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Elnökségi ülés jegyzőkönyv

Dátum: 2013. 02. 07. 18.30
Résztvevők: Németh Miklós (elnök), Gál Tamás, Mile Lajos, Vörös László (elnökségi tagok),
Rácz László (főtitkár)
Jegyzőkönyvvezető: Rácz László
NAPIRENDI PONTOK:
1) Debreceni FSE fellebbezése – VB-2013/0124/1 határozat
Rácz László ismertette az elsőfokú eljárás során rendelkezésre álló és keletkezett dokumentumok tartalmát: a csapatok levelezését (ld. melléklet), az elsőfokú eljárás jegyzőkönyvét, a VB határozatát, valamint a DFSE fellebbezését (ld. melléklet).
Az elnökség megállapította, hogy a fellebbezés nem alapos, hiszen új tényt nem tár
fel, emellett hiányoznak a kérés megalapozottságát alátámasztó tények, dokumentumok, nem szolgál az érvelést igazoló bizonyítékokkal.
Az elnökség a VB által begyűjtött és az ügy irataihoz csatolt, az OMSZ által kiadott
riasztási és figyelmeztetési információk alapján nem ítélte a helyzetet vis maior-nak.
Határozat (E-2013/0207/1): Az elnökség a Versenybizottság VB-2013/0124/1 számú
határozatát helybenhagyja. Jelen határozattal szemben a Sport Állandó Választott Bíróságnak vagy a területileg illetékes bíróságnak címzett, a kézbesítéstől számított 15
napon belül az MFSZ elnökségénél benyújtott keresettel van helye jogorvoslatnak.
A határozatot egyhangúlag fogadta el az elnökség.
2) Debreceni FSE fellebbezése – VB-2013/0124/2 határozat
Rácz László ismertette az elsőfokú eljárás során rendelkezésre álló és keletkezett dokumentumok tartalmát: a mérkőzést lemondó e-mailt (ld. melléklet), az Ares ’94 HC
ügyben küldött leveleit (ld. melléklet), az elsőfokú eljárás jegyzőkönyvét, a VB határozatát, valamint a DFSE fellebbezését (ld. melléklet).
Az elnökség megállapította, hogy a fellebbezés nem alapos, hiszen új tényt nem tár
fel, emellett hiányoznak a kérés megalapozottságát alátámasztó tények, dokumentumok, nem szolgál az érvelést igazoló bizonyítékokkal.
Az elnökség megállapította, hogy a Versenyszabályzat nem teszi lehetővé két egyesület ilyen irányú megállapodását egy mérkőzés elhalasztására, valamint nem tekinthető
vis maior helyzetnek, ha a két nevezett kapus egyike egészségügyi okból nem áll a
csapat rendelkezésére.
Határozat (E-2013/0207/2): Az elnökség a Versenybizottság VB-2013/0124/2 számú
határozatát helybenhagyja. Jelen határozattal szemben a Sport Állandó Választott Bí-
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róságnak vagy a területileg illetékes bíróságnak címzett, a kézbesítéstől számított 15
napon belül az MFSZ elnökségénél benyújtott keresettel van helye jogorvoslatnak.
A határozatot egyhangúlag fogadta el az elnökség.
3) Inaktív játékosok átigazolása
Több egyesület jelezte, hogy lehetősége lenne olyan inaktív játékosokat nevezni, versenyeztetni, akik régebben más egyesületben versenyeztek, de az átigazolási szabályok
szerint erre jelenleg nincs lehetőség. Rácz László ismertette az egyesületektől beérkező igényt, valamint az aktuális szabályzatot.
Mile Lajos elmondta, hogy mivel a floorballban nem jellemző a szerződéses jogviszony, így a játékosok egyesületi tagsági viszonyuk alapján sportolnak. A vonatkozó
szabályok alapján nem tekinthető új igazolásnak az ilyen státuszú játékos, hiszen szerepel a szövetség és esetleg a MOB nyilvántartásában is.
Rácz László jelezte, hogy nem várható jelentős számú ilyen igény, és hogy az elmúlt
évben volt olyan példa, hogy a meghiúsult átigazolást követően az új időszakban már
nem került sor az átigazolásra, a reaktiválásra.
Az elnökség támogatta az inaktív játékosok visszatérésének segítését, meghatározott
feltételek mellet az átigazolásuk lehetővé tételét. Ehhez az elnökség az alábbiak szerint
változtatta meg a Nyilvántartási, igazolási és átigazolási szabályzatot.
Határozat (E-2013/0207/3): A Magyar Floorball Szakszövetség Nyilvántartási, igazolási és átigazolási szabályzata a 22. § 4./ pontjaként a következővel egészül ki:
Azon játékos, aki az aktuális versenyévben és azt megelőző kettő versenyévben nem
rendelkezett versenyengedéllyel, az 1./ pontban meghatározott átigazolási időszakon
kívül is átigazolható.
A határozatot egyhangúlag fogadta el az elnökség.
4) Pályaválasztói jog rájátszásban
Az Erima U14 bajnokság érintettjei jelezték, hogy a versenykiírás nem határoz a rájátszás mérkőzéseinek pályaválasztói jogáról. A hiányt az elnökség általános szabály
meghozatalával korrigálta. Az elnökség felkérte Rácz Lászlót, hogy a jövő évi Versenyszabályzatba kerüljön beépítésre a határozat.
Határozat (E-2013/0919/4): Amennyiben egy bajnokság kiírása erről külön nem rendelkezik, akkor az alapszakaszt követő mérkőzések esetén a következő szabályok határozzák meg a pályaválasztó személyét:
• helyosztó mérkőzés esetén az alapszakaszban jobb helyezést elért csapat a pályaválasztó,
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a két mérkőzésből álló (oda- visszavágó) lebonyolítás esetén az alapszakaszban
rosszabb helyen végzett csapat az első mérkőzés, a jobb helyen végzett csapat a 2.
mérkőzés pályaválasztója,
adott számú győzelemig tartó sorozat esetén az alapszakaszban jobb helyen végzett csapat a páratlan sorszámú, a rosszabb helyen végzett csapat a páros sorszámú
mérkőzések pályaválasztója.

A határozatot egyhangúlag fogadta el az elnökség.

5) Főtitkári beszámoló
1. Rácz László tájékoztatta az elnökséget a hunfloorball.hu fejlesztésének állásáról. Az
adatbázis átalakítása 95%-ban befejeződött, speciális helyzetek finomítása van hátra.
Az online jegyzőkönyv fejlesztése során megtörtént az első éles tesztelés, apróbb hibák, fejlesztenivalók kerültek felszínre, összességében megfelelően működött a rendszer. A nyomtatási modul fejlesztését követően alkalmassá válik a papír alapú jegyzőkönyvezetés kiváltására is. Várhatóan a következő bajnoki évben több osztályban bevezetésre kerül az elektronikus jegyzőkönyvezetés.
Határozat (E-2013/0207/5): Az idei versenyévben a csapatok önkéntes alapon használhatják a szolgáltatást. Az X3M OB1 bajnokság felsőházi rájátszása folyamán a csapatok kötelezettek az online jegyzőkönyvezetés használatára, az elnökség megbízza a
Versenybizottságot, hogy az X3M OB1 bajnokság kiírásának 19.f pontja szerint értesítse a csapatokat.
A határozatot egyhangúlag fogadta el az elnökség.
2. Rácz László tájékoztatta az elnökséget a szövetség aktuális pénzügyi helyzetéről, az
elmúlt évi költségvetés alakulásáról. A könyvelést végző cég tájékoztatása szerint a
2012-es év pénzügyi zárása gyakorlatilag elkészült. A felmerült kérdések tisztázásra
kerültek, a jövő hét folyamán ezek rögzítése is megtörténik, és az elkészült pénzügyi
beszámolók átadásra kerülnek a Ellenőrző Testületnek. Az elnökség, figyelembe véve
az alapszabály előírásait és a Versenynaptárt, április első hétvégéjére irányozta elő az
évi rendes közgyűlést. Az elnökség megbízta Rácz Lászlót a szükséges beszámolók, a
költségvetés és a közgyűlés előkészítésével.
3. A szövetség tagjai közül ketten, a Dombóvári Floorball Sportegyesület és a Kazincbarcikai Ördögök Sportegyesület, tagságuknak szüneteltetéséről szóló nyilatkozatokat
nyújtottak be, amelyekben kérik tagsági viszonyuk átmeneti szüneteltetését. Az elnökség az egyesületek szándékát tudomásul vette és felkérte a főtitkárt, hogy az Alapszabály 8. § (1). pontja szerint a tagnyilvántartásból törölje az érintett egyesületeket. A
Bajai Méhek és Darazsak Sportegyesület 3 évi tagdíj tartozása továbbra is fennáll. Az
egyesület azt megfizetni nem kívánja. Az egyeztetések során kiderült, hogy az egyesü-
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let több éve nem működik, amit jogilag is meg kívánnak valósítani. Mivel ez idáig
nem sikerült olyan dokumentumot beszerezni, amely hivatalosan rendezné az egyesület státuszát és ezzel tagsági viszonyát, így erről elnökségi határozatban kellett döntést
hozni.
Határozat (E-2013/0207/6): A Bajai Méhek és Darazsak Sportegyesület tagsági viszonya az Alapszabály 7. § (2). pontja szerint törléssel megszűntetésre kerül. Az egyesület 60 000 Ft-os tagdíj tartozása veszteségként kerül leírásra.
A határozatot egyhangúlag fogadta el az elnökség.
4. A 2008 óta fennálló spanyol ill. szlovén tartozás kérdésében az elnökség megbízta Mile Lajost és Rácz Lászlót az Európai Fizetési Meghagyás lehetőségének megvizsgálásával, a megfelelő feltételek megléte esetén annak elindításával.
5. Május 24-25-én kerül megrendezésre a XII. Budapesti Nagy Sportágválasztó. Az elnökség akkor látja a jelentkezést megalapozottnak, ha a szövetség által biztosított infrastruktúra mellett megfelelő emberi erőforrás áll rendelkezésre, ezért megbízta Gál
Tamást az egyesületek megkeresésére a kérdésben.
Az elnökség megállapodott a következő ülés időpontjában, amely 2013. március 4.
Az ülést 22.00-kor Németh Miklós bezárta.

Budapest, 2013. február 7.

………………………………..
Németh Miklós
elnök

………………………………..
Rácz László
jegyzőkönyv-vezető
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Fellebbezés
A DEAC fellebbezést nyújt be a versenybizottság 2013. január 24-iei döntései ellen. Kérjük,
vegyék figyelembe az akkori időjárási viszonyokat, valamint a DEAC által tett lépéseket, melyet az
ellenfél költségeinek csökkentésére tett. Elismerjük, hogy ezek ténylegesen az utolsó pillanatok
egyikében történtek, de az időjárást és az akut egészségügyi problémákat a jövőben sem leszünk
képesek 2 héttel előre jelezni, akármennyire is szeretnénk. Csapataink, pontosabban azok játékosai a
floorball iránti rajongásuk miatt minél több meccset szeretnének játszani, nem célunk a meccsek
szándékos szabotálása.
1. Lizards FT-DEAC Erima U14:
A találkozóra nem utazott el együttesünk, vis maior ok miatt. Aznapra az előrejelzések szerint
ónos esőt jósoltak a meterológusok, mely miatt a szülők nem engedték útra gyerekeiket. Azt
gondoljuk, hogy 350 km-es táv esetén ez teljesen elfogadható, főleg úgy, hogy 14 éves gyerekekről
van szó. A döntés indoklásában szerepel, hogy két másik nagyobb táv is volt ugyanazon a napon. Nos
nézzük: Miskolc és Dunaújváros között 275 km van, míg Kartal és Debrecen között 188 km van. Meg
szeretnénk jegyezni, hogy mindkét táv rövidebb (utóbbi majdnem feleakkora), mint a szóban forgó
Veszprém Debrecennek. Kérjük, vegyék figyelembe, hogy az edző ilyen esetben természetes módon
elfogadja a szülők döntését, mivel maga is tudja, neki is mekkora felelősséggel jár 8 gyereket maga
mögött tudni egy hosszú úton rossz időjárási körülmények között.
A döntés anyagi részét kifejezetten érhetetlennek tartjuk. Úgy gondoljuk, hogy jelen gazdasági
körülmények között fölösleges ilyen pénzbírságokkal ellehetetleníteni a vétkes csapatot, ha az anyagi
kárt nem okoztunk se a szövetségnek, se a rendező csapatnak. Kiemelnénk, hogy ennek érdekében
maga a csapat járt el, olyan hamar, amikor csak tudott. Idejében jeleztük, hogy nem fogunk útra
kelni, ezért a sportcsarnok sem állhat elő követeléssel a Lizards felé! Elhihetik, hogy nem azért nem
indultunk el, mert büntetést akarunk fizetni. Éppen ezért az említett összeg törlését kérjük.
2. DEAC-ARES HC X3M OB I és Erima U14:
Fel szeretnénk hívni a Bizottság figyelmét arra, hogy csapatvezetőnk Rácz László főtitkárral is
telefonon egyeztetett a meccs más időpontban történő lejátszásának lehetségességéről. Rácz László
azt kérte, hogy amennyiben az Ares HC csapata elfogadja a meccs áthelyezését, akkor ennek legyen
nyoma egy e-mailben, hogy hivatalos legyen. A két csapat meg tudott egyezni arról, hogy a mérkőzés
más időpontban kerüljön megrendezésre. A vendégek kérésére azt is megpróbáltuk megoldani, hogy
egy időpontban utazzon az U14-es és felnőtt csapat is. Továbbá január 8-án a következő e-mailt írtuk:

„Tisztelt ARES HC' 94!
A hétvégéről elmaradt mérkőzések pótlására alkalmas-e a február 16-17-iei hétvége? Sajnos több
olyan hétvége nincsen, amikor egyszerre lehetne OB I-es és U14-es mérkőzéseket rendezni, a
mostani hétvége pedig már nem tudunk termet találni.
Várjuk a választ és reméljük megfelel az időpont!
Üdvözlettel:
Lánczi András”

Erre a következő választ kaptuk:
„Tisztelt Sporttársak!
Néhány nap türelmet kérek, amíg felmérem, hogy a játékosoknak jó-e az időpont.
Üdvözlettel: Pavelka Zoltán”

A további egyeztetést a január 24-iei döntés megrekesztette. A született döntéssel sajnálatos
módon beavatkoznak a bajnokság menetébe, annak ellenére, hogy a csapatok játszani szerettek
volna és a csapatok által megbeszélteket írták felül. Amíg nem profi keretek között zajlik a bajnokság
lebonyolítása és mindenki a játék szeretetéért csinálja a sportot, addig mindenképpen az egyet nem
értésünket kell kifejeznünk az ilyen szintű beavatkozással szemben.
„A Versenybizottság a rendelkezésre álló szűkös információk alapján nem látta igazoltnak a teljes
vis major helyzetet, többek között amiatt, mert a másik nevezett kapusról nem rendelkezett konkrét
információval. Kétségtelenül jelentős hátrányt jelentett volna a DEAC számára a kapus nélküli kiállás,
ugyanakkor ez nem egyedi, többször előforduló eset, hogy mezőnyjátékos kénytelen helyettesíteni a
csapat kapusát.” A másik nevezett kapusunk sajnálatos módon nem állhatott rendelkezésünkre se az
adott hétvégén, se az összes többi mérkőzésen sem azt megelőzően. Nem értjük, hogy amennyiben a
felek meg tudnak egyezni a meccs más időpontban történő lejátszásában úgy, hogy az ellenfél is
ismeri a helyzetet, ami miatt ezt kérjük, akkor miért szükséges a Bizottság beavatkozása.
Tudtunkkal mezőnyjátékos kapussága nem egy gyakori eset, legutóbb pont az ARES kényszerült
erre egy meccs közben. Nyilvánvaló, hogy amennyiben megsérül meccs közben a kapusunk mi is egy
mezőnyjátékost állítanánk be a kapuba, nem pedig a meccs megszakítását kérnénk.

Kérjük, vegyék figyelembe azt, hogy első osztályú mérkőzésen ezzel csak a sportot járattuk volna
le. Ez tudtunkkal nem célja a szövetségnek sem, ha profi sportként szeretnénk említeni a magyar
floorballt. Ebben az Ares HC csapatának is köszönettel tartozna a szövetség is, amiért nem ők
rohantak a Versenybizottsághoz egy biztos győzelem reményében, hanem a megmérettetést
vállalták volna. Ez abszolút dicsérendő sportszerűség. Azok az 5:0-ás eredmények, melyek papíron
dőlnek el nem a profizmus felé terelnek minket.
Mindezek ismeretében az OB I-es találkozó új időpontba való kiírását kérjük!

Roundcube Webmail :: u14
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Tárgy
Feladó
Címzett

Dátum

https://webmail.inweb.hu/?_task=mail&_action=print&_uid=17&_mbo...

u14
Trampolin SE <kojasi@trampolin.hu>
MFSZ főtitkár <fotitkar@hunfloorball.hu>, VB-elnök
<vb@hunfloorball.hu>, <akrobit@index.hu>, Zoltán Kiss
<picizoli@yahoo.com>
12.12.2012 05:54

Tisztelt MFSZ, Debreceni FSE!
Erima Fiú U14 Lizards FT - Debreceni FSE
9. forduló - december 16. 14:00
A tegnapi napon az alábbi üzenetet küldte ellenfelünk:
" Szia, Most szólt Tibor, hogy vasárnap biztos nem tudunk kiállni, a termet mondjátok le. Az időjárás mellett
iskolai program is beleszólt, nem tudunk kiállni. Ha van rá mód, más időpontban szívesen megyünk." (Lánczi
Andris)
Megkérném a Debreceni FSE csapatát, hogy erősítse meg szándékát az MFSZ felé, mivel az említett okok miatt
nem áll módunkban később játszani.
Csapatunk készül, kirobbanó formában van, erre a napra összpontosítunk. Időjárás miatt nem fogadom el, hogy
5 nappal a játéknap előtt valaki visszalép.
Iskolai elfoglaltság? Mikor lett lejelentve a mérkőzés? Már kb 1,5 hónapja. Ez elég vicces. És arról nem is
beszélek, hogy a Lizards FT-nek 70.000,- Ft-ba került, amikor elutazott Debrecenbe az első fordulót lejátszani.
Várom a hivatalos megerősítést mindkét részről!
Üdvözlettel: Kovács Tamás - Lizards FT

2013.02.08. 20:12
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Tárgy
Feladó
Címzett

Dátum

https://webmail.inweb.hu/?_task=mail&_action=print&_uid=758&_mb...

DEAC - ARES HC
Debreceni Floorball Sportegyesület <debrecenifse@gmail.com>
Nagy Zsolt <zsnagy6711@gmail.com>, MFSZ főtitkár
<fotitkar@hunfloorball.hu>, <areshc@gmail.hu>,
<zoltan.pavelka.9@facebook.com>
04.01.2013 22:11

Tisztelt Főtitkár úr és ARES HC!
A holnapra kiírt DEAC - ARES HC találkozó rendkívüli halasztását kérjük, mert a benevezett kapusaink sérüléssel
küzdenek. Az ARES HC kérését, mely szerint az U14-es találkozó is ugyanazon a hétvégén kerüljön lejátszásra,
amikor az OB I-es találkozó is, természetesen támogatjuk, és köszönjük a konstruktív hozzáállásukat!
Üdvözlettel:
Lánczi András

2013.02.08. 20:18
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Feladó

https://webmail.inweb.hu/?_task=mail&_action=print&_uid=757&_mb...

Re: DEAC - ARES HC
ARES Hockey Club '94 <areshc@gmail.hu>

Címzett

Debreceni Floorball Sportegyesület <debrecenifse@gmail.com>

Másolat

Nagy Zsolt <zsnagy6711@gmail.com>, MFSZ főtitkár
<fotitkar@hunfloorball.hu>, <zoltan.pavelka.9@facebook.com>

Dátum

05.01.2013 09:15

Tisztelt Sporttársak!
A kapusoknak mielőbbi jobbulást! Várjuk a javaslatokat a mérkőzéssel kapcsolatban.
Üdvözlettel: Pavelka Zoltán
On Fri, 4 Jan 2013 22:11:40 +0100, Debreceni Floorball Sportegyesület wrote:
Tisztelt Főtitkár úr és ARES HC!
A holnapra kiírt DEAC - ARES HC találkozó rendkívüli halasztását kérjük, mert a benevezett kapusaink sérüléssel
küzdenek. Az ARES HC kérését, mely szerint az U14-es találkozó is ugyanazon a hétvégén kerüljön lejátszásra,
amikor az OB I-es találkozó is, természetesen támogatjuk, és köszönjük a konstruktív hozzáállásukat!
Üdvözlettel:
Lánczi András
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DEAC- ARES OB I
ARES Hockey Club '94 <areshc@gmail.hu>
<fotitkar@hunfloorball.hu>, <vb@hunfloorball.hu>
08.01.2013 08:44

Tisztelt Főtitkár úr, VB!
A szombatra kiírt és a DEAC által lemondott férfi OB I-es mérkőzésünk kapcsán a következő gondolatok
merültek fel.
Mi sportszerűen álltunk a halasztáshoz, noha a Versenyszabályzat ezt nem teszi lehetővé 18 órával a mérkőzés
előtt.
Elfogadtuk, hogy a kapus sérült. Igaz mi már ebben a szezonban két alkalommal is mezőnyjátékossal álltunk ki
bajnoki meccsre. Egyszer az OB II-ben a Phoenix ellen (kapusunknak szalagavatója volt), egyszer az U 14-ben
(kapusunk beteg volt). Nem is feltételeztük, hogy ezért meccset lehet halasztani. Most már tudjuk, ha
legközelebb ilyen gondunk van, akkor halasztást kérhetünk!?
Felmerül a kérdés, hogy ha mondjuk a legponterősebb játékosunk sérült, akkor is lehet halasztani? Mert lehet,
nekünk az ő szerepe fontosabb. Ez lavinát indíthat el.
Ennek ellenére, ha kiírják a meccset, lejátsszuk, mert dőljön el a pályán, de...!
A DEAC azt ajánlotta, hogy hétfőn, azaz tegnap megadja az új időpontot. Ez nem történt meg!!!
Mi tettünk szívességet, ezzel szemben ők nem teljesítették az ígéretüket.
Kérem a T. Szakszövetséget, döntsön a mérkőzés sorsáról! Lejátszuk-e, és mikor?

Üdvözlettel: Pavelka Zoltán
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