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Jegyzőkönyv 

(Magyar Floorball Szakszövetség - Online Játékvezetői Testületi ülés) 

Dátum: 2018. 03. 16. 

Résztvevők: Berki Gábor, Pintér Attila, Ágoston Dávid, Váradi György, Görög Tamás (elnök) 

Jegyzőkönyvvezető: Görög Tamás 

 

1. Játékvezetéshez kapcsolódó szervezés kommunikációs formái 

 

Az előre leegyeztetett játékvezetések minden platformon, amik bizonyító erővel rendelkeznek, 

hivatalos formának számítanak. 

 

Határozat (JT-2018/03/16/1): A különböző platformokon történő kommunikáció során 

hivatalos formának tekinthető: Játékvezetői Testület elektronikus levelezési címe 

(jt@hunfloorball.hu), telefon, azonnali üzenetváltásra alkalmas applikációk. Telefonon történő 

egyeztetés esetén visszaigazoló e-mailt küld a Játékvezetői Testület. 

A határozat 5 igen mellett, egyhangúlag született. 

 

Határozat (JT-2018/03/16/2): A különböző platformokon történő kommunikáció során mind 

a Játékvezetői Testületre, mind a játékvezetőkre, egyesületi vezetőkre 48 órás válaszadási 

határidő vonatkozik. Ellenkező esetben nemleges válasznak megfelelően kell eljárni.  

A határozat 5 igen mellett, egyhangúlag született. 

 

2. A játékvezetők kötelezettségei, mentorálás 

 

A játékvezetőknek kötelességük az MFSZ Játékvezetői szabályzatának megfelelően végezni 

tevékenységüket. Ez éppúgy vonatkozik a kommunikációra, határidőkre, mint magán a 

mérkőzésen végzett tevékenységre. 

 

A Játékvezetői Testület un. mentor programot működtet, melynek lényege, hogy az kezdő 

játékvezetőket tapasztalt kollégákkal együtt küldje mérkőzésekre. A mentor programban 

résztvevők feladata, hogy tudásukkal a lehető legnagyobb mértékben segítsék az rutintalan  
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játékvezetőket. Később, az így megszerzett rutin és tapasztalat segítségével a kezdő 

játékvezetők már küldhetők párban mérkőzésre, játéknapokra. 

 

Határozat (JT-2018/03/16/3): A Játékvezetői Testület legkésőbb 14 nappal a mérkőzéseket 

megelőzően felveszi a kapcsolat az egyesületekkel, adott esetben külön a játékvezetővel, ha a 

mentor program keretein belül szeretnének lehetőséget biztosítani a kevesebb tapasztalattal 

rendelkező játékvezetőknek. A játékvezetők a regisztrációkor megadott elérhetőségeken 

kapnak tájékoztatást. 

A határozat 5 igen mellett, egyhangúlag született. 

 

3. Játékvezető személyének változása 

 

Abban az esetben, amennyiben egy játékvezető bármilyen okból mégsem tud részt venni egy 

mérkőzésen a kijelölést és visszaigazolást követően, akkor ő vagy egyesülete köteles a 

pótlásáról gondoskodni. 

 

Határozat (JT-2018/03/16/4): Azon játékvezetőnek, aki bármilyen okból nem tud részt venni 

a neki kijelölt mérkőzésen kötelező haladéktalanul tájékoztatnia a Játékvezetői Testületet. Ezen 

felül köteles (a játékvezető vagy egyesülete) saját maga pótlásáról gondoskodni. A lemondást 

és a pótlást egyidejűleg kell a Játékvezetői Testülettel kommunikálni. Ennek elmulasztása 

esetén a játékvezető pénzbüntetéssel sújtható. 

A határozat 5 igen mellett, egyhangúlag született. 

 

Határozat (JT-2018/03/16/5): Amennyiben a játékvezető vagy egyesülete játékvezetés 

utólagos lemondása esetén érdemben – megfelelően felkészült játékvezetővel - gondoskodott a 

pótlásról, akkor az eredetileg kijelölt játékvezetőnek kötelessége megtéríteni az MFSZ felé az 

eljárás során keletkező plusz költséget. A Játékvezetői Testület fenntartja a jogot, hogy 

méltányossági alapon ettől eltekintsen. 

A határozat 5 igen mellett, egyhangúlag született. 
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4. Mérkőzések lemondása 

 

A Játékvezetői Testület szeretné elkerülni azt, hogy a játékvezetők minden következmény 

nélkül lemondhassák a közreműködést a számukra kijelölt mérkőzésen, így arra az esetre is 

következményekről dönt a Testület, ha a játékvezető(k) nem oldják meg a saját pótlásukat. 

 

Határozat (JT-2018/03/16/6): Abban az esetben, amennyiben a játékvezetők lemondják a 

korábban számukra kijelölt és visszaigazolt játékvezetést, és nem gondoskodnak (sem ők, sem 

delegáló egyesületük) a pótlásról, úgy őket a Testület pénzbüntetéssel sújtja. A Játékvezetői 

Testület az adott mérkőzés kezdési időpontjához képest három kategóriát határoz meg, 

melyekhez eltérő mértékű pénzbüntetést rendel: 

▪ 1.kategória: 72 órán kívül: egyszeri 6.000 Ft /játékvezető 

▪ 2.kategória: 72 órán belül: egyszeri 12.000 Ft /játékvezető 

▪ 3.kategória: 24 órán belül: egyszeri 24.000 Ft /játékvezető. 

A pénzbüntetés kiegyenlítése történhet a játékvezető saját, vagy (a büntetés átvállalása esetén) 

egyesületének bankszámlájáról történő átutalással, vagy a büntetés mértékéig terjedő 

térítésmentes játékvezetéssel (ledolgozással). Utóbbira 30 napos határidő vonatkozik. 

A határozat 5 igen mellett, egyhangúlag született. 

 

5. Játékvezetők mérkőzésen való meg nem jelenése 

 

A Játékvezetői Testület a múltbeli problémákból okulva a lenti határozattal készül fel arra az 

esetre, ha a játékvezető(k) nem jelennek meg egy mérkőzésen. 

 

Határozat (JT-2018/03/16/7): Amennyiben egy mérkőzésen a játékvezető(k) nem jelennek 

meg, akkor a Játékvezetői Testület haladéktalanul vizsgálatot indít az eset kivizsgálására. A 

vizsgálat alatt a játékvezető(k) felfüggesztésre kerülnek, a folyamat a Játékvezetői Testület által 

hozott határozattal zárul, mely lehet: 

▪ vis maior esetén a játékvezetők felmentése, 

▪ írásbeli figyelmeztetés, 

▪ a résztvevő csapatok igazolható költségeinek 50%-áig terjedő pénzbüntetés, 
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▪ határozott, vagy határozatlan idejű eltiltás. 

Eltiltás esetén az MFSZ tulajdonát képező játékvezetői felszerelést haladéktalanul vissza kell 

juttatni a Szakszövetséghez, ennek elmulasztása esetén az MFSZ jogosult a felszerelést 

kiskereskedelmi áron kiszámlázni a játékvezető részére. A Játékvezetői Testület fenntartja a 

jogot az esetek egyedi elbírálására. 

A határozat 5 igen mellett, egyhangúlag született. 

 

6. Játékvezetői útiköltségek elküldésének határideje 

 

Annak érdekében, hogy a játékvezető számára az útiköltségek kifizetése zavartalanul történjen, 

a Játékvezetői Testület ajánlást fogalmaz meg. 

 

Határozat (JT-2018/03/16/8): A mérkőzéseket megelőzően kell elektronikus úton a 

fotitkar@hunflooball.hu e-mail címre eljuttatni az útiköltség elszámolást. Lehetőleg legkésőbb 

a mérkőzést megelőző szerda éjfélig. 

A határozat 5 igen mellett, egyhangúlag született. 

 

7. Játékvezető útiköltségek határidő lejárta után elküldött elszámolások 

 

Az ajánlott határidő után elküldött útiköltségek esetében az MFSZ nem tudja vállalni, hogy a 

mérkőzést követő héten átutalásra kerül. 

 

Határozat (JT-2018/03/16/9): A határidő után küldött útiköltségek esetében a Játékvezetői 

Testület azt vállalja, hogy legkésőbb a tárgyhavi játékvezetői díjakkal egyidőben átutalásra 

kerülnek. 

A határozat 5 igen mellett, egyhangúlag született. 

 

8.  Játékvezetői díjak kifizetése 

 

A játékvezetői díjak mérkőzés helyszínén történő készpénzes kifizetését felváltotta a 2017-

2018-as bajnoki évadtól kezdődően az utólagos, átutalásos kifizetés. 
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Határozat (JT-2018/03/16/10): A játékvezetői díjak kifizetése átutalással történik a 

játékvezetők regisztrációkor megadott bankszámlaszámára tömbösítve, tárgyhót követően 

hónap 10. napjáig. 

A határozat 5 igen mellett, egyhangúlag született. 

 

Kelt: 2018. március 16. 

 

  ................................   ...................................  .....................................  

 Berki Gábor sk. Görög Tamás sk.  Pintér Attila sk. 

 

  ................................   ................................... 

 Váradi György sk. Ágoston Dávid sk. 


