
JEGYZŐKÖNYV 

A Magyar Floorball Szakszövetség megismételt Közgyűlése 

Dátum: 2018. január 14. 10 óra 

Helyszín: Magyar Sport Háza, Budapest 

Résztvevők: 

MFSZ képviseletében: Gál Tamás, Jaczkó Róbert Gyula főtitkár 

Egyesületek képviseletében: 

1. Ares HC – Pavelka Zoltán 

2. Cartoon Heroes – Blaumann Ádám 

3. DEAC – Gál Tamás 

4. Dunai Krokodilok – Ressely Norbert 

5. Dunaújvárosi Egyetemi SE – Jadlószki Ákos 

6. Justitia Sport Club – Akcal Richárd Tansu 

7. Miskolci Floorball Egyesület – Gál Tamás 

8. Neumann FSE – Ágoston Zsolt 

9. Phoenix Fireball – Varsányi Zsuzsanna 

10. Szegedi Floorball Egyesület – Ujvári Péter 

11. SZPK – Türinger József 

12. SZTE EHÖK – Ujvári Péter 

13. Trampolin SE – Kovács Tamás 

Jegyzőkönyvvezető: Jaczkó Róbert Gyula 

Gál Tamás köszöntötte a megjelenteket, elmondta, hogy a 2018. január 14. 9.30 órára meghir-

detett Közgyűlés a megjelentek számából fakadóan határozatképtelen volt, majd a 2018. január 

14. 10 órára meghirdetett megismételt – mely a megjelentek számától függetlenül határozatké-

pes – Közgyűlést megnyitotta. 

Gál Tamás jegyzőkönyv hitelesítőknek Blaumann Ádámot és Ágoston Zsoltot jelöli, akik elfo-

gadták a felkérést. 

A Közgyűlés 2 tartózkodás 11 igen szavazat mellett választotta meg a jegyzőkönyv hitelesítő-

ket. 

 

Szavazatszámlálónak Varsányi Zsuzsannát és Ressely Norbertet, akik elfogadták a felkérést. A 

Közgyűlés 2 tartózkodás és 11 igen szavazat mellett választotta meg a jegyzőkönyv hitelesítő-

ket. 

 

Gál Tamás ismertette az Elnökség által benyújtott napirendi pontokat: 

 

1. Alapszabály módosítása 

2. Éves tagdíj módosítása 

3. Fegyelmi Szabályzat módosítása 

4. Fegyelmi Csoport tagok visszahívása 
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  .......................................................   .................................................................  

   

5. Fegyelmi Csoport tagok megválasztása 

6. A Szakszövetség tagjai által beterjesztett javaslatok: 

  Kovács Gergely előterjesztései 

  Játékvezetői rendszer 

 

Gál Tamás szavazásra bocsátotta a napirendi pontokat. 

 

A Közgyűlés 2 tartózkodás, 11 igen szavazattal elfogadta a napirendet. 

 

A napirendi pontok tárgyalása megkezdődött. 

 

 

1. Alapszabály módosítása 

 

Az MFSZ elnöksége javaslattal élt a Fegyelmi szabályzat és azonos tartalommal az Alapszabály 

módosítására, mely alapján a Fellebbviteli Fegyelmi Bizottság a mindenkori elnökség tagjaiból 

állna. 

 

A megjelent tagegyesületi képviselők ezt a javaslatot nem támogatták, azzal a módosítással 

bocsátották szavazásra, hogy a Fellebbviteli Fegyelmi Bizottság öt főből álljon, melyből két fő 

az elnökség delegáltja, három főt pedig a Fegyelmi Csoport elnöke jelöl ki a csoport tagjaiból. 

 

Határozat: (KGY-2018/0114/1): A közgyűlés az Alapszabály 32. §-át az alábbiak szerint mó-

dosítja: 

„(1) A Szakszövetség tagjaival, valamint a sportágban tevékenységet folytató személyekkel és 

szervekkel szembeni Szakszövetségi fegyelmi eljárások lefolytatás a közgyűlés 5 éves időtar-

tamra Fegyelmi Csoportot hoz létre. A Fegyelmi Csoport tagjainak létszáma megegyezik a 

Szakszövetség mindenkori tagjainak a számával. A Fegyelmi Csoport munkáját elnök irányítja. 

A Fegyelmi Csoport tagjait és elnökét – a tagegyesületek jelölése alapján – a Közgyűlés vá-

lasztja meg. A Fegyelmi Bizottság 3, míg a Fegyelmi Fellebbviteli Bizottság 5 főből áll. A Fe-

gyelmi Csoport elnöke egyben a Fegyelmi Bizottsági elnöke. Fegyelmi eljárás lefolytatásához 

a Fegyelmi Csoport elnöke az eljárás megindítását megelőzően – a konkrét téma ismeretében, 

az összeférhetetlenség vizsgálatával egyidejűleg – a Fegyelmi Csoportból további két főt jelöl 

ki és létrehozza a Fegyelmi Bizottságot, ezzel egyidejűleg a Fegyelmi Csoportból további három 

fő kijelölésével, illetve az elnökség két delegáltjával létrehozza a Fegyelmi Fellebbviteli Bizott-

ságot. 

(3) A Fegyelmi Fellebbviteli Bizottság élén az elnök áll, akit az adott bizottsági tagok maguk 

közül választanak. A Fegyelmi Bizottság tagjai a Szakszövetségben más tisztséget nem viselhet-

nek, a Szakszövetséggel munkaviszonyban nem állhatnak.” 

Szavazás: 13 igen, 0 tartózkodás, 1 nem 

 

 

2. Éves tagdíj módosítása 

 

Az MFSZ elnökségének javaslata szerint a tagegyesületeknek kötelességük lenne meghatáro-

zott éves tagdíjat fizetniük, melyet az adott évi közgyűléseken való részvételük arányában jó-

váírnak az egyesület MFSZ felé fizetendő költségeiből. Ennek célja, hogy a korábbi évek köz-

gyűléseire jellemző közönyt (részvétel hiányát) megtörje az elnökség. Annak a tagegyesület-

nek, mely befizeti tagdíjat, és képviselteti magát az éves közgyűlés(ek)en a versenyeztetéshez 
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kapcsolódó költségszintje nem változik, egyedül azoknak nő, akik nem vesznek részt a közös-

ségi munka e területén. 

 

Ares HC képviselője ellenzi a javaslatot, és demokratikus jognak ítéli meg a részvételt. Jelezte, 

hogy ha ez így ebben a formában elfogadásra kerül, akkor meg fogják támadni hivatalos szer-

veknél. Vélt jogi aggályai: sem szavazatot, sem részvételt donációval venni nem lehet. 

 

Gál Tamás az MFSZ részéről ezt követően elmondta, a javaslat arra irányul, hogy minden tag-

egyesületnek egyetemlegesen 60.000 forintos tagdíjat kelljen fizetni, majd ebből a befizetésből 

az országos bajnoki kiírások alapján azon tagegyesületek kapnak jóváírást, akik a bajnoki ne-

vezésig részt vettek az adott év közgyűlésein. Jóváírást kap, aki részt vesz a közösségi munká-

ban azáltal, hogy képviselteti magát a közgyűléseken, nem pedig arra irányul, hogy az kap bün-

tetést, aki nem él az Alapszabály által biztosított jogaival – hiszen nem is lehet kötelezővé tenni 

a közgyűlésen való részvételt. Ebben a formában a tagegyesületek demokratikus jogai nem sé-

rülnek. 

 

Határozat (KGY-2018/0114/2): A közgyűlés úgy határoz, hogy a Magyar Floorball Szakszö-

vetség tagegyesületeinek éves tagdíja 60.000 forint, melyet számla ellenében kötelesek a tagok 

megfizetni. A közgyűlés kötelezi a Szakszövetség szervezeti egyeégeit, hogy az országos baj-

nokságok kiírásai – melyek tartalmazzák a jóváírás részleteit - minden évben jelenjenek meg a 

fizetési határidő előtt. 

Szavazás: 13 igen, 1 nem, 0 tartózkodás 

 

3. Fegyelmi szabályzat módosítása 

 

Gál Tamás elmondta, hogy ez a napirendi pont technikai jellegű, hiszen a Fegyelmi szabályzat 

módosítása az elnökség hatásköre. Az elnökség szeretné, ha a tagegyesületek is megerősítenék, 

hogy a Fegyelmi Szabályzatot az Alapszabálynak megfelelően módosítani szükséges, továbbá 

csapatvezetői javaslatra az eltiltásokat tartalmazó melléklet más sportágak mintájára legyen 

részletesebb. 

 

Határozat (KGY-2018/0114/3): A közgyűlés kötelezi az elnökséget, hogy öt munkanapon be-

lül módosítsák az MFSZ Fegyelmi szabályzatát. 

Szavazás: 13 igen, 1 nem, 0 tartózkodás 

 

4. Fegyelmi Csoport tagok visszahívása 

 

Az elnökség álláspontja szerint a Fegyelmi Csoport nem működőképes a tagok inaktivitásából 

fakadóan, ezért a tagok visszahívását, majd a következő napirendi pontban az újonnan jelölt 

tagok megválasztását javasolják. 

 

Határozat (KGY-2018/0114/4): A Közgyűlés visszahívja a Fegyelmi Csoport tagjait. 

Szavazás: 13 igen, 1 nem, 0 tartózkodás  

 

 

5. Fegyelmi Csoport tagok megválasztása 

 

Gál Tamás ismertette a tagegyesületek által állított jelöltek listáját, majd egyesével szavaztak a 

megjelent képviselők. 
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  .......................................................   .................................................................  

   

Határozat (KGY-2018/0114/5): A Fegyelmi Csoport elnöke és tagjai a tagegyesületek jelölése 

alapján az alábbi személyek: 

Varsányi Zoltán, elnök - 13 igen, 1 tartózkodás, 

Pavelka Zoltán – 11 igen, 2 tartózkodás, 1 nem, 

Csík Dániel – 13 igen, 1 tartózkodás, 

Héjja Csaba – 13 igen, 1 tartózkodás, 

Szabó Józse f– 13 igen, 1 tartózkodás, 

Jadlószki Ákos – 12 igen, 2 tartózkodás, 

Benyó Blanka – 14 igen, 0 tartózkodás, 

Ferenczi Balázs – 13 igen, 1 tartózkodás, 

Simay Balázs – 13 igen, 1 tartózkodás, 

Szobonya Kornél – 13 igen, 1 tartózkodás, 

Ágoston Zsolt – 13 igen, 1 tartózkodás, 

Paszternák Sándorné – 14 igen, 

Jenei Tamás – 13 igen, 1 tartózkodás, 

Ujvári Péter – 13 igen, 1 tartózkodás, 

Kiss Zoltán – 13 igen, 1 tartózkodás mellett került megválasztásra. 

 

Gál Tamás megköszönte a szavazatokat, és jó munkát kívánt a Fegyelmi Csoport elnökének, 

tagjainak. 

 

6. A szakszövetség tagjai által beterjesztett javaslatok 

 

Gál Tamás bemutatta a Kovács Gergely és Görög Tamás által küldött anyagokat. Előbbi a ver-

senyrendszerre fókuszált, és a küldő Svájcban töltött időszakának tapasztalatainak összegzése 

volt, míg utóbbi a játékvezetésre, annak fejlesztésére irányult. 

 

Ebben a napirendi pontban nem született határozat. Mindkét témát kerekasztal beszélgetés for-

májában dolgozták fel a tagok. 

 

Végül Gál Tamás megköszönte mindenkinek a részvételt, majd 12:10-kor berekesztette a köz-

gyűlést. 

 

 

Budapest, 2018. január 14. 

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

 Gál Tamás Jaczkó Róbert Gyula 

 a közgyűlés levezető elnöke jegyzőkönyvvezető  


