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Magyar Floorball Szakszövetség 

Elnökségi ülés 
 

 

 

Dátum: Magyar Sport Háza, 2018. január 23. 18 óra 

Megjelentek: Veisz László elnök, Rab Konstantin, Vadócz Bence, Gál Tamás elnökségi tagok 

Jegyzőkönyvvezető: Jaczkó Róbert Gyula 

1. Napirendi pont 

Játékvezetés, Játékvezetői Testület 

Az elnökség az utóbbi időszakban sokat dolgozott azon, miként lehetne javítani a játékvezetők 

számosságán, egyúttal a játékvezetői élményen, ebben Görög Tamás sok segítséget nyújtott. A 

játékvezetés megújítását célzó kezdeményezést az elnökség az elektronikus tájékoztatáson túl 

két alkalommal személyesen, egy csapatvezetői megbeszélésen és egy rendkívüli közgyűlésen 

is egyeztette a tagegyesületekkel. A bemutatott, és a javaslatok alapján csiszolt rendszert a 

tagság elsöprő többsége támogatta. 

Határozat (E-2018/0123/1): Az Elnökség a Magyar Floorball Szakszövetség Játékvezetői 

Testületet megalapítja: 

- elnök: Görög Tamás 

- tagok: Váradi György, Pintér Attila, Ágoston Dávid, Berki Gábor 

A határozat 4 igen mellett, egyhangúlag született. 

 

Elérhetőség: jt@hunfloorball.hu 

 
Határozat (E-2018/0123/2): Az Elnökség megbízza a Játékvezetői Testületet, hogy a saját 

működési rendjét alakítsa ki, továbbá terjesszen elő egy Játékvezetői Szabályzat tervezetet az 

elnökségnek, melyben minden, a játékvezetéssel kapcsolatos tevékenység, tudnivaló és szankció 

szerepel. Határidő 2018. február 9. 

A határozat 4 igen mellett, egyhangúlag született. 

 
Határozat (E-2018/0123/3): Az Elnökség megbízza a Játékvezetői Testületet, hogy a 2017-2018-

as bajnoki évadban - a korábban a csapatvezetők által támogatott - kötelező játékvezető delegálás 

pontos részleteit dolgozza ki, egyúttal teszt jelleggel vezesse be, az alábbi határidőkkel: 

- kidolgozás, egyesületi játékvezetők bekérése: 2018. január 28. 

- kötelező játékvezető küldés megkezdése: 2018. február 10-11-i hétvége mérkőzései. 

A határozat 4 igen mellett, egyhangúlag született. 

 

Az elnökség sok sikert kíván a Játékvezetői Testület munkájához! 

2. Napirendi pont 

Fegyelmi Szabályzat módosítása 
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Az elnökség konzultált a tagegyesületekkel annak érdekében, hogy a fegyelmi eljárások során 

hatékonyabb rendszer tudjon működni. A 2018. januári rendkívüli közgyűlésen határozat 

született arról, hogy a Fegyelmi szabályzatot az elnökség módosítsa. 

 
Határozat (E-2018/0123/4): Az Elnökség jelen jegyzőkönyv 1. számú melléklete szerint 

módosított a Magyar Floorball Szakszövetség Fegyelmi szabályzatát, melyet egyúttal mai nappal 

hatályba is léptetett. 

A határozat 4 igen mellett, egyhangúlag született. 

 

3. Napirendi pont 

Magyar válogatottak felkészülése, világesemények 

Jaczkó Róbert főtitkár tájékoztatta az elnökséget a válogatott stábok által elvégzett munkáról, 

kiváltképp az esedékes felnőtt férfi világbajnoki selejtezőről, és a májusi női U19 

világbajnokságról. 

 

A napirendi pontban határozat nem született. 

 

4. Napirendi pont 

 

Az elnökség megtárgyalta azokat a javaslatokat, melyekkel a saját, illetve az egyes bizottságok 

munkája rendszerbe foglalható, majd az alábbi határozatok születtek. 

 
Határozat (E-2018/0123/5): Az Elnökség úgy határoz, hogy az MFSZ „alszámláját” a 

továbbiakban kizárólag a játékvezetői kifizetésekhez fogja használni, ahhoz hozzáférést biztosít a 

főtitkárnak a kifizetések felgyorsítására, rendszeressé tételére. 

A határozat 4 igen mellett, egyhangúlag született. 

 
Határozat (E-2018/0123/6): Az Elnökség úgy határoz, hogy saját üléseit a jövőben rendszeresen, 

minden negyedévet követő első héten tartja, illetve minden elnökségi taghoz tartoznia kell egy-egy 

adott működési területnek, melyet a köztes időszakban felügyel. Értelemszerűen ezen felül is 

lehetnek elnökség ülések, születhetnek elnökségi határozatok. 

A határozat 4 igen mellett, egyhangúlag született. 

 
Határozat (E-2018/0123/7): Az Elnökség úgy határoz, hogy minden naptári hónapot követő első 

munkanapon legfeljebb egy A4-es oldal terjedelemben írásos beszámolót vár a főtitkártól, a 

Versenybizottságtól, a Játékvezetői Testülettől, a Fegyelmi bizottságtól az eltelt hónap 

eseményeiről, továbbá minden elnökségi ülésre (bővített, negyedéves) a nemzeti válogatottak 

szövetségi kapitányaitól. 

A határozat 4 igen mellett, egyhangúlag született. 

 

Veisz László megköszönte a részvételt, majd az ülést 20 óra 10 perckor berekesztette. 

 

Budapest, 2018. január 23. 

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

                                                            Veisz László                              Jaczkó Róbert Gyula 

                                           elnök                                     jegyzőkönyvvezető 
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1. számú mellékelt 

6. § 
(1) A Szakszövetség tagjaival, valamint a sportágban tevékenységet folytató személyekkel és 

szervekkel szembeni Szakszövetségi fegyelmi eljárások lefolytatás a közgyűlés 5 éves 

időtartamra Fegyelmi Csoportot hoz létre. A Fegyelmi Csoport tagjainak létszáma megegyezik 

a Szakszövetség mindenkori tagjainak a számával. A Fegyelmi Csoport munkáját elnök 

irányítja. A Fegyelmi Csoport tagjait és elnökét – a tagegyesületek jelölése alapján – a 

Közgyűlés választja meg. A Fegyelmi Bizottság 3, míg a Fegyelmi Fellebbviteli Bizottság 3 5 

főből áll. A Fegyelmi Csoport elnöke egyben a Fegyelmi Bizottsági elnöke. Fegyelmi eljárás 

lefolytatásához a Fegyelmi Csoport elnöke az eljárás megindítását megelőzően – a konkrét 

téma ismeretében, az összeférhetetlenség vizsgálatával egyidejűleg – a Fegyelmi Csoportból 

további két főt jelöl ki és létrehozza a Fegyelmi Bizottságot, ezzel egyidejűleg a Fegyelmi 

Csoportból további három fő kijelölésével, illetve az elnökség két delegáltjával létrehozza a 

Fegyelmi Fellebbviteli Bizottságot. A Fegyelmi Fellebbviteli Bizottság élén az elnök áll, akit 

az adott bizottsági tagok maguk közül választanak – aki nem lehet az elnökség delegáltja. A 

Fegyelmi Bizottság tagjai a Szakszövetségben más tisztséget nem viselhetnek, a 

Szakszövetséggel munkaviszonyban nem állhatnak. Akadályoztatása esetén az Elnököt 

megbízás útján képviselhetik, ekkor a szükséges dokumentumokat a tárgyalást megelőzően be 

kell mutatni a jelenlévőknek. 

13. § Sportszakemberre fegyelmi büntetésként a 12. §. a- d e) pontjain kívül a továbbiakban: 
(1) a Szakszövetség versenyrendszerében történő sportszakmai tevékenységtől legfeljebb 5 

évre való eltiltás; 

(2) sportági sportesemény látogatásától legfeljebb 5 évre való eltiltás szabható ki. 

27. § 
(7) A kiállított személy, vagy csapatvezető az elsőfokú fegyelmi határozat meghozataláig az adott 

egyetlen versenysorozat mérkőzésén nem sem vehet részt. Ez alól a Fegyelmi Bizottság elnöke 

méltányosságból felmentést adhat. 

(8) Ha egy V3 kiállítás miatt megindult fegyelmi eljárás határozathozatala előtt a korábban kiállított 

személy szerepel csapata adott bármely versenysorozatban lévő mérkőzésén a Versenybizottság 

5:0 gólkülönbséggel elveszi a csapattól a mérkőzést és a versenysorozat jellegéből adódóan a 

győzelemért járó két pontot, a győzelmet, ill. a továbbjutást az ellenfélnek ítéli. 

 

Kiszabható büntetések 

 
(1) Sértő kifejezés(ek) használatát játékosokkal, csapatvezetőkkel, hivatalos személyekkel, nézőkkel 

szemben 1–3 mérkőzésig terjedő eltiltással lehet büntetni. 

(2) Játékvezetőkkel szemben történő sértő kifejezés(ek) használata esetén a kiszabható büntetés 1–5 

mérkőzésig terjedő eltiltás lehet. 

(3) Durva szabálytalanságért kiállított játékost 1 – 10 mérkőzésig terjedő eltiltással lehet büntetni. 

(1) Ha egy játékos, vagy sportvezető verekedésben vesz részt, vagy durva szabálytalanságot követ el, 

úgy akár maximálisan 2 évig terjedő eltiltással sújtható, de a kiszabott büntetés semmiképp sem 

lehet kevesebb, mint 6 mérkőzésről való eltiltás. 

a) Kellően indokolt esetben, a verekedésben résztvevő játékos játékengedélyének 

visszavonásával (ezzel a Magyar Floorball Szakszövetség által szervezett rendezvényekről 

játékosként, hivatalos személyként való kizárással is) sújtható. 



 Magyar H - 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3 Tel: +36-30-7091803 

 Floorball Adószám: 18250671-1-42 honlap: www.hunfloorball.hu 

Szakszövetség Erste: 11600006-00000000-41595084 e-mail: floorball@hunfloorball.hu 
 

 

 
www.salming.hu 

(2) Büntetés esetén adható büntetési tételeket az elkövetett cselekmény súlyosságát figyelembe véve a 

következő táblázat tartalmazza: 

Mérték 

                                                     Esemény                                                                     Büntetés típusa            -tól            -ig              Egység 

Végleges kiállítás büntetés után visszatérés a játéktérre vagy a cserepadra felfüggesztés 4 4 mérkőzés 

Durva szabálytalanság, túlzott durvaság sérüléssel felfüggesztés 4 16 mérkőzés 

Durva szabálytalanság kísérlete vagy túlzott durvaság sérülés nélkül felfüggesztés 2 8 mérkőzés 

Fejelés felfüggesztés 6 16 mérkőzés 

Fejelés sérülés nélkül vagy fejelés kísérlete felfüggesztés 2 8 mérkőzés 

Rúgás felfüggesztés 6 16 mérkőzés 

Rúgás sérülés nélkül vagy rúgás kísérlete felfüggesztés 2 8 mérkőzés 

Összetűzés a nézőkkel felfüggesztés 4 16 mérkőzés 

Ütő vagy bármilyen tárgy kidobása a játéktéren kívülre felfüggesztés 2 8 mérkőzés 

Szabálytalan testjáték sérülés nélkül felfüggesztés 2 8 mérkőzés 

Szabálytalan testjáték sérüléssel felfüggesztés 4 16 mérkőzés 

Hátulról lökés sérülés nélkül felfüggesztés 2 8 mérkőzés 

Hátulról lökés sérüléssel felfüggesztés 4 16 mérkőzés 

Ütővel lökés, szúrás és ütés sérülés nélkül felfüggesztés 2 8 mérkőzés 

Ütővel lökés, szúrás és ütés sérüléssel felfüggesztés 4 16 mérkőzés 

Könyökhasználat sérülés nélkül felfüggesztés 2 8 mérkőzés 

Könyökhasználat sérüléssel felfüggesztés 4 16 mérkőzés 

Verekedés folytatása felfüggesztés 6 8 mérkőzés 

Verekedés a játéktéren kívül felfüggesztés 6 8 mérkőzés 

Testre ütés sérülés nélkül felfüggesztés 6 8 mérkőzés 

Testre ütés sérüléssel felfüggesztés 12 16 mérkőzés 

Fejre irányuló támadás sérülés nélkül felfüggesztés 6 8 mérkőzés 

Fejre irányuló támadás sérüléssel felfüggesztés 12 16 mérkőzés 

Sportszerűtlen magatartás felfüggesztés 2 8 mérkőzés 

Hivatalos személyek megsértése felfüggesztés 4 16 mérkőzés 

 

 

 

 

 


