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Magyar Floorball Szakszövetség 
Elnökségi ülés 

 
 
 
Helyszín: Magyar Sport Háza, 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. 
Dátum: 2019. január 3. 17:30 
Jelenlévők: Hajnal Gabriella, Rab Konstantin, Gál Tamás elnökségi tagok 
Jegyzőkönyvvezető: Jaczkó Róbert Gyula 

1. Napirendi pont – Versenyszabályzat módosítása 

A Versenybizottság 2018 decemberében felülvizsgálta a Versenyszabályzatot, majd a 
szabályzat módosítására tett előterjesztéseket az elnökség számára. A módosítási javaslatok 
több kisebb pontosítás mellett elsősorban a játéknapokkal kapcsolatos részletek kifejtésére, 
illetve a mérkőzések lemondásával kapcsolatos büntetési tételek a jelenlegi rendezési 
költségekhez történtő aktualizására irányultak. 

Az elnökség megtárgyalta az előterjesztést, végül abban néhány pontosítást tett. 

Határozat (E-2019/0103/1): Az elnökség jelen jegyzőkönyv 1. számú melléklete szerint 
módosításokat lépteti életbe mai napi hatállyal a Versenyszabályzatban. 
A határozat 3 igen mellett, egyhangúlag született. 
 

2. Napirendi pont – Fegyelmi Szabályzat módosítása 

A Fegyelmi szabályzat módosítására tett javaslatot az MFSZ Fegyelmi Csoportjának elnöke. A 
módosítási javaslatok az utóbbi időszakban lefolytatott fegyelmi eljárások tapasztalatain 
alapulnak. 
 
Határozat (E-2019/0103/2): Az elnökség jelen jegyzőkönyv 2. számú melléklete szerint 
módosításokat lépteti életbe mai napi hatállyal a Fegyelmi Szabályzatban. 
A határozat 3 igen mellett, egyhangúlag született. 
 

3. Napirendi pont – szabályzatok életbe léptetése 

Az MFSZ elnöksége két új szabályzat, illetve az adatvédelem miatt egy tájékoztató hatályba 
léptetése mellett döntött. 
 
Határozat (E-2019/0103/3): Az elnökség 2019. január 3-i hatállyal életbe lépteti az Etikai és 
Gyermekvédelmi Szabályzatot, a Sportegészségügyi Szabályzatot és az Adatvédelmi 
tájékoztatót. 
A határozat 3 igen mellett, egyhangúlag született. 
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4. Napirendi pont – Phoenix Fireball fellebbezése 

A Phoenix Fireball fellebbezést nyújtott be az elnökséghez a Versenybizottság (VB) VB-
2018/10/10/7 számú határozata ellen (3. számú melléklet). A hivatkozott határozatban a VB a 
hatályos Versenyszabályzatnak megfelelően büntetést szabta ki a Phoenix Fireball OB1-es 
csapatra, mivel a 2018/2019-es bajnoki szezonban második alkalommal nem voltak a 
helyszínen a csapat tagsági igazolványai. 

Az elnökség elismeri, hogy a VB határozata szabályszerű volt, azonban egyetértettek abban, 
hogy a hasonló adminisztratív okok miatti büntetések nem szolgálják a sport egyértelmű 
érdekeit. Ezzel egyetértésben az 1. napirendi pontban a Versenyszabályzat vonatkozó részét a 
VB indítványa alapján is módosították. A fellebbezést előremutató jelleggel már ezen elvek 
alapján bírálta el az elnökség. 

Határozat (E-2019/0103/4): Az elnökség helyt ad a fellebbezésnek, a Versenybizottság VB-
2018/10/10/7 számú határozatát hatályon kívül helyezi, egyúttal a Phoenix Fireball – Phoenix 
Wizards mérkőzésen elért eredményt igazolja. A Phoenix Fireball csapatára 20.000 Ft 
pénzbüntetést, illetve társadalmi munka keretében a soron következő budapesti Nagy 
Sportágválasztón való sportági képviselet megvalósítását írja elő. 
A határozat 3 igen mellett, egyhangúlag született. 
 

5. Napirendi pont – női U19 válogatott szövetségi kapitányi kiírása 

Varsányi Zsuzsanna lemondását követően megüresedett a női U19 válogatott szövetségi 
kapitányi posztja, így az elnökség pályázat kiírása mellett döntött. (4. számú melléklet) 

Határozat (E-2019/0103/5): Az elnökség pályázatot ír ki a női U19 magyar válogatott 
szövetségi kapitányi posztjára, melyre 2019. január 31-ig várja a jelentkezéseket. 
A határozat 3 igen mellett, egyhangúlag született. 
 

6. Napirendi pont – egyebek 

A főtitkár tájékoztatta az elnökséget a 2019 I. félévi időrendről, szó volt többek között az 
országos bajnokságokról, a Diákolimpiákról, a 2019-es éves közgyűlésről és a jövő évi bajnoki 
kiírásokról is. 
 
Az elnökség tárgyalta a Szilveszter kupán történt sajnálatos eseményeket. A konfliktus 
résztvevőit telefonon meghallgatták, azonban a történtek súlyára való tekintettel egy későbbi 
időpontban történő személyes meghallgatás mellett döntöttek, egyúttal felkérték a játékvezetői 
Testületet, hogy saját hatáskörben indítson a Testület is vizsgálatot az ügyben. Abban 
egyhangúlag egyetértettek, hogy a konfliktusok kezelésének ilyen módja egyik fél részéről sem 
elfogadható, és magára a sportágra sem vet jó fényt. 
 
A napirendi pontban nem született határozat. 
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Gál Tamás megköszönte a jelenlévők számára a részvételt, a közös munkát, majd 20 órakor az 
ülést berekesztette. 
 
 
Budapest, 2019. január 3. 
 
 
 
 
                                           Gál Tamás sk                         Jaczkó Róbert Gyula sk 

                   levezető elnök                            jegyzőkönyvvezető 
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1. számú melléklet 

12. § 
Mérkőzések kiírása 

 
1./ A pályaválasztó csapat, (illetve játéknapos lebonyolítás esetén a koordinátor, rendező 
fél) a versenynaptár alapján köteles kiírni mérkőzéseit. Hétvégi mérkőzést szombatra vagy 
vasárnapra, hétközi mérkőzést a versenynaptárban megadott dátumra írhat ki. 
 
3./ A mérkőzések kezdési időpontja utánpótlás mérkőzések esetén 
a./ szombaton és munkaszüneti napon 11.00 9.30 és 18.30 között, 
b./ vasárnap és munkanapot megelőző munkaszüneti napon 11.00 9.30 és 17.00 között, 
c./ munkanapon nem lehet utánpótlás mérkőzést játszani. 
Ettől eltérni csak a két csapat írásos beleegyezése esetén lehet. 
 
4./  Játéknapos lebonyolítású versenyek esetén a kezdési időpont 
a./ szombaton és munkaszüneti napon 8.30 és 19.30 között, 
b./ vasárnap és munkanapot megelőző munkaszüneti napon 8.30 és 18.00 között, 
c./ munkanapon nem lehet. 
Ettől eltérni csak az érintett csapatok írásos beleegyezése esetén lehet. 
 

13. § 
Mérkőzések időpontjának, helyszínének megváltoztatása 

 
9./ A kiírási határidőn túl mérkőzés időpontját a csapatok írásos beleegyezésével eljárási 
díj fizetése mellett lehet megváltoztatni. A fordulóra kijelölt játéknap(ok)on belüli 
áthelyezés esetén a mérkőzés kiírt időpontja előtti 10. napig, a fordulóra kijelölt 
játéknap(ok)on túli halasztás esetén a mérkőzés kiírt időpontja előtti 7. napig. Ilyen 
esetekben is alkalmazandók a mérkőzés időpontjának megváltoztatására vonatkozó 
előírások. 
 

14. § 
Játékosok részvételének feltételei 

 
4./ Minden mérkőzés előtt a játékvezetők vagy a versenykiírásban erre felhatalmazottak 
ellenőrzik a játékosok játékjogosultságát (tagsági igazolvány, sportorvosi igazolás, online 
jegyzőkönyv hiányában a nevezési lista). Amennyiben a csapatvezető a mérkőzés előtt a 
játékvezetőnek jelzi, hogy a csapat igazolásait, annak egy részét és/vagy a nevezési listát 
nem tudja bemutatni, úgy ezt különleges eseményként jelezni kell a mérkőzés 
jegyzőkönyvén. A csapat pályára léphet, ha minden játékos fényképes igazolvánnyal 
igazolja magát. Ekkor a csapatvezetőnek öt munkanapon belül be kell mutatnia az érvényes 
igazolásokat a Versenybizottság egy tagjának vagy a Főtitkárnak, valamint 10 000 Ft 
büntetést kell fizetnie. Minden további alkalommal 20 000 Ft büntetést kell fizetnie, 
egyúttal kötelezhetők meghatározott társadalmi munkára. Amennyiben egy csapat 
elmulasztja bemutatni az igazolásokat, vagy azok közül bármelyik nem érvényes, vagy 
adott versenysorozatban másodszor él ezzel a lehetőséggel, a győzelem 5-0-ás 
gólkülönbséggel a vétlen felet illeti meg, és az esetet ki nem állásként kell kezelni. Ekkor a 



 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 

vétkes fél kártérítést köteles fizetni, melyet a Versenybizottság a Versenyszabályzat 
értelemében szab ki.  
 

22. § 
Várakozási idő 

 
1./ Amennyiben egy csapat a mérkőzés kiírt kezdési időpontja előtt nem jelentkezik játékra, 
vagy ha a létszáma nem felel meg a szabálykönyvben foglaltaknak, úgy a várakozási idő 20 
perc. Ha a várakozási idő leteltével a csapat létszáma továbbra sem nem felel meg az 
előírtaknak, úgy tekintendő, mintha meg sem jelent volna. Játéknapok esetében a rendező 
ettől előzetes írásos tájékoztatás mellett eltérhet. 
 

23. § 
Meg nem jelenés miatti mérkőzés elmaradás 

 
3./ Ha a lemondás több, mint 48 72 órával a mérkőzés vagy játéknap előtt történik, 
a./ felnőtt, bajnoki rendszerű verseny esetén az átalány-kártérítés 25 35 000 Ft, amelyből 
15 25 000 Ft a vétlen csapatot, 10 000 Ft a Szakszövetséget illet, 
b./ utánpótlás és kupa rendszerű verseny esetén az átalány-kártérítés 15 25 000 Ft, amelyből 
10 20 000 Ft a vétlen csapatot, 5 000 Ft a Szakszövetséget illet. 
 
4./ Ha a mérkőzést vagy játéknapot 48 72 órán belül mondják le, 
a./ felnőtt, bajnoki rendszerű verseny esetén az átalány-kártérítés 35 45 000 Ft, amelyből 
25 35 000 Ft a vétlen csapatot, 10 000 Ft a Szakszövetséget illet, 
b./ utánpótlás és kuparendszerű verseny esetén az átalány-kártérítés 20 30 000 Ft, amelyből 
15 25 000 Ft a vétlen csapatot, 5 000 Ft a Szakszövetséget illet. 
 
6./ A meg nem jelenés és a játék megtagadása esetekben a győzelem 5-0-ás 
gólkülönbséggel a vétlen csapatot illeti meg. 
 

24. § 
Elmaradt, félbeszakadt mérkőzések 

 
1./ Ha egy csapat a mérkőzésen nem jelenik meg, nem áll ki, vagy a mérkőzés folyamán a 
játékot megtagadja – függetlenül az esetleges fegyelmi eljárástól – a győzelmet 5-0-ás 
gólkülönbséggel a szabályosan megjelent csapat kapja. Minden fent említett esetben a VSZ 
23.§ szerinti átalány-kártérítést meg kell fizetni. 
a./ Mindkét csapat beleegyezése esetén a Versenyszabályzat 23. § szerinti pénzbüntetés 
megfizetése mellett, illetve a vétlen fél esetleges rendezési költségeinek megtérítése mellett 
pótolható a mérkőzés. 
2./ Amennyiben egyik csapat sem jelenik meg a mérkőzésen, nem áll ki, vagy mindkét 
csapat a játékot megtagadja – levonul – a mérkőzést 0-0-ás gólkülönbséggel lejátszottnak 
kell tekinteni, és egyik csapat sem kap pontot. Mindkét csapat köteles csapatonként 25 000 
Ft büntetést megfizetni. 
 
4./ A pályaviszonyok miatt elmaradt mérkőzést 45 napon belül a mindenkor hatályos 
versenynaptár által kijelölt határidőig pótolni kell. Az elmaradt mérkőzés időpontjáról a 
Versenybizottság – az érintett csapatokkal egyeztetve – az eredeti időpontot követő első 
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ülésén köteles dönteni, és erről az érintetteket haladéktalanul értesíteni. Hasonló módon kell 
eljárni félbeszakadt, vagy egyéb okból újrajátszandó mérkőzésnél. 
 

37. § 
Média 

 
1./ Az MFSZ rendezvényein résztvevő személyekről kép és hangfelvétel készülhet. Az erre 
figyelmeztető táblát a rendező csapatok kötelesek a hazai pályájukként megjelölt 
helyszíneken, a bejárathoz közel jól látható helyre kifüggeszteni. 
 
2./ A Versenybizottság, illetve az MFSZ egyéb testületei bármikor, írásbeli értesítés 
mellett bekérheti a Szakszövetség által szervezett, rendezett bajnokságok, tornák, 
válogatott mérkőzések, illetve egyéb eseményeken készült kép- és hanganyagokat további 
felhasználás céljából. Az anyagokat a tulajdonosuk köteles eljuttatni az értesítésben 
megjelölt címre és határidőre. 
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2. számú melléklet 

III. FEJEZET 
ELJÁRÓ SZERVEK 

 
6. § 

(1) (...) Akadályoztatása esetén az Elnököt és a Bizottsági tagokat megbízás útján 
képviselhetik, ekkor a szükséges dokumentumokat a tárgyalást megelőzően be kell 
mutatni a jelenlévőknek. 

VIII. FEJEZET 
FEGYELMI ELJÁRÁS 

Elévülés 
24.§ 

(1) Nem indítható fegyelmi eljárás, ha a kötelezettségszegésről való tudomásszerzés óta 
harminc nap, illetve a kötelezettségszegés elkövetése óta egy év eltelt. 

(2) Külföldön elkövetett kötelezettségszegés esetén a határidőt az eljárás alá vont 
belföldre történő visszaérkezésétől kell számítani. 

(3) A tudomásszerzés a Fegyelmi Csoport mindenkori elnökének eljuttatott fegyelmi 
eljárást kiváltó dokumentum hiánytalan beérkezésétől számítandó. 

Végleges 3 kiállítás egyedi szabályai 

27. § 
(10) A mérkőzés jegyzőkönyve és a „V3 bejelentő lap” együttesen betöltik a 

sportfegyelmi felelősségről szóló 39/2004. (III.12.) Kormányrendelet 4. § (2)-(4), (6) 
bekezdésekben meghatározott értesítő szerepét. 

 
A tárgyalás 

28. § 
(1) A fegyelmi tárgyalást legkésőbb az eljárás megindításáról szóló értesítés 

kézhezvételétől számított nyolc 15 napon belül meg kell tartani. 

 
A fegyelmi határozat 

38. § Meg kell szüntetni a fegyelmi eljárást, ha 
(1) annak tartama alatt az eljárás alá vont személy munkaviszonya, munkavégzésre irányuló 

egyéb jogviszonya, amatőr sportolói szerződése vagy sportegyesületi tagsága, vagy 
tanulói jogviszonya (a továbbiakban együtt: jogviszony) megszűnik. A megszűnéstől 
számított öt éven belül a floorball sportágban új jogviszonyt nem létesíthet. 

 
A fellebbezés 

45. § 
(3) Az eljárás alá vont személy, illetve képviselője, vagy ha az eljárás alá vont 
sportszervezet, akkor annak törvényes képviselője, továbbá az a személy, akinek jogát, vagy 
jogos érdekét a határozat érinti jogorvoslati kérelmet terjeszthet elő, illetve erről a jogáról 
való lemondását a határozat kihirdetésekor szóban is megteheti, ekkor azt rá kell vezetni a 
tárgyalási jegyzőkönyvre, és alá kell vele íratni. 
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47. § A Fegyelmi Fellebbviteli Bizottság a másodfokú eljárásban az elsőfokú határozatot 

(2)  hatályon kívül helyezi, és új eljárásra szólítja fel a Fegyelmi Bizottságot, ha a 
Fegyelmi Bizottság olyan súlyos eljárási szabályokat vétett, amely az érdemi döntésre is 
kihatással volt. Ugyanígy jár el, ha olyan jelentős terjedelmű súlyú bizonyítási eljárást 
kellene lefolytatnia, amely szerinte a már megállapított tényállás jelentős módosítását 
eredményezi. 
(3)  megváltoztatja az elsőfokú határozatot, ha az nem felel meg a fegyelmi eljárás 
céljainak és nem szükséges a b) (2) pontban meghatározottak szerint eljárni. 

 
 
9. számú melléklet 

V3 bejelentő lap 

Tájékoztatom, hogy a fenti jelentés alapján Önnel szemben a Magyar Floorball Szakszövetség 
Fegyelmi Bizottsága gyorsított fegyelmi eljárást folytat le. 
  
A fegyelmi eljárás helye: a Fegyelmi Bizottság által kijelölt helyszín. 

A fegyelmi eljárás ideje: ....................................................  

Felhívom, hogy a fenti helyen és időben fegyelmi eljárás lefolytatása érdekében jelenjen meg. 
 
Tájékoztatom, hogy: 
- az eljárás során jogi képviselőt vehet igénybe. A jogi képviselő értesítéséről Önnek kell 
gondoskodnia.  
- Kérheti az érintett munkavállalói, illetve szakmai érdekképviseleti szerv közreműködését. 
Az érintett szerv tájékoztatásáról Önnek kell gondoskodnia. 
- Ha valamelyik fél, vagy jogi képviselője a tárgyaláson nem jelenik meg, a tárgyalást 
megtartani és az ügyet érdemben elbírálni csak akkor lehet, ha az eljárás alá vontat vagy 
képviselőjét szabályszerűen értesítették, és ő távol maradását méltányolható indokkal előre 
nem jelezte. Az értesítés akkor szabályszerű, ha az értesítésnek a 27. §-ban meghatározott 
tartalmi elemire vonatkozó előírásokat, valamint az értesítéssel kapcsolatos határidőket a 
Fegyelmi Bizottság betartotta, és ezt az eljárás ügyirataival igazolni tudja. 
- a fegyelmi tárgyaláson történő megjelenésének elháríthatatlan akadályáról a Fegyelmi 
Bizottságot a Szabályzat 17. § (4) bekezdése szerint értesítenie kell.  
- a fegyelmi tárgyalás során bizonyítás felvételét indítványozhatja, az ezzel kapcsolatos 
dokumentumait, iratait és egyéb bizonyítékait előterjesztheti, így azokat a fegyelmi 
tárgyalásra hozza magával. 
- a sportoló vagy a sportszakember a fegyelmi eljárás jogerős befejezéséig a jelentés alapjául 
szolgáló versenysorozat eseményein sporttevékenységet nem folytathat. 
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3. számú melléklet 

 

Tisztelt Versenybizottság!  

Egyesületünk fellebbezéssel fordul a Versenybizottsághoz és a Magyar Floorball 
Szakszövetség Elnökségéhez a Phoenix Fireball SE – Phoenix FSE Wizards 
mérkőzésen történt versenyigazolások hiánya miatti határozattal szemben.  

A Versenyszabályzat (V.fejezet 14. § 4. pontja) kimondja, hogy második 
alkalommal hiányzó igazolások esetén a vétkes csapat további pénzbüntetést 
kap illetve az adott mérkőzésért járó 2 pont 0-5-ös eredménnyel a vétlen 
csapat javára íródik.  

Fellebbezésünk célja nem a hiba kisebbítése, hanem véleményünk szerint a 
Versenyszabályzat ezen pontja abban hibás, hogy pályán elért eredményt 
megsemmisíti az igazolások távolléte miatt annak ellenére, hogy minden 
játékosunknak érvényes versenyengedélye, sportorvosi igazolása van.  

A fellebbezésünkkel kérjük a pályán elért eredmény megtartását, 
pénzbüntetéssel való szankcionálást illetve kérjük a Versenybizottságot és az 
Elnökséget a Versenyszabályzat ezen pontjának felülbírálatára illetve próbálja 
megteremteni az elektronikus igazoláskezelés megteremtésére.  

Budapest, 2018. október 10.  

Varsányi Zsuzsanna Phoenix 

Fireball SE Elnök  
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4. számú melléklet 

Pályázat 

A Magyar Floorball Szakszövetség (MFSZ) pályázatot hirdet az alábbi poszt betöltésére. 

NŐI UTÁNPÓTLÁS VÁLOGATOTT SZÖVETSÉGI KAPITÁNY 

aki, a jelenlegi Elnökség 2020-ig tartó mandátuma alatt felkészíti a magyar női felnőtt és 
junior floorball válogatottakat a megrendezésre kerülő világbajnoki kvalifikációkra és 
továbbjutás esetén a világbajnokságokra.  

A szövetségi kapitány feladata:  

-  javaslatot tenni a csapatok mellett dolgozó két kötelező személyre (edző, menedzser), 
valamint esetleges további személyekre (pl.: edző, orvos, gyúró stb.) és munkájuk 
koordinálása  
-  meghatározni a válogatási elveket  
-  elkészíteni és jóváhagyatni az egységes felkészülési tervet  
-  benyújtani a felkészülések, a kvalifikációs versenyek és a VB-k pénzügyi tervezetét  
-  a felkészülési terv szerint vezetni a felkészülést  
-  irányítani a csapatokat a hazai és nemzetközi mérkőzéseken  
-  az adminisztrációs kötelezettségeknek eleget tenni a felkészülési tornák, kvalifikációs 
versenyek és a VB-k kapcsán  
-  kapcsolatot tartani a játékosokkal, csapatvezetőikkel, az MFSZ elnökségével, 
bizottságaival, a Főtitkárral  
-  féléves beszámolót készíteni az elvégzett munkáról, elvárások, észrevételek jelzése  
-  a kvalifikációs versenyek és VB-k után beszámolót és értékelést készíteni  

Az MFSZ biztosítja:  

-  a közgyűlés által jóváhagyott költségvetésben meghatározott összeget az egységes 
felkészülésre, a kvalifikációs versenyekre és a VB-ken való részvételre  
-  két szakvezető költségét a felkészülés, kvalifikációs versenyek és a VB-k folyamán  
-  kapcsolattartás, információáramlás segítését  

A pályázatnak tartalmaznia kell a jelentkező:  

- önéletrajzát: 
- pályázó személyes adatai: név, életkor, végzettség, nyelvtudás, elérhetőségek stb. 
- pályázó szakmai múltja: szakirányú szakképzettségek (a végzettséget igazoló 
dokumentumok másolata), a sport területén eddig végzett munkák, eredmények, 
referenciák 
- kapitányi motivációs levél 

- szakmai tervét:  
-  a válogatás legfontosabbnak tartott kritériumairól rövid írásos összefoglaló  
-  az egységes felkészülés koncepcionális ismertetése  
-  az egységes felkészülés menetének tervezete  
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-  a válogatott stábjának tervezett összetétele (min. 1 edző, 1 menedzser)  

Az elbírálás főbb szempontjai:  

-  a pályázó szakmai képesítése, eddigi eredményei  
-  a benyújtott egységes szakmai terv  
-  a válogatott stábjának összetétele  

A szövetségi kapitányi posztot elnyerő személy megbízatása 2020 májusig szól, de közös 
elhatározás alapján ez meghosszabbítható határozatlan időre vagy felmondható 60 napos 
felmondási idővel.  

A pályázatokat 2019. január 31-ig kell benyújtani:  

a) postai úton: Magyar Floorball Szakszövetség 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. 
b) e-mailben: fotitkar@hunfloorball.hu címre.  

Az MFSZ fenntartja magának a jogot, hogy a posztot meghívásos úton töltse be!  

Bővebb felvilágosítás és információ: Jaczkó Róbert Gyula főtitkár (fotitkar@hunfloorball.hu)  

 

Budapest, 2019. január 3.  

Veisz László sk. 
elnök  
 


