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Szavazók: Veisz László elnök, Hajnal Gabriella, Rab Konstantin, Vadócz Bence, Gál Tamás 

elnökségi tagok 

Jegyzőkönyvvezető: Jaczkó Róbert Gyula 

 

1. Határozat 

Rendkívüli Közgyűlés elrendelése a korábbi csapatvezetői értekezleten megbeszélt 

változtatások hivatalossá tétele ügyében. 

Határozat (E-2018/0105/1): Az Elnökség jelen határozatában rendkívüli Közgyűlést hív össze 

2018. január 14. 9 óra 30 percre. Határozatképtelenség esetén a megismételt Közgyűlésre ugyanaz 

nap, ugyanazon a helyszínen 10 órától kerül sor. 

Napirendi pontok: 

1. Alapszabály módosítása 

2. Fegyelmi Szabályzat módosítása 

3. Fegyelmi Csoport tagok visszahívása 

4. Fegyelmi Csoport tagok megválasztása 

5. A Szakszövetség tagjai által beterjesztett javaslatok 

 

A határozat 5 igen mellett, egyhangúlag született. 

 

2. Határozat 

Férfi U19-es szövetségi kapitány választása. 

A 2017-es pályázati felhívásra nem volt jelentkező, azonban az elnökség későbbi 

közbenjárására Pafféri András sokszoros magyar bajnok edző vállalta a kinevezést. Leendő 

stábját ismertette az elnökséggel. 

Határozat (E-2018/0105/2): Az Elnökség ezúton megválasztja Pafféri Andrást a férfi U19-es 

magyar floorball válogatott szövetségi kapitányának. Megbízatása jelen határozattól 2019. május 

15-ig tart, mely mindkét fél azonos szándéka alapján további két évvel meghosszabbítható. 

 

A határozat 5 igen mellett, egyhangúlag született. 
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3. Határozat 

A Neumann Wombats csapata visszalépett a férfi Salming OB1-es bajnokságtól december 29-

én küldött levelükben. A Neumann SZKI FSE-nek ez már a második visszalépése volt ebben a 

szezonban, miután a fiú U15-ös bajnokságból már korábban visszavonták a részvételüket. 

Akkor az elnökség még nem büntetett, azonban erről belső feljegyzés született egy későbbi, 

esetleges újabb szabálytalanság esetére. 

A visszalépéssel a Neumann aktív játékos állománya egy főt leszámítva nem csökkent, hisz az 

egyesület OB2-es csapatában kívánták folytatni a játékot az OB1-es együttes játékosai. Ezek 

alapján a klub tagdíj bevételtől jelentős mértékben nem esik el, azonban a költségei nagy 

mértékben csökkennek az elmaradó első osztályú mérkőzésekből fakadóan. 

Határozat (E-2018/0105/3): Az Elnökség a Versenyszabályzat 30. § alpontjai alapján 70.000 forint 

pénzbüntetést szab ki a Neumann János SZKI Floorball SE-re, továbbá minden eddigi eredményt 

töröl. A jövőbeli problémák elkerülése érdekében az egyesület férfi bajnokságokba történő 

nevezését az elnökség az alábbi korlátozásokkal fogja elfogadni: 

- nem nevezhet OB1-be 

- egy férfi csapat nevezése esetén csak OB3-ban indulhat 

- két férfi csapat nevezése esetén OB2-ben és OB3-ban legfeljebb 1-1 együttest indíthat 

Az OB1-es együttes játékosállományának átnevezéséhez – mivel a kérvény határidőn belül érkezett 

– az OB2-es csapatba az elnökség hozzájárul. 

 

A határozat 5 igen mellett, egyhangúlag született. 

 

 

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

                  Veisz László                                                    Jaczkó Róbert Gyula 

elnök                                                                       jegyzőkönyvvezető 

 


