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Magyar Floorball Szakszövetség 

zárt online Elnökségi ülés 
 

 

 

Dátum: 2014. szeptember 26. 20 óra 30 perc 

Jegyzőkönyvvezető: Jaczkó Róbert Gyula 

 

Az Elnökségi ülés napirendi pontja: 

1.      Rendkívüli Közgyűlés összehívása a Fegyelmi Csoport tagjainak megválasztására. 

2.      A Szegedi FE fellebbezésének tárgyalása. 

3.      A Torpedo Justitia fellebbezésének tárgyalása.  

 

Résztvevők: Füzi Gábor elnök, Illés László alelnök, Mészáros Szabolcs, Tóth Imre, Szalai Péter 

elnökségi tagok, valamint Jaczkó Róbert Gyula főtitkár. 

 

 

1. napirendi pont 

 

A Fegyelmi Csoport tagjainak megválasztására az Elnökség Rendkívüli Közgyűlés összehívását rendeli 

el. 

 

Határozat (E-2014/0926/1): A Fegyelmi Csoport tagjainak megválasztására az Elnökség Rendkívüli 

Közgyűlés összehívását rendeli el 2014. október 18. napra, 18 órai kezdettel. Amennyiben megismételt 

Közgyűlésre kerülne sor, annak kezdeti időpontja 2014. október 18-án 18 óra 30 perc. Helyszínként 

mindkét esetben a Magyar Sport Háza (1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3) harmadik emeleti „ovális” 

tárgyalóját jelöli ki az Elnökség. 

A határozat 5 igen mellett, egyhangúlag született. 

 

     

2. napirendi pont 

 

A Szegedi FE fellebbezést nyújtott be a Versenybizottság VB-2014/0915/2 számú határozatával 

szemben, amelyben a Versenybizottság mindkét csapat meg nem jelenése miatt pont nélküli 0-0-val 

nyugtázta az elmaradt férfi OB2-es bajnokság Szeged – Torpedo Justitia mérkőzést. Az Elnökség kikérte 

a Versenybizottság véleményét és minden múltbeli dokumentációt, hogy ellenőrizhessék a Szegedi FE 

által benyújtott fellebbezés tartalmát illetően. 

 

Határozat (E-2014/0926/2): A mérkőzések halasztásának feltétele a Hunfloorball.hu szakszövetségi 

hivatalos honlapon történő online űrlap kitöltése, egyúttal a halasztási eljárási díj egyidejű megfizetése. 

Mindkét kritériumnak a Szegedi FE a mérkőzés eredeti, lejelentett időpontját követően tett eleget, azaz 

a Versenyszabályzatban foglalt határidőt meghaladóan teljesítette azokat, ezért az Elnökség elutasítja a 

Szegedi FE fellebbezését. 

A határozat 5 igen mellett, egyhangúlag született. 
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3. napirendi pont 

 

A Torpedo Justitia fellebbezést nyújtott be a Versenybizottság VB-2014/0915/2 számú határozatával 

szemben, amelyben a Versenybizottság mindkét csapat meg nem jelenése miatt pont nélküli 0-0-val 

nyugtázta az elmaradt férfi OB2-es bajnokság Szeged – Torpedo Justitia mérkőzést. A Torpedo Justitia 

csapata fellebbezésében kérte, hogy amennyiben az Elnökség felülbírálja a Versenybizottság 

határozatát, úgy pártolnák a mérkőzés újrajátszását. 

 

Határozat (E-2014/0926/3): Az elnökség a Torpedo fellebbezését elfogadja. Az elnökség a kialakult 

helyzetre való tekintettel minden eshetőséget megvizsgált, valamint a Torpedo csapatának, mint vétlen 

félnek kérését figyelembe véve végül 3-2 arányban a mérkőzés újrajátszását rendeli el, melyet a 

Versenyszabályzatban írtaknak megfelelően a mérkőzés eredeti időpontjához képest 45 napon belül 

kötelező megrendeznie a pályaválasztó, Szegedi Floorball Egyesületnek. A szintén a 

Versenyszabályzatban olvasható két héttel korábbi lejelentési határidőt erre a mérkőzésre is érvényesnek 

kell tekinteni. A fellebbezési díjat a MFSZ 8 napon belül visszautalja a Torpedo Justitia bajnoki 

nevezéskor megadott hivatalos bankszámlaszámára. 

A határozat 5 igen mellett, egyhangúlag született. 

 

 

Füzi Gábor elnök végül megköszönte a részvételt, majd az elnökségi ülést 21 óra 57 perckor 

berekesztette. 

 

2014. szeptember 26. 

 

 

           .................................                                                      ......................................  

                  Füzi Gábor                                                   Jaczkó Róbert Gyula 

elnök                                                                      főtitkár 


