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Elnökségi ülés jegyzőkönyv 
 

Dátum: 2011.07.31. 14.00 
Résztvevők: Németh Miklós (elnök), Apostol Ágnes, Gál Tamás, Kovács Gergely, Mile La-
jos, Vörös László (elnökségi tagok), Rácz László (főtitkár),  
Jegyzőkönyvvezető: Rácz László 
 
NAPIRENDI PONTOK: 

 
1.) Tagfelvételi kérelem 
A Kazincbarcikai Ördögök Jégkorong Egyesület felvételét kérte a Magyar Floorball Szak-
szövetség tagjai közé, mivel megalakult floorball szakosztálya. A beadott iratokat meg-
vizsgálva az Elnökség megalapozottnak találta a kérést. Ugyanakkor megállapította, hogy 
a beadott iratokon a szövetség neve nem teljesen megfelelő módon került feltüntetésre, 
emiatt utasította a főtitkárt az iratok szükséges kijavíttatására. 
 
Határozat (2011/0731/1): Az Elnökség egyhangú szavazással felvette a Kazincbarcikai 
Ördögök Jégkorong Egyesület társadalmi szervezetet (nyilvántartási száma: 2583) a Szak-
szövetség tagjai közé. 
 
2.) Pridentum per 
A szövetséget képviselő ügyvédi iroda július 11-én kapta kézhez a Központi Kerületi Bí-
róság ítéletét az ellene a Pridentum Kft. által indított perben. Az ítélet kötelezi a szövetsé-
get 822 773 Ft tartozás, 2005. október 1. napjától 800 000 Ft után felszámolandó kamat 
(~400e Ft), valamint 100 823 Ft perköltség megfizetésére. Mile Lajos összefoglalta a bírói 
indoklást, amelynek fő pontjai, hogy Pavelka Zoltán csak a Magyar Floorball Szakszövet-
ség képviselőjeként írhatta és írta alá a kölcsönszerződést, valamint az a tény, hogy a fel-
vett kölcsön nem szerepel a számviteli dokumentumokban, nem befolyásolja a kölcsön-
szerződés létrejöttét a két fél között, az az MFSZ belső ügye. Megítélése szerint kevés az 
esély az első fokú ítélet megfordítására. Ezek alapján az Elnökség tagjai nem támogatták a 
fellebbezést. Ugyanakkor felvetődött egy belső vizsgálat szükségessége az ügy további, 
szövetségen belüli részleteinek tisztázására, szükség esetén jogi lépések megindítására. A 
per ítéletének súlyosságára való tekintettel az Elnökség egyhangúlag az augusztus 27-ei 
Közgyűlés hatáskörébe helyezte a  fellebbezésről való döntést. Egyben megbízta Németh 
Miklós elnököt, hogy vegye fel a kapcsolatot a Pridentum, Kft. vezetőivel, egy esetleges 
fizetési könnyítés lehetőségének előzetes egyeztetése céljából. 
 
Határozat (2011/0731/2): Az Elnökség egyhangú szavazással úgy döntött, hogy nem ja-
vasolja a fellebbezést, de a tagegyesületeket jelentős mértékben érintő következmények 
miatt a 2011. augusztus 27-re összehívott Közgyűlés határozzon a kérdésben, kívánja-e az 
MFSZ megfellebbezni az első fokú ítéletet. 
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3.) Az MFSZ felé fennálló csapat-tartozások  
Vörös László ismertette a kiküldött csapategyenlegek egyeztetésének helyzetét. A csapa-
tok döntő többsége elfogadta az egyenleget, pár csapattal még zajlik a jórészt technikai 
jellegű egyeztetés. Az Elnökség megerősítette a VB által hozott, a tartozások rendezésére 
vonatkozó határozatokat a benyújtott kérelmek alapján. Egyben a VB kérésére állást fog-
lalt a tartozások, nevezési díjak és játékengedélyi díjak meg nem fizetésére vonatkozóan. 
A tartozások késedelmes fizetésekor nem tartották megfelelőnek a csapatok kizárást az új 
versenyévre vonatkozóan, a mérkőzések eredményén keresztül kívántak ösztönző hatást 
gyakorolni az egyesületekre. Látva viszont a felhalmozott, 1,5 milló Ft tartozást, az új ver-
senyévre befizetendő díjakkal kapcsolatban szigorúbban kívántak fellépni. A kérdésről 
szóló határozatot az Elnökség egyhangú szavazással fogadta el. 
 
Határozat (2011/0731/3): Ameddig egy egyesület nem rendezi egyeztetett tartozását 
(egyeztetés esetén a visszaigazolt összeg, érdemi egyeztetés nélkül az egyeztetésre kikül-
dött összeg) az MFSZ felé, minden mérkőzését 0-5 eredménnyel elveszíti. A szövetség 
pénztárába, vagy számlaszámára való beérkezéskor tekinthető rendezettnek a tartozás. A 
csapatok a 2011-2012. év nevezési díjainak befizetése nélkül nem indulhatnak versenyen, 
számukra nem adható ki „Játékos nevezési lista”. Egy játékos versenyengedélye csak a 
versenyengedély-díj megfizetését követően (pénztárba vagy számlaszámra való megérke-
zés) kerülhet kiadásra.  
  

  
4.) A 2011-es versenyév nevezéseihez kapcsolódó rendkívüli kérelmek 
Kettő rendkívüli kérelemmel foglalkozott az Elnökség. 

1. A Kecskemét Református Kollégium csapata az előző évben jogot szerzett a 
floorballer.hu OB2 bajnokságban való indulásra, ugyanakkor a versenykiírás-
ban meghatározott feltételek közül többnek nem tud eleget tenni, emiatt a 
floorballer.hu OB3 bajnokságba adta le nevezését azzal a kérelemmel, hogy 
milyen egyedi feltételek mellett indulhatna a magasabb osztályban. Az Elnök-
ség támogatni kívánta a csapatot, tekintettel arra is, hogy már nem egyszer ki-
vívta a jogot ebben az osztályban való indulásra. Ugyanakkor az előírt feltéte-
leket sem kívánta teljesen figyelmen kívül hagyni. Egyhangúlag fogadta el az 
Elnökség a határozatot. 

 
Határozat (2011/0731/4): A Kecskeméti Református Kollégium indulhat a 
floorballer.hu OB2 bajnokságban a következő feltételek mellett: 

i. Mivel a csapat mögött nem áll egyesület, ezért mint iskolai sportkör in-
dulhat a bajnokságban az intézmény vezetőjének teljes felelősségválla-
lása mellett. 

ii.  A bajnoki rendszer mellett kötelező a Magyar Kupa sorozatban is elin-
dulni. 

iii.  A nevezési díj mellett a tagegyesületekre vonatkozó tagsági díjat is 
meg kell fizetnie a csapatnak. 
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iv. Amennyiben nem tud hazai pályát megjelölni a csapat (akár a közigaz-
gatási területen kívül is), úgy pályaválasztóként az ellenfél hazai pályá-
ján köteles a mérkőzéseit lejátszani, az igazolt rendezési költségek 50 
százalékának megfizetésével. 

v. A Versenyszabályzat 33. § 5./ alapján a csapat erre az évre felmentés 
kap az őt érintő utánpótlás kötelezettség alól. 

 
2.  A Diamonds SK az X3M OB1-ben való indulással járó utánpótlás kötelezett-

ség alól kért felmentést. Az Elnökség segíteni kívánta a kérelemben megfo-
galmazott törekvéséket a csapat részéről, ugyanakkor a kiírásban megfogalma-
zott szándékokat is igyekezett tiszteletben tartani. Végül egyhangú szavazással 
hozott határozatot. 

 
Határozat (2011/0731/5): A Diamonds SK az X3M OB1-ben való indulással járó 
utánpótlás kötelezettség alól nem mentesül teljes mértékben, a nevezések hiány-
pótlási határidejéig köteles nevezni  

i. vagy az eredeti kiírás szerinti egy nagypályás utánpótlás bajnokságba; 
ii.  vagy 3 unihoki bajnokságba – akár több csapattal ugyanabba a korosz-

tályba is –, összesen legalább 18 játékossal. 
 

A nevezések folyamán kettő floorballer.hu OB3 bajnokságba nevező csapat jelezte, hogy 
kész vállalni a magasabb osztályt, amennyiben annak létszámának növelése miatt erre le-
hetőség adódik. Az Elnökség mindkét esetben egyhangúlag támogatta a csapatok indulá-
sát a floorballer.hu OB2 bajnokságban. 

 
Határozat (2011/0731/6): A Phoenix Fireball Wizards és a Kinizsi TTK indulhat a 
floorballer.hu OB2 bajnokságban a nevezési díjak különbözetének megfizetésével. Emel-
lett a Kinizsi TTK esetében további feltétel a Magyar Kupába való nevezés, a nevezéskor 
megadott hazai pálya megerősítése vagy másik megadása, és a hiánypótlásig a 
floorballer.hu OB2-ben fennálló utánpótlás kötelezettségnek megfelelő nevezés. 

 
5.) A Versenybizottság kinevezése  
Vörös László javasolta a VB létszámának növelését és ismertette javaslatát a VB tagjaira 
vonatkozólag, miután az eddigi VB tagjai közül ketten (Atyafi Dániel a legutóbbi VB 
ülést követően és Kovács Gergely az elnökségbe való beválasztásával) lemondtak. Ennek 
megvitatása közben felmerült a szüksége a VB szerepének, hatáskörének pontosítására a 
megújítandó SZMSZ-ben. A jelölteket az Elnökség egyhangú szavazással kinevezte és 
kérte Vörös Lászlót, hogy az október végén értékelje a VB tagjainak munkáját. 
 
Határozat (2011/0731/7): Az Elnökség az Alapszabály 22.§ 2./a./ pontja szerinti felha-
talmazással a Versenybizottság tagjaivá nevezi ki az alábbi személyeket a 2011-2012-es 
bajnoki idényre: Duró Norbert, Kiss Tibor, Lánczi András, Liska Bálint, Német Balázs, 
Pász Mátyás, Tóth Dóra, Vígh László. 
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6.) Közgyűlés előkészítése  
Az Elnökség áttekintette az eddig elkészült anyagokat (költségvetés, mérleg, közhasznú-
sági jelentés), a további előkészítő munkát e-mailen keresztül folytatja. Emellett az Elnök-
ség megbízta Rácz Lászlót a közgyűlés napirendjének kiegészítésével a 2011/0731/2 sz. 
határozat szerint. 
 
7.) Fegyelmi Szabályzat változtatása  
A Játékvezető Testület javasolta a „V3 bejelentő lap” használatának megszüntetését. Eh-
hez szükség van a FSZ változtatására is. Mivel nem született konkrét javaslat a kérdés 
megoldására az Elnökség megbízta Mile Lajost a kérdés megvizsgálásra és javaslat előter-
jesztésére, valamit egyúttal a Fegyelmi Szabályzat esetleges javításra szoruló részeinek 
javítására. 
 
8.) Egyebek 
Rácz László két aktuális kérdésről tájékoztatta az Elnökséget: A Nagy Sportágválasztó 
rendezvény és a Hogyan válasszak sportágat c. kiadvány. Az Elnökség szorgalmazza a 
részvételt Nagy Sportágválasztó rendezvényen és megbízta Apostol Ágnest a koordinálás 
feladatával. A Hogyan válasszak sportágat c. könyvben való megjelenés 150 000 Ft+Áfa 
költségét jelenleg nem tudja vállalni a szövetség, így arról lemond. 
 

 
Az Elnökség megbeszélése szerint 2011. augusztus 6-án 14 órakor tartja következő ülését, 
melynek napirendjén a következő pontok mindenképpen szerepelnek: 

• a nevezésektől függő lebonyolítások jóváhagyása 
• közgyűlés további előkészítése 
• Fegyelmi Szabályzat /amennyiben elkészül a javaslat/ 

 
Budapest, 2011. július 31. 
 
 
 
 
 ……………………………….. ……………………………….. 
 Németh Miklós Rácz László 
 elnök jegyzőkönyv-vezető 
 
 
 
 


