, 
kiküszöbölve a további meglepetéseket az Ares HC részéről. 
Versenyszabályzat: 
21. § 
2./ Visszalépés esetén, amennyiben az egyesületnek felróható, az elnökség jogosult olyan 

döntést hozni, hogy az egyesület az adott versenyben való nevezését egy évig nem 
fogadja el, vagy pénzbírságot állapíthat meg, melynek maximuma 50 000 forint. 

 A visszalépett csapat következő évi nevezése csak a legalacsonyabb bajnoki 
osztályba fogadható el. 

5 igen egyhangúlag elfogadva.  
 



11. napirendi pont: IBK CH – DFSE női OB 13. forduló mérkőzés halasztása 
 

Mayer Krisztina, az IBK CH képviselője 2009. 01. 18-án írásban jelezte a VB felé, 
hogy a 13. forduló IBK CH – DFSE női OB mérkőzését a két csapat közös 
megegyezése alapján elhalasszák 2009. 02. 14-15. hétvégére. A mérkőzés a TF-n kerül 
megrendezésre. 

 
 
2009/01/22/11. számú határozat 
 
A VB elfogadja a halasztást. A mérkőzést a február 14-15. hétvégén kell lejátszani. A 
mérkőzés halasztási eljárási díjat (2.500-2.500 Ft) a két csapatnak közösen kell befizetni az 
MFSZ számlájára 2009. 01. 31-ig. 
5 igen egyhangúlag elfogadva.  
 

12. napirendi pont: WS – Miskolc U15 13. forduló mérkőzés halasztása 
 

Borka Gábor, a WS képviselője írásban jelezte a VB-nek, hogy a WS – Miskolc U15 
13. forduló mérkőzését elhalasztani kívánják a két csapat közös megegyezése alapján. 
Ezt a levelet Gál Tamás, a Miskolci FE képviselője is visszaigazolta. Az új időpont 03. 
21-22, vagy 03. 29. 

 
 
2009/01/22/12. számú határozat 
 
A VB elfogadja a halasztást. A mérkőzést a március 21-22. hétvégén kell lejátszani. A 
mérkőzés halasztási eljárási díjat (1.500-1.500 Ft) a két csapatnak közösen kell befizetni az 
MFSZ számlájára 2009. 01. 31-ig. 
5 igen egyhangúlag elfogadva.  
 
 
A határozatok ellen fellebbezni lehet 8 munkanapon belül a Magyar Floorball Szakszövetség 
Elnökségéhez! (focilaci@yahoo.com) 
 
 
 
Ajka, 2009. január 22. 
 
 
 
 PH. Kovács Tamás 
   VB elnök  


