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Magyar Floorball Szakszövetség 

zárt online Elnökségi ülés 
 

 

 

Dátum: 2015. április 17. 18 óra 

Jegyzőkönyvvezető: Jaczkó Róbert Gyula 

 

Az Elnökségi ülés napirendi pontja: 

 

1. DEAC Fellebbezése 

 

Résztvevők: Füzi Gábor elnök, Veisz László alelnök, Mészáros Szabolcs, Tóth Imre, valamint Jaczkó 

Róbert Gyula főtitkár. 

 

 

1. napirendi pont 

 

A DEAC fellebbezést nyújtott be (1. számú melléklet) a Versenybizottság VB-2015/0409/8 számú 

határozatával szemben, melyben a Versenybizottság a Versenyszabályzat 31§/1. pontja 

értelmében kizárta a csapatot az U11-es bajnokságból. A DEAC OB2-es csapata ezzel a 

Versenyszabályzat 33§/3. pontja értelmében szintén kizárásra került. 

 

Az MFSZ elnöksége mérlegelte, hogy mely esetben érné nagyobb kár a floorball sportágat, ha 

helyben hagyja a Versenybizottság szabályok szerinti határozatát, vagy ad egy újabb esélyt a 

DEAC és a debreceni floorball számára. 
 

Határozat (E-2015/0417/1): Az Elnökség felülbírálja a Versenybizottság VB-2015/0409/8 számú 

határozatát, a kizárást visszavonja, engedélyezi a DEAC további részvételét mindkét fent nevezett 

bajnokságban és egyúttal 25.000 Ft pénzbüntetést ró ki a csapatokat nevező DEAC Nonprofit Kft.-re. 

Jelen határozat érvényét veszti, amennyiben a DEAC további szabálytalanságot követ el a 2014/2015. 

évi bajnokságok során.  

A határozat 4 igen mellett, egyhangúlag született. 

 

 

Füzi Gábor elnök végül megköszönte a részvételt, majd az elnökségi ülést 20 órakor berekesztette. 

 

 

 

2015. április 17. 

 

 

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

                  Füzi Gábor                                                   Jaczkó Róbert Gyula 

elnök                                                                     jegyzőkönyvvezető 
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1. számú melléklet 

 

Tisztelt Elnökség és Versenybizottság! 

 

Őszinte döbbenettel olvastam a legutóbbi döntéseiket. Ezek a határozatok nem azt a célt 

szolgálják, hogy a sportág a megfelelő mederben fejlődjön hazánkban. Természetesen a saját 

egyesületünket érintő döntések azok, amelyek miatt e sorokat és gondolatokat is leírom.  

Csak röviden a többi döntésről: olyanok miatt büntetnek egyesületeket, amelyek miatt nem is 

ők tehetnek dolgokról. A csapatok vezetői egymással megállapodnak dolgokban, amelyeket a 

szövetség felülír.  

Amennyiben ez a sport lenne az, amely számos család megélhetését biztosítaná, akkor sem 

lenne indokolt ez a vasszigor. Mert ez a játék a pályán dől el, a játékosok szórakozásáért és a 

kevés, de lelkes közönség szórakoztatásáért van. Ezeket az embereket vonjuk meg a kellemes 

kikapcsolódásuktól, amelyért ők havi szinten pénzt áldoznak.  

Hogy konkrétan a minket érintő ügyekre térjek ki: a született döntéssel semmiképpen sem 

tudunk egyet érteni. Egy éppen újjászülető egyesületről és annak utánpótlásáról született egy 

döntés, amely a jó folyamatokat akaszthatja meg. Egyesületünk edzéseit hozzávetőlegesen 40 

lelkes floorballos látogatja, közösséget építünk, hosszú távú terveink vannak, amelyeket meg 

kívánunk valósítani. Ez a debreceni és a honi floorball érdeke is. 

Az érintett utánpótlás mérkőzések a következőek voltak: 

- Dunai Krokodilok: egyeztettünk a krodkoidlokkal arról, hogy későbbi időpontban 

tudjuk csak lejátszani a mérkőzésünket. A krokodilok partnerek voltak és beleegyeztek 

ebbe. Mégis elmarasztalnak minket 

- ARES HC: A helyzet kísértetiesen hasonló: az érintett felek megegyeznek egy későbbi 

időpontban, erre szintén elmarasztalnak minket. 

- Phoenix Fireball: Ez sajnos egy olyan hiba volt, amely elkerülhető lett volna (húsvét 

hétfő ugye hétfőre esik és nem vasárnapra…). Ettől függetlenül nem gondolnám, hogy 

a Phoenix nem a játékban lenne érdekelt. 

Ez a három mérkőzés alapján olyan döntés született, hogy nem kevés kártérítést fizessünk 

(kérdés, hogy kinek okoztunk ezzel akár anyagi vagy erkölcsi kárt) és kizárják egyesületünket 

mindenféle bajnoki küzdelmekből. A döntést tovább súlyosbítja, hogy ezek megszületésébe 

nem vontak be minket, az álláspontunkat sem tudtuk megvédeni.  

Hogy kicsit kitekintsek ismét: sajnos hazánkban az egyesületek száma csökken, az első 

osztályban két egyesület is visszalépett a küzdelmektől. Mi játszani akarunk, legyen szó akár 

utánpótlásról, akár felnőtt bajnokságról. Tisztelettel kérem az elnökséget, hogy engedjék ezt 

meg nekünk és tegyünk azért közösen, hogy a floorball fejlődjön Magyarországon. Mi ezért 

akarunk tenni! 

 

Kérem, hogy a kizárást vonják vissza és olyan döntést hozzanak, amely a debreceni és a hazai 

floorball érdekét szolgálja! 

 

Tisztelettel: 

Lánczi András 
 


