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Jegyzőkönyv 

(Magyar Floorball Szakszövetség - Online Versenybizottsági ülés) 

Dátum: 2014. 09. 11. 

Résztvevők: Jaczkó Róbert Gyula, Szakmáry Zoltán Liska Bálint (elnök) 

Jegyzőkönyvvezető: Liska Bálint 

1. Torpedo Justitia SC tartozása az ARES HC csapatának 

A Versenybizottság a VB-2014/0414/2 számú határozatával a Torpedo JSC csapatát 15.000 

forint átalány kártérítés megfizetésére kötelezte, melynek teljesítése a mai napig részlegesen 

történt meg. 

 

Határozat (VB-2014/0911/1): A Versenybizottság felszólítja a Torpedo JSC csapatát, hogy 

az ARES HC felé rendezze tartozását! A Versenybizottsági döntés idején (2014.04.14.) 

hatályos Versenyszabályzat szerint járt el a VB, melynek értelmében az átalány kártérítés 

teljes összegét a szövetség számlájára kell fizetni. A tartozás ezzel 30 napnál további tartozás 

minősül, így annak teljesítéséig a Torpedo Justitia SC összes mérkőzése az ellenfélnek kerül 

0-5-tel jóváírásra.  

A határozat 3 igen mellett, egyhangúlag született. 

2. Phoenix Fireball SE tartozása az ARES HC csapatának 

 
A Versenybizottság a VB-2014/0526/2 számú határozatával a Phoenix FSE csapatát 15.000 

forint átalány kártérítés megfizetésére kötelezte, melynek teljesítése a mai napig részlegesen 

történt meg. 

 

Határozat (VB-2014/0911/1): A Versenybizottság felszólítja a Phoenix FSE csapatát, hogy 

az ARES HC felé rendezze tartozását! A Versenybizottsági döntés idején (2014.05.26.) 

hatályos Versenyszabályzat szerint járt el a VB, melynek értelmében az átalány kártérítés 

teljes összegét a szövetség számlájára kell fizetni. A tartozás ezzel 30 napnál további tartozás 
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minősül, így annak teljesítéséig a Phoenix Fireball SE összes mérkőzése az ellenfélnek kerül 

0-5-tel jóváírásra. 

A határozat 3 igen mellett, egyhangúlag született. 

3. Az Eszterházy-MEISE csapatának tartozása a Phoenix FSE csapatának 

 
A Versenybizottság a VB-2014/0107/5 számú határozatával az Eszterházy-MEISE csapatát 

15.000 forint átalány kártérítés megfizetésére kötelezte, mely teljesítése a mai napig 

részlegesen történt meg. 

 

Határozat (VB-2014/0911/3): A Versenybizottság felszólítja az Eszterházy MEISE csapatát, 

hogy a Phoenix FSE felé rendezze tartozását! A Versenybizottsági döntés idején 

(2014.01.07.) hatályos Versenyszabályzat szerint járt el a VB, melynek értelmében az átalány 

kártérítés teljes összegét a szövetség számlájára kell fizetni. A tartozás ezzel 30 napnál 

további tartozás minősül, így annak teljesítéséig az Eszterházy-MEISE összes mérkőzése az 

ellenfélnek kerül 0-5-tel jóváírásra 

A határozat 3 igen mellett, egyhangúlag született. 

 

Mindhárom esetben a 2012-ben elfogadott Versenyszabályzat 23/2-es és 7-es pontja képezi 

alapját a határozatoknak, melyben a következőek olvashatóak: „az elmaradt mérkőzés 

időpontjától számított 8 naptári napon belül köteles a meg nem jelent csapat átalány-

kártérítést fizetni a Szakszövetség számlájára.”, továbbá „Amennyiben a mérkőzésen meg 

nem jelenő csapat a vétlen félnek okozott költségeket – beleértve az esetlegesen kiszabott 

büntetést, valamint a Versenyszabályzat 23.§ szerinti általány-kártérítést is – nem téríti meg, 

úgy a soron következő minden mérkőzését (utánpótlás, férfi, női, Magyar Kupa) 5-0-ás 

eredménnyel elveszti egészen addig, míg a kárt meg nem téríti (beleértve a további 

elmaradások miatt fellépő károkat, és általány díjakat).” 

A határozatok ellen 2014. szeptember 19.-ig van lehetőség fellebbezni. 

2014. szeptember 11. 
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