
JEGYZŐKÖNYV 
(Versenybizottsági ülés) 

Dátum: 2009. 02. 01. 

Helyszín: Budapest, Népliget, Építők Csarnok 

Résztvevők: Koskócsák Ildikó (Szabó Mihály képviseletében), Fekete Krisztina (Gombai 
Bálint képviseletében), Rónyainé Remény Nikolett (Rónyai Péter 
képviseletében), Bartha János (Bartha Dániel képviseletében), Pavelka 
Zoltán (ARES HC képviseletében), Vörös László (MFSZ elnök), Ágoston 
Zsolt (Neumann FSE képviseletében), Hóka Erika, Benedek Szabolcs 
(mindketten Pátrovics Richárd képviseletében), Kovács Tamás (VB elnök), 
Kovács Petra (VB tag), Jánosa Márton (VB tag)  /jelenléti ív szerint. 

Jegyzőkönyvvezető: Jánosa Márton 

Kovács Tamás megállapítja, hogy a VB tagok közül 3-an jelen vannak, így a bizottság 
határozatképes. 
 
 

1. napirendi pont: jegyzőkönyvvezető választás 
 

Kovács Tamás, a VB elnöke Jánosa Mártont javasolja a jegyzőkönyv vezetésére. 

2009/02/01/1. számú határozat 
 
A VB határozatot hoz arról, hogy Jánosa Mártont elfogadja jegyzőkönyv vezetőnek. 
3 igen szavazattal egyhangúlag elfogadva.  
 
 
 

2. napirendi pont: jegyzőkönyv hitelesítő választás 
 

Kovács Tamás felkéri Vörös Lászlót és a Kovács Petrát a jegyzőkönyv hitelesítésére  
 
 
2009/02/01/2. számú határozat 
 
A VB határozatot hoz arról, hogy Vörös Lászlót és Kovács Petrát elfogadja jegyzőkönyv 
hitelesítőnek. 
3 igen szavazattal egyhangúlag elfogadva.  
 
 
 
 
 
 



3. napirendi pont: Ares HC – Neumann FSE U15 átigazolások – Bartha Bálint 
 
 

Kovács Tamás ismerteti az átigazolással kapcsolatos tényeket. 6 gyermeket  
szeretnének átigazolni az Ares HC-ből a Neumann FSE U15 csapatába, már 2008. 
szeptembere óta. A játékosok és az átadó egyesület között tagdíjtartozás merült fel, s 
ezért nem történt meg az átigazolás.  
 

____________ 
 

Hozzászólások: 
 
Pavelka Zoltán: 

Nehezményezi, hogy egy büdös öltözőben, nem pedig kulturált körülmények között 
tartják a VB ülést, valamint vasárnap, azaz munkaszüneti napon ülésezik a VB. 
Pavelka Zoltán kéri, hogy a VB vizsgálja meg hogy az érintett játékosok játszottak-e 
korábbi mérkőzéseken a Neumann FSE színeiben. Ha igen, akkor kezdeményezzen 
fegyelmi eljárást a Neumann FSE csapatvezetői illetve az érintett játékosok ellen. 
Pavelka Zoltán sértegeti a gyereket és a szülőket pimasz, szemtelen, csaló jelzőkkel. 
Pavelka Zoltán elmondása szerint az APEH vizsgálta az ARES HC egyesületet és 
mindent rendben talált. 
Kijelenti, hogy az ARES HC minden, az ügyben érintettet ki akar tiltani az ARES HC 
rendezvényeiről. 
Bizonyítani tudja, hogy a szülők verekedést kezdeményeztek ARES HC OBI-es 
edzésén. 
Pavelka Zoltán kéri, hogy az érintett játékosok ne játszhassanak a Neumann FSE 
csapatában.  
Pavelka Zoltán azt állítja, hogy nem fordultak a szülők hozzá átigazolási papírral. 
Amikor azonban ez megtörtént, akkor a szülők agresszívak voltak. 

 
Bartha Bálint képviselője: 

Ha nem tudja Pavelka Zoltán bizonyítani igazát, akkor Bartha János a bírósághoz 
fordul, illetve vizsgálatot kezdeményez az APEH-nál, mivel soha nem kaptak 
semmilyen nyugtát. Amikor Babály László átvette a csapatot, ő vezette be a 
nyugtaadást.  
Állítása szerint, Pavelka Zoltán (az edző) soha nem jelezte a szülők fele, hogy 
tartozásuk van. 
A szóbeli megállapodás az megállapodás (Pavelka Zoltán elmondása szerint), ezért 
amikor a szülők és Pavelka Úr megállapodtak abban, hogy ha befizetik a szülők a 
korábban megbeszélt tagdíjtartozást, akkor átigazolhatnak. Ez nem történt meg. 
Azt állítják, hogy Pavelka Zoltán szándékosan sérülést akart okozni a gyerekeknek. 

 
Gombai Bálint képviselője: 

A gyermekek érdekében vitték el a gyerekeket más egyesülethez, mivel nem volt 
megfelelő a környezet a gyermek testi és lelki fejlődésére. 
Ők azonnal befizették készpénzzel a tartozásokat, jóhiszeműen, és erről semmilyen 
igazolást nem kaptak. 

 
Rónyai Péter képviselője: 

A szülők a gyermekek és a sportág érdekében vitték el a gyerekeket a másik klubhoz. 



Kovács Tamás:  
A VB-nek mindenképp kell olyan szabályzatokat hoznia, amely alapján több ilyen eset 
nem fordulhat elő. 
 

____________ 
 
Az első érintett játékos Bartha Bálint. 
Ares HC követelése: 27.000 Ft, szülők állítása: 6.000 Ft 
Kovács Tamás megkéri Pavelka Zoltánt, hogy mutassa be azokat a dokumentumokat, 
amelyekre alapozza a követelését. Mi alapján számolta ki az említett összeget? 
Kovács Tamás megkéri Bartha Bálint képviselőjét, hogy mutassa be az általa elismert 
összeg befizetésének igazolását. 

 
MEGJEGYZÉS: Egyik fél sem tudta igazolni a követelését illetve befizetést.  
 
Kovács Tamás azt ajánlja a feleknek, hogy most egyezzenek meg. 
 
Erre a felek nem hajlandóak. 
 
 
2009/02/01/3. számú határozat 
 
A Versenybizottság azt a határozatot hozza, mivel a felek nem tudtak semmilyen 
dokumentumot felmutatni a követelésük illetve befizetésükkel kapcsolatban, továbbá a 
helyszínen sem egyeztek meg, hogy forduljanak bírósághoz a pénzügyi problémáik 
megoldásával kapcsolatban. A játékos átigazolható. 
3 igen szavazattal egyhangúlag elfogadva 
 
 

4. napirendi pont: Pátrovics Richárd 
 

Ares HC követelése: 31.000 Ft, szülők állítása: 6.000 Ft 
Kovács Tamás megkéri Pavelka Zoltánt, hogy mutassa be azokat a dokumentumokat, 
amelyekre alapozza a követelését. Mi alapján számolta ki az említett összeget? 
Kovács Tamás megkéri Pátrovics Richárd képviselőjét, hogy mutassa be az általa 
elismert összeg befizetésének igazolását. 

 
MEGJEGYZÉS: Egyik fél sem tudta igazolni a követelését illetve befizetést.  
 
Kovács Tamás azt ajánlja a feleknek, hogy most egyezzenek meg. 
 
Erre a felek nem hajlandóak. 
 
 
2009/02/01/4. számú határozat 
 
A Versenybizottság azt a határozatot hozza, mivel a felek nem tudtak semmilyen 
dokumentumot felmutatni a követelésük illetve befizetésükkel kapcsolatban, továbbá a 
helyszínen sem egyeztek meg, hogy forduljanak bírósághoz a pénzügyi problémáik 
megoldásával kapcsolatban. A játékos átigazolható. 



3 igen szavazattal egyhangúlag elfogadva 
 
 

5. napirendi pont: Rónyai Péter 
 

 
Ares HC követelése: 15.000 Ft, szülők állítása: 10.000 Ft 
Kovács Tamás megkéri Pavelka Zoltánt, hogy mutassa be azokat a dokumentumokat, 
amelyekre alapozza a követelését. Mi alapján számolta ki az említett összeget? 
Kovács Tamás megkéri Rónyai Péter képviselőjét, hogy mutassa be az általa elismert 
összeg befizetésének igazolását. 

 
MEGJEGYZÉS: Egyik fél sem tudta igazolni a követelését illetve befizetést.  
 
Kovács Tamás azt ajánlja a feleknek, hogy most egyezzenek meg. 
 
Erre a felek nem hajlandóak. 
 
 
2009/02/01/5. számú határozat 
 
 
A Versenybizottság azt a határozatot hozza, mivel a felek nem tudtak semmilyen 
dokumentumot felmutatni a követelésük illetve befizetésükkel kapcsolatban, továbbá a 
helyszínen sem egyeztek meg, hogy forduljanak bírósághoz a pénzügyi problémáik 
megoldásával kapcsolatban. A játékos átigazolható. 
3 igen szavazattal egyhangúlag elfogadva 
 
 

6. napirendi pont: Gombai Bálint 
 
 

Ares HC követelése: 26.000 Ft, szülők állítása: 6.000 Ft 
Kovács Tamás megkéri Pavelka Zoltánt, hogy mutassa be azokat a dokumentumokat, 
amelyekre alapozza a követelését. Mi alapján számolta ki az említett összeget? 
Kovács Tamás megkéri Gombai Bálint képviselőjét, hogy mutassa be az általa 
elismert összeg befizetésének igazolását. 

 
MEGJEGYZÉS: Egyik fél sem tudta igazolni a követelését illetve befizetést.  
 
Kovács Tamás azt ajánlja a feleknek, hogy most egyezzenek meg. 
 
Erre a felek nem hajlandóak. 
 
 
2009/02/01/6. számú határozat 
 
 
A Versenybizottság azt a határozatot hozza, mivel a felek nem tudtak semmilyen 
dokumentumot felmutatni a követelésük illetve befizetésükkel kapcsolatban, továbbá a 



helyszínen sem egyeztek meg, hogy forduljanak bírósághoz a pénzügyi problémáik 
megoldásával kapcsolatban. A játékos átigazolható. 
3 igen szavazattal egyhangúlag elfogadva 
 
 

7. napirendi pont: Szabó Mihály 
 
 

Ares HC követelése: 27.000 Ft, szülők állítása: 6.000 Ft 
Kovács Tamás megkéri Pavelka Zoltánt, hogy mutassa be azokat a dokumentumokat, 
amelyekre alapozza a követelését. Mi alapján számolta ki az említett összeget? 
Kovács Tamás megkéri a Bartha Bálint képviselőjét, hogy mutassa be az általa 
elismert összeg befizetésének igazolását. 

 
MEGJEGYZÉS: Egyik fél sem tudta igazolni a követelését illetve befizetést.  
 
Kovács Tamás azt ajánlja a feleknek, hogy most egyezzenek meg. 
 
Erre a felek nem hajlandóak. 
 
 
2009/02/01/7. számú határozat 
 
A Versenybizottság azt a határozatot hozza, mivel a felek nem tudtak semmilyen 
dokumentumot felmutatni a követelésük illetve befizetésükkel kapcsolatban, továbbá a 
helyszínen sem egyeztek meg, hogy forduljanak bírósághoz a pénzügyi problémáik 
megoldásával kapcsolatban. A játékos átigazolható. 
3 igen szavazattal egyhangúlag elfogadva 
 
 

8. napirendi pont: Kauffmann Bálint 
 
 

Kauffmann Bálint is szerepel a tagdíjtartozók levelében, de a szülők és Pavelka Zoltán 
elmondása szerint már nem floorballozik az érintett játékos. 

 
 
2009/02/01/8. számú határozat 
 
A VB határozatot hoz, hoz Kauffmann Bálint átigazolási és tagdíjtartozási ügyét nem 
tárgyalja 
3 igen szavazattal egyhangúlag elfogadva 
 
 

9. napirendi pont: Szolnok CFK – Ares HC U 15 mérkőzés elmaradása 
 

Pavelka Zoltán, az Ares HC képviselője 2009. 01. 24-én írásban jelezte a VB-nek, 
hogy nem tud betegség miatt leutazni a 2009. 01. 25-ére kiírt Szolnok CFK – Ares HC 
U 15 mérkőzésre. 

 



 
2009/02/01/9. számú határozat 
 
A VB határozatot hoz arról, hogy az Szolnok CFK – Ares HC fiú U15, 12. forduló 
mérkőzését a Szolnok CFK csapata nyerte 5-0 gólkülönbséggel és a győztesnek járó 2 pontot 
is a hazai csapat kapja. A VB figyelmezteti az Ares HC csapatát, hogy a következő és a többi 
hasonló mulasztáskor a VB 1-1 pontot levon az Ares HC férfi felnőtt OBI csapatától. 
3 igen egyhangúlag elfogadva. 
 
 

10. napirendi pont: IBK CH – WS U15 elmaradt mérkőzésének terembér díja 
 

Kovács Gergely, az IBK CH képviselője terembérleti díj (12.000 Ft) megfizetését kéri 
az IBK CH – WS U15 elmaradt mérkőzéssel kapcsolatban, a WS részéről. 

 
 
2009/02/01/10. számú határozat 
 
A VB határozatot hoz arról, hogy a WS-t átalány kártérítési megfizetésre kötelezi, melynek 
mértéke 20.000 Ft. Ennek felét, 10.000 Ft-ot a károsultnak, a károsult által megadott 
bankszámlaszámra (MKB Bank, 10300002-10377835-49020018), a másik 10.000 Ft-ot pedig 
az MFSZ bankszámlaszámára kell átutalni 2009. február 11-ig, a Versenyszabályzat 15. § 1. 
pontja szerint. A Szakszövetség lemond a 10.000 Ft-ról, mivel utánpótlás mérkőzésről van 
szó. Így ezt az összeget nem kell megfizetni 
3 igen egyhangúlag elfogadva.  
 
 

11. napirendi pont: TJSC – DFSE OBI mérkőzés 
 
 

Lánczi András, a DFSE képviselője, 2009. 01. 28-án írásban jelezte a VB-nek, hogy a 
TJSC – DFSE OBI elmaradt mérkőzését 02. 28-03. 01. hétvégén tudják lejátszani, 
melyet a TJSC csapata fog lejelenteni. 

 
2009/02/01/11. számú határozat 
 
A VB határozatot hoz arról, hogy a TJSC – DFSE OBI. 4. forduló le nem játszott mérkőzését 
2009. 02. 28-03. 01-i hétvégén kell lejátszani. A mérkőzést hivatalosan a hazai csapat fogja 
lejelenteni. 
3 igen egyhangúlag elfogadva.  
 
 

12. napirendi pont: OB II rájátszás sorsolása 
 
 

Az OBII rájátszásban az alábbi csapatok küzdenek egymással tovább: Diamonds X3M 
Team (20 pont), Miskolci FE (8 pont), Paksi FK (8 pont), VESC Lizards FSE (6 pont). 
Az Ares HC U21 (12 pont) csapata nem folytatja tovább a küzdelmeket ebben a 
bajnokságban. Köszönjük, hogy színesítették az OBII mezőnyét. A Rudas FT (6 pont) 



nem jutott be a rájátszásba, mivel a VESC Lizards FSE ellen rosszabb az egymás 
elleni gólkülönbsége. Versenyszabályzat: 

A helyezések eldöntése 
18. § 

 
1./ A csapatok sorrendjét a megszerzett pontok alapján állapítják meg. 
 
2./ Pontegyenlőség esetén, két vagy több csapatnál a sorrendet az alábbiak szerint kell 

megállapítani: 
a./ ahol két, vagy több csapat pontegyenlősége van, akkor az egymás elleni 

mérkőzésen több pontot elérő csapat végez előrébb, ha a pontszám azonos, 
akkor az egymás elleni gólkülönbség dönt (idegenben lőtt több gól nem 
számít), ha ez is azonos, akkor az egymás ellen lőtt több gól dönt. 

 
Ezek után a csapatnevek felkerültek egy cetlire, melyeket kalapból Kovács Petra húzott ki és 
olvasott fel. 
Sorsolás: 

1. Paksi FK 
2. VESC Lizards FSE 
3. Diamonds X3M Team 
4. Miskolci FE 
 

 
2009/02/01/12. számú határozat 
 
A VB határozatot hoz arról, hogy az OB II rájátszásban a mellékelt sorsolási tábla alapján kell 
a mérkőzéseket kiírni. A sorsolási tábla alapján oda-visszavágón mérkőznek meg egymással a 
csapatok ismét. A csapatok továbbviszik az összes megszerzett pontjukat és az alapszakasz 
plusz a rájátszás összpontszáma szerint alakul ki a bajnokság végeredménye.  
3 igen egyhangúlag elfogadva.  
 
 
A határozatok ellen fellebbezni lehet 8 munkanapon belül a Magyar Floorball Szakszövetség 
Elnökségéhez! (focilaci@yahoo.com) 
 
 
 
Budapest, 2009. február 1. 
 
 
 
 PH. Kovács Tamás 
   VB elnök  
 
 
 
 
 
       Vörös László  Kovács Petra 
Jegyzőkönyv hitelesítő Jegyzőkönyv hitelesítő 


