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Elnökségi ülés jegyzőkönyv 
 

 

Dátum: 2012. 06. 27. 18.30 
Résztvevők: Németh Miklós (elnök), Gál Tamás, Kovács Gergely, Mile Lajos, Türinger Jó-
zsef (elnökségi tagok), Rácz László (főtitkár) 
 
Jegyzőkönyvvezető: Rácz László 
 
NAPIRENDI PONTOK: 

 
1) Tagfelvételi kérelem 

 
A Trampolin Sportegyesület felvételét kérte a Magyar Floorball Szakszövetség tagjai kö-
zé. A beadott iratokat megvizsgálva az Elnökség megalapozottnak találta a kérést. 
 
Határozat (2012/0627/1): Az Elnökség egyhangú szavazással felveszi a Trampolin 
Sportegyesület társadalmi szervezetet (nyilvántartási száma: 2599) a Szakszövetség tagjai 
közé. 
 

2) A 2012-es versenyév nevezéseihez kapcsolódó rendkívüli kérelmek 
 

1. Az Ares HC ’94 és Kecskeméti Református Gimnázium együttműködési meg-
állapodás keretében egyesül és közösen kíván csapatot indítani a floorballer.hu 
OB2 bajnokságban akár a Kecskeméti Református Gimnázium előző évben el-
ért OB2 8. helyezése, akár az Ares HC ’94 nevezéskor megadható szándéknyi-
latkozata alapján. Az Elnökség támogatta a kérelmet, egyhangúlag fogadta el a 
határozatot. 

 
Határozat (E-2012/0627/2): Az Ares HC ’94 egyesület jogosult a floorballer.hu 
OB2 bajnokságba csapatot nevezni Kecskemét/Ares HC néven. A Kecskeméti Re-
formátus Gimnázium játékosainak átigazolása összevont eljárás keretében történik, 
az átigazolási ügyviteli díj megfizetése mellett. 

 
2. A Corvinus Ravens Floorball, Szabadidő- és Sportegyesület és a Tigger Eger 

Sportegyesület iratainak beadására és a nevezési díjak befizetésére kért haladé-
kot a folyamatban lévő bírósági bejegyzésük befejeződéséig. Egyhangúlag fo-
gadta el az Elnökség a határozatot. 

 
Határozat (E-2012/0627/3): Az Elnökség haladékot ad az iratok bejegyzést köve-
tő beadására. Amelyik egyesület 2012. augusztus 31-ig nem kerül jogerősen be-
jegyzésre, az a nevezési díjnak megfelelő letétet kell elhelyezzen a szövetség 
számlájára. 
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3. Egy-egy egyesület iratai benyújtására valamint a nevezési díj befizetésére kért 
haladékot. Egyhangúlag fogadta el az Elnökség a határozatot. 
 

Határozat (E-2012/0627/4): Mecman Eger ISE június 30-ig köteles igazolásait 
benyújtani. A Szegedi Floorball Egyesület augusztus 31-ig köteles befizetni neve-
zési- és 2012-es tagdíját. 

 
4. A férfi OB1 és OB2 bajnokságban előírt utánpótlás-kötelezettséghez kapcsoló-

dóan 4 kérelem érkezett.  A kérelmek elbírálásánál két általános elv figyelem-
be vétele mellett az egyesületek egyedi helyzetét is vizsgálta az Elnökség. A 
két általános elv: 

(a) az utánpótlás-kötelezettség egységes, lehetőség szerint az egyedi 
döntéseket mellőző kezelése; 

(b) kellő időben tudható volt az idei kötelezettség, amely választási lehe-
tőséget is adott az egyesületeknek. 
 

A határozatokat egyhangúlag szavazta meg az Elnökség. 
 
i) A Kinizsi TTK a Versenyszabályzat 33. § 5./ pontban foglaltak szerint kér-

te az előző évi mentességének meghosszabbítását. 
 

Határozat (E-2012/0627/5): A Versenyszabályzat 33. § 5./ pontban foglaltak 
szerinti kivételes felmentés az első év után a Kinizsi TTK megalakulását köve-
tő második évre, azaz 2012-es versenyévre is érvényben marad. 

 
ii)  A Neumann FSE tekintettel arra, hogy csapata most van alakulóban, kérte a 

benevezett U16-os csapatának 1 évre történő felmentését, az U19 csapat el-
fogadását a kötelezettség teljesítésére. 
 

Határozat (E-2012/0627/6): A Neumann FSE az U16-os csapatának kért 
2012-2013-rs szóló felmentést nem kapja meg, tekintettel az U16-os bajnokság 
várható összetételére, amely az Elnökség megítélése szerint nem veszélyezteti 
a játékosokat a kérelemben leírtak szerint, hiszen vannak más csapatok is 
szakmailag hasonló stádiumban, ami miatt kétszintű U16-os bajnokság lebo-
nyolítására van lehetőség. 

 
iii)  A Dunaújváros Pálhalma Agrospeciál Sportegyesület kérelmezte, hogy az 

utánpótlás-kötelezettségét az U19-es csapatával teljesíthesse. 
 

Határozat (E-2012/0627/7): Tekintettel az általános elvekre, az egyesület le-
hetőségeire (több középiskola rendszeres diákolimpiai részvétele) valamint az 
u16-os bajnokság várható összetételére az előírt U16-os vagy U14-es korosz-
tállyal teljesíthető a Dunaújvárosi Főiskola-RFT floorballer.hu OB2 csapat 
utánpótlás-kötelezettsége. A pótnevezés határideje 2012. július 15. 
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iv) A Diamonds Sport Klub az ülést megelőzően a főtitkárhoz szóban eljutta-

tott kérelme szerint kérte, hogy az utánpótlás-kötelezettségét unihoki csa-
patok indításával teljesíthesse. 
 
Határozat (E-2012/0627/8): Tekintettel az elmúlt évi játékos nevezésekre 
az előírt U16-os vagy U14-es korosztállyal teljesíthető a Diamonds SK 
X3M OB1 csapat utánpótlás-kötelezettsége.  
 
Mivel a nevezések az elnökségi ülés idejéig nem érkeztek meg, az Elnök-
ség felkérte a főtitkárt, hogy azok beadása előtt értesítse az egyesületet, 
hogy a határozatnak megfelelően módosíthassa tervezett nevezését. 

 
3) Nevezések, bajnoki rendszerek 
 

A versenykiírásban nyitottan hagyott bajnoki rendszerek kerültek kialakításra és egyhan-
gúlag elfogadásra. 
 
Határozat (E-2012/0627/9): A 2012-2013 bajnoki év versenyrendszerei: 
Salming női OB1: az 5 nevezett csapat 10 játéknapon csapatonként 8 mérkőzéses hagyo-
mányos bajnoki rendszerben alapszakaszt játszik, majd 2 győzelemig tartó, páronkénti ki-
eséses rájátszás következik az alábbi párosítással: 1.-4. és 2.-3. helyezett; a győztesek a 1. 
helyért, a vesztesek a 3. helyért játszanak. 
női OB2: az ide nevezett 2 csapat és a lány utánpótlás bajnokságokba nevezett 3 csapat 
összevonásával indul a bajnokság (természetesen a csapatok hozzájárulásával) a férfi ob3-
hoz hasonlóan játéknap lebonyolításban a tervek szerint 12 mérkőzéssel, 6 játéknappal. 
női MK : a 6 nevezett  oda-visszavágó mérkőzésen, kieséses rendszerben játszik. Az első 
kör 3 győztese közvetlenül az elődöntő résztvevője. A 4. elődöntős csapat a 3 vesztes által 
játszott torna győztese lesz. Míg az elődöntő oda-visszavágó rendszerű, a döntő egy mér-
kőzésből áll. 
floorballer.hu OB2: a nevezett 8 csapat 14 játéknapon csapatonként 14 mérkőzéses ha-
gyományos bajnoki rendszerben játszik. 
floorballer.hu OB3: a előző évekhez hasonlóan játéknapos rendszerben zajlik a bajnokság 
a nevezések számától függően vagy többszintű csoportkialakításban, vagy az indulók 
száma miatt lehetővé váló „mindenki-mindenki ellen” bajnokságban.  
Erima fiú U19: a női OB1 lebonyolítása szerint. 
Erima fiú U16: a csapatok nevezései alapján kétszintű bajnokság kerül lebonyolításra. A 
magasabb osztályban 3 csapat (Dunai Krokodilok SE, Phoenix Fireball SE, SZPK-Nokia 
Komárom ) 12 játéknapon csapatonként 8 mérkőzéses dupla bajnoki rendszerben játszik 
(négyszer játszanak egymás ellen a csapatok, két-két hazai és idegenbeli mérkőzést). Az 
alacsonyabb osztály csapatai a nevezettek számától függően több körös bajnokságot ját-
szanak játéknapos lebonyolítási rendben. Amennyiben a pótnevezések beérkezését köve-
tően a fenti beosztás nem tartható sor kerülhet selejtező torna megrendezésére. 
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Eima fiú U14: a 7 csapat 14 játéknapon csapatonként 12 mérkőzéses hagyományos bajno-
ki rendszerben alapszakaszt játszik. Az alapszakasz első négy helyezettje két mérkőzésből 
álló (oda-visszavágó) elődöntőt játszik 1.-4. és 2.-3. párosításban. Az elődöntők vesztesei 
játszanak a 3. helyért, győztesei az 1. helyért egy mérkőzésen. A döntő mérkőzés az MK 
döntőkkel együtt kerül megrendezésre. Az alapszakasz 5.-7. helyezettjei egy játéknapon, 
körmérkőzéses tornán döntik el a helyezéseket. 
 

4) Kiírások, szabályzatok 
 
1. Az Elnökség a hozzá beérkezett felvetések, javaslatok alapján módosította az unihoki 

bajnokság előző ülésen megfogalmazott jellegét, az egyesületi hátérrel még nem ren-
delkező csapatok elérésének reményében szabadidős sorozatként írja ki a bajnokságot. 
Emellett döntést hozott, hogy az előző évi negatív tapasztalatok alapján maga a szö-
vetség rendezi a játéknapokat (6-8/év) esetenként összekapcsolva az utánpótlás regio-
nális központokra épülő kötetlenebb, kuparendszerű versenyekkel. Az Elnökség dön-
tött a bajnokság éves rajtengedélyi díjáról, 1 000 Ft-ban határozva azt meg. Felkérte 
Rácz Lászlót a kiírás véglegesítésére és közzétételére. 
 

2. Az Elnökség a floorball népszerűsítésére, a felmerülő igények betöltésére a 2102-2013 
bajnoki évben meghirdeti az MFSZ Amatőr Kupa szabadidős versenyt. A sorozat fő 
paraméterei: 
i) versenyengedéllyel nem rendelkező játékosok indulhatnak rajta 
ii)  akik a nemek két legfelső bajnokságában az adott évet megelőző kettő, alacso-

nyabb bajnokságban egy éven belül rendelkeztek versenyengedéllyel, nem indul-
hatnak (az első évben az OB3-ra ettől eltérő szabály is hozható) 

iii)  a Kupa 6 önálló versenyből áll, de lehetőség van a teljes sorozatra nevezni; a be-
nevezett csapatok eredményeinek összegzése alapján a legjobb négy csapat számá-
ra döntő kerül megrendezésre 

Az Elnökség felkérte Rácz Lászlót a részletek, többek között a pénzügyi feltételek ki-
dolgozására és a kiírás elkészítésére. 

 
Türinger József távozott az ülésről. 
 

3. Az e-mailben történt egyeztetéseket követően az Elnökség elfogadta a Nyilvántartási, 
igazolási és átigazolási szabályzat módosítását és megbízta Rácz Lászlót a változások 
egységes szerkezetbe foglalásával és közzétételével. 
 
Határozat (E-2012/0627/10): A Magyar Floorball Szakszövetség Nyilvántartási, iga-
zolási és átigazolási szabályzata 2012. július 1-ei hatállyal az alábbiak szerint változik: 
i) az átigazolási időszak július 1-től december 31-ig tart 
ii)  egy átigazolási időszakon belül egy átadó egyesülethez 3 hónap elteltével lehet 

visszaigazolni 
iii)  szabadon igazolható egy játékos, ha  

(1) egyesülete jogutód nélkül megszűnik, 
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(2) csapata jogi személyiség nélküli 
(3) ha az aktuális és az előtte lévő kettő évben nem szerepelt bajnokságban 

iv) átadó egyesület két esetben tagadhatja meg hozzájárulását az átigazoláshoz: 
(1) érvényben lévő sportszerződés esetén 
(2) írásos megállapodás keretében átadott felszereléssel való tartozás esetén 

v) az igazolási költség 0 Ft 
vi) egy egyesület csapatai között átnevezésre az átigazolási időszakon belül van lehe-

tőség, figyelemmel a visszaigazolás szabályára is 
Egyúttal megállapítható, hogy az aktuális kölcsönadások nem felelnek meg a kölcsön-
adásra vonatkozó előírásoknak a hiányzó sportszerződések miatt. A jelenlegi helyzetet 
a játékos kérése szerint a régi vagy jelenlegi egyesületébe való "átigazolással" kell 
díjmentesen formailag rendezni. A rendezés kezdeményezése az érintett játékosok fe-
lelőssége, amennyiben erre 2012. augusztus 31-ig nem kerül sor, igazolásuk automati-
kusan az átadó egyesületükben tekintendő élőnek. 

 
Kovács Gergely távozott az ülésről. 

 
5) Leány U19 szövetségi kapitány 

 
Németh Miklós beszámolt, hogy a sikeres VB-t követően egyeztetésre került sort Leitner 
Tamással az esetleges folytatásról. A megbeszélés pozitív eredménnyel zárult Leitner Ta-
más szívesen irányítja a leány U19 válogatott felkészülését a következő világbajnokságra. 
Mivel a napirendi pontban nem volt határozatképes az Elnökség Leitner Tamás leány U19 
kapitányi megbízatásának meghosszabbításáról a következő ülésen születik döntés. 
 

6) Főtitkári beszámoló, aktualitások 
 

1. Megérkezett a MOB hivatalos tájékoztatója a 2012-es állami támogatás mértékéről, 
amely sajnos 400 000 Ft-tal elmarad a tavalyi összegtől annak ez évi megtartására vo-
natkozó ígéret ellenére. 
 

2. A szövetség honlapjának megújításának folyamata az ütemterv szerint halad. A leadott 
specifikációk alapján a munkaóra- és árajánlat elkészítése zajlik, amelynek elfogadása 
esetén kezdődik a fejlesztés, amely érinti az arculatot, a bajnokságokhoz kapcsolódóan 
a háttér adatbázis átalakítását, fejlesztését, új funkciók bevezetését (időpont- és hely-
színváltoztatások, átigazolások, versenyengedélyek online intézését) valamint a jegy-
zőkönyvek teljes megújítását. 
 

3. Az Ares HC ’94 egyesületet 2012. február 22-én keresetet nyújtott be a szövetség el-
len a Fővárosi Törvényszéken a 2012. január 28-án tartott közgyűlés határozatainak 
megsemmisítése ügyében, mivel megítélése szerint a közgyűlés szabálytalanul lett 
megtartva. A felperes nem vonta vissza keresetét az után, hogy az Elnökség 2012. feb-
ruár 22-én tartott ülésén elismerte felperes álláspontját a vitatott határozatok érvényte-
lenségére vonatkozólag és haladéktalanul intézkedett új közgyűlés összehívásáról, sem 
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az után, hogy a 2012. március 31-én határozatképtelen közgyűlés újbóli összehívásán 
2012. április 14-én a közgyűlés szavazott a határozatokról. Így a Törvényszék 2012. 
november 6-ára tárgyalást tűzött ki a perben. Megítélésünk szerint a per okafogyottá 
vált ezért elkészült egy beadvány, amelyben az MFSZ kéri a Törvényszéket a per 
megszüntetésére. 
 

4. Az MDSZ új Elnöksége 2012. július 5-ei ülésén foglakozik a jövő évi diákolimpiai 
versenyekkel, azt követően kerül sor a szövetségi egyeztetésekre. Az előzetes tájékoz-
tatás szerint a kispályás floorball várhatóan előrébb lép, ha még nem is felmenő rend-
szerű sorozatként, de már nem szabadidős sportként kerül megrendezésre. Az Elnök-
ség megbízta Rácz Lászlót, hogy az előző évben benyújtott, de visszautasított javasla-
tot a zárt bajnokság kiírására újból nyújtsa be a megbeszéléseken. 

 
Az ülést 22.50-kor Németh Miklós bezárta. 
 
 
Budapest, 2012. június 27. 
 
 
 
 ……………………………….. ……………………………….. 
 Németh Miklós Rácz László 
 elnök jegyzőkönyv-vezető 


