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Magyar Floorball Szakszövetség 
Elnökségi ülés 

 
 
 
Dátum: 2019. április 1. 
Jelenlévők: Veisz László elnök, Hajnal Gabriella, Rab Konstantin, Gál Tamás, Vadócz Bence 
elnökségi tagok 
Jegyzőkönyvvezető: Jaczkó Róbert Gyula 

1. Napirendi pont 

A 2019. évi rendes közgyűlés összehívása. (1. melléklet) 

Határozat (E-2019/0401/1): Az elnökség úgy határoz, hogy a 2019. évi rendes közgyűlés 
2019. május 3. 18 órára hívja össze. Napirendi pontok: 

1. az Elnökség tevékenységéről szóló beszámoló jóváhagyása, 
2. a Szakszövetség pénzügyi helyzetéről szóló beszámoló és közhasznúsági melléklet 

elfogadása, 
3. az Elnökség következő évi szakmai és pénzügyi terve, 
4. az Ellenőrző Testület beszámolója, 
5. Elnök választása, 
6. Elnökségi tagok választása, 
7. Ellenőrző Testület választása, 
8. Fegyelmi Csoport tagok választása, 
9. A Szakszövetség tagjai által beterjesztett javaslatok. 

A határozat 5 igen mellett, egyhangúlag született. 

2. Napirendi pont 

A női U19 szövetségi kapitányi posztra Varsányi Zsuzsanna adta be pályázatát. 
 
Határozat (E-2019/0401/2): Az elnökség Varsányi Zsuzsannát nevezi ki a női U19 floorball 
válogatott szövetségi kapitányi posztjára 2020. május 31-ig, mely határidő meghosszabbítható. 

3. Napirendi pont 

Az Ares HC fellebbezést nyújtott be a Versenybizottság VB-2019/03/12/1 számú határozata 
ellen. (2. és 3. melléklet) 
 
Határozat (E-2019/0401/3): Az elnökség a fellebbezést elutasítja, mivel a Versenybizottság 
VB-2019/03/12/1 számú határozata a hatályos Versenyszabályzat vonatkozó pontjainak 
megfelelően született. 
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A határozat 4 igen, 1 tartózkodás mellett született. 
 
 
Budapest, 2019. április 1. 
 
 
 
                                      Veisz László                         Jaczkó Róbert Gyula sk 

                    elnök                  jegyzőkönyvvezető 
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1. melléklet 

Meghívó 
a Magyar Floorball Szakszövetség éves rendes közgyűlésére 

 
A közgyűlés időpontja és helyszíne: 

2019. május 3. 18 óra 

Magyar Sport Háza 

1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. 

 

A közgyűlés napirendi pontjai: 

Az alapszabály szerinti kötelező napirendi pontok: 

1. Az Elnökség tevékenységéről szóló beszámoló jóváhagyása  

2. Az Ellenőrző Testület beszámolója 

3. A Szakszövetség pénzügyi helyzetéről szóló beszámoló és közhasznúsági 

melléklet elfogadása  

4. Az Elnökség következő évi szakmai és pénzügyi terve.  

További napirendi pontok: 

5. Elnök választása 

6. Elnökségi tagok választása 

7. Ellenőrző Testület választása 

8. Fegyelmi Csoport tagok választása 

9. A Szakszövetség tagjai által beterjesztett javaslatok 

 

Határozatképtelenség esetén megismételt közgyűlésre kerül sor, amely a fenti napirendi 

pontokban a megjelentek számától függetlenül határozatképes. Ennek időpontja és helyszíne: 

2019. május 3. 18 óra 30 perc 

Magyar Sport Háza 

1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. 

 

Budapest, 2019. április 1. 
  
 Veisz László 
 elnök 
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2. melléklet 

Az Ares HC nem tudta megrendezni a Kazincbarcikai Ördögök elleni 2019. március 3, 15:15- 
re kiírt Ligakupa mérkőzést, mert a terem bérbeadója annak ellenére nem foglalta le számukra 
a kijelölt időpontra a termet, hogy annak megtörténtéről írásos visszaigazolást küldött. A 
probléma a mérkőzés előtt két nappal derült ki, így a csapatvezető kérelmezte az ellenfélnél és 
a Versenybizottságnál, hogy a mérkőzést más napon rendezzék meg, akár olyan hétvégén is, 
amelyen az Ares HC-nak már van mérkőzése, de ehhez az ellenfél nem járult hozzá. Végül 
hosszas egyeztetés után az Ares HC csapatvezetőjének sikerült megbeszélnie a termet 
foglalókkal, hogy az eredeti játéknapon belül egy korábbi időpontban rendezzék meg a 
mérkőzést, de a Kazincbarcikai Ördögök csapatvezetője ezt a Versenyszabályzatra hivatkozva 
elutasította. 
A Versenybizottság a rákövetkező ülésén, 2019. március 4-én megvizsgálta, hogy az esetben 
milyen felelőssége volt az Ares HC csapatvezetőjének, és megállapította, hogy a mérkőzés 
elmaradásáért a bérbeadó által elkövetett adminisztrációs hiba, illetve a tájékoztatás 
elmulasztása a felelős. A Versenybizottság azonban nem tudott konszenzusra jutni abban a 
kérdésben, hogy az eset vis maior volt-e (azaz objektív, elháríthatatlan akadály vezetett ennek 
kialakulásához), vagy olyan rendezési hiányosság, amelynek kialakulásáért a csapatvezetés 
nem hibáztatható. 
A Versenybizottság így a mai ülésen újra napirendre tűzte a kérdéses pontot, és minden 
körülményt egybevetve az alábbi határozatot hozta: 
 
Határozat (VB-2019/03/12/1): 
A Versenybizottság úgy ítéli meg, hogy az Ares HC nem hibázott a mérkőzés lejelentése 
kapcsán, mivel írásos visszaigazolást kapott a kijelölt dátum lefoglalásáról, így az a terem 
bérbeadójának adminisztrációs hibájának tudható be. Azonban technikailag (és jogilag) ez nem 
tekinthető vis maior esetnek, mivel az adminisztrációs hiba nem tekinthető objektíve 
elháríthatatlan akadálynak, még akkor sem, ha a vétlen csapatot semmilyen felelősség nem 
terheli ezzel kapcsolatban, így a Versenyszabályzat 23.§/7. pontja nem alkalmazható. 
A Versenyszabályzat alapján az eset annak ellenére 72 órán belüli lemondásnak, illetve meg 
nem jelenésnek minősül, hogy a csapatvezetés mindent elkövetett, hogy a mérkőzést meg tudja 
rendezni. A fentiek figyelembe vételével azonban a Versenybizottság úgy határoz, hogy 
méltányosságból eltekint a 23.§/4. pontban szereplő kártérítési tételről, mivel az Ares HC-t nem 
terheli a felelősség a mérkőzés elmaradásáért, és a vendégcsapatnak költsége nem keletkezett. 
A Versenybizottság a Versenyszabályzat 24.§ és 25.§ pontjai, a Kazincbarcikai Ördögök 
szándéknyilatkozata, valamint a feszített versenynaptár figyelembe vételével úgy határoz, hogy 
az elmaradt mérkőzést nem játszatja újra. A bajnokság zavartalan lebonyolításának érdekében 
az eredmény jóváírásának esetében azonban nem tud méltányosságot gyakorolni, így a 24.§/1. 
pont alapján a mérkőzést 0:5 végeredménnyel - a Kazincbarcikai Ördögök győzelmével - írja 
jóvá. 
 
A határozat 3 igen és 1 tartózkodás mellett született 
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3. melléklet 

Tisztelt Elnökség! 

Az ARES Hockey Club '94 floorball szakosztálya megfellebbezi az MFSZ 
Versenybizottságának VB-2019/03/12/1 számú határozatát, melyet az elmaradt ARES HC - 
Kazincbarcikai Ördögök Liga Kupa "A" csoport, mérkőzéssel kapcsolatban hoztak.  

Indoklás:  

A VB megállapította, hogy az ARES HC nem hibázott a mérkőzés elmaradásával 
kapcsolatban. A VB tévesen,, ennek ellenére nem vis major esetnek minősítette. A vis major 
az idegen szavak szótára szerint a következőt jelenti: "előre nem látott kényszerítő körülmény, 
elháríthatatlan akadály, ami meggátol valamely kötelezettség elvégzésében." Jelen esetben 
éppen ez történt. Kérjük a T. Elnökséget, hogy az esetet tekintse vis major esetnek és a 
mérkőzés pótlásáról szíveskedjen rendelkezni! 

A VB gyakorlatában eddig VALAMENNYI hasonló esetben a mérkőzés pótlását 
rendelték el! 

A kettős mérce érthetetlen annak tükrében is, hogy egy hétre rá teljesen ugyanez az eset 
fordult elő a Phoenix - ARES HC U 17-es fiú mérkőzéssel kapcsolatban. Ott a VB a pótlást 
támogatta! 

Előzmények: Egyesületünk a  Versenynaptár ismeretében minden játéknapra, így a Liga Kupa 
játéknapjaira is kért terem időt a Batthyány Tornacsarnokot üzemeltető SZA-MO_TO KFT 
képviselőjétől. Ezt a KFT képviselője visszaigazolta. A visszaigazolást megküldtük a VB-nek 
és a Főtitkár Úrnak is. Ebben egyértelműen március 3.-a VASÁRNAP szerepel.  

A mérkőzés előtti pénteken derült ki, hogy vasárnap egész napos kézilabda torna lesz a 
csarnokban. Azonnal jeleztük a VB-nek, a főtitkárnak a problémát és felajánlottuk a 
Kazincbarcika csapatának, hogy bármikor készek vagyunk pótolni a meccset. Ők ezt 
elutasították. A kézilabdások felajánlották, hogy  az eredeti játéknapon 12- órától biztosítanak 
időt a mérkőzés lejátszására. Erről tájékoztattuk a Kazincbarcika csapatát a VB-t és a főtitkárt. 
A Kazincbarcika csapata ezt is elutasította. Jól láthatóan nem akartak játszani! Az ezzel 
kapcsolatos levelezést a VB és a főtitkár is megkapta. 

Kérnénk a fellebbezés soron kívüli tárgyalását. Bízunk abban, hogy a játék és a sportszerűség 
győz az eredmény minden áron való hajszolása felett. Csapatunk bármikor, ha az más, már 
lejelentett mérkőzésünkkel nem ütközik, kész a mérkőzés pótlására.  

Üdvözlettel:  

Pavelka Zoltán  

ARES HC elnök 


