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Jegyzőkönyv 

(Magyar Floorball Szakszövetség - Online Versenybizottsági ülés) 

Dátum: 2018. 10. 10. 

Résztvevők: Gál Tamás, Német Balázs, Szűcs András, Szegvári András (elnök) 

Jegyzőkönyvvezető: Szegvári András 

 

1. A Dunai Krokodilok kérvénye korengedményes játékengedéllyel kapcsolatban 

 

A Dunai Krokodilok a fiú U17-es csapatukba 11 olyan játékost nevezett, akik nem felelnek meg 

a kiírásban szereplő korhatári kritériumoknak. Az 1. forduló előtti este (2018. szeptember 28-

án) elküldtek egy kérelmet, melyben indoklásként azt hozták fel, hogy enélkül nem tudnak a 

bajnokságban elindulni. A kérelmet az 1. sz. melléklet tartalmazza. A Dunai Krokodilok ezt 

követően be tudott nevezni megfelelő számú, az életkori kritériumoknak megfelelő játékost. 

 

Határozat (VB-2018/10/10/1): 

A kérvény sem formailag, sem tartalmilag nem megfelelő. A kérelemben 4 olyan játékos is 

szerepel, akihez nem írtak születési dátumot, illetve a kérelemhez szülői támogató nyilatkozatot 

nem mellékeltek. Az indoklás, miszerint ez alapján nem tudják az adott korosztályban indítani 

a csapatot, szintén nem megfelelő, mivel több olyan korosztály is rendelkezésre áll, ahová be 

lehet(ett) volna nevezni a játékosokat. A Versenybizottság ezért a kérvényt elutasítja. 

A határozat 3 igen és 1 tartózkodás mellett született. 

 

2. Az Ares HC – Neumann Wombats fiú U17 mérkőzés lemondása a vendégcsapat 

részéről 

 

A 2018. október 7-re kiírt, Ares HC – Neumann Wombats fiú U17 bajnoki mérkőzést a 

vendégcsapat szakvezetője 2018. október 4-én lemondta, ám arra kérte a rendező egyesületet 

és a Versenybizottságot, hogy a mérkőzést egy másik, később kijelölendő időpontban játsszák 

le. Az Ares HC beleegyezett az újrajátszásba azzal a feltétellel, hogy anyagilag nem okoz 

hátrányt számukra az új mérkőzés megrendezése, azaz a játékvezetői díjat nem kell újra 
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kifizetniük, a mérkőzésre lefoglalt terem költségét pedig valamilyen módon megtérítik. A 

Neumann ezt a feltételt elfogadta. 

 

Határozat (VB-2018/10/10/2): 

A Versenybizottság a Versenyszabályzat 23.§/3/b.) pontja alapján a Neumann Wombats 

csapatát 15000 Ft átalány-kártérítés megfizetésére kötelezi, amelyből 10000 Ft az Ares HC 

csapatát, 5000 Ft a Szakszövetséget illet. 

A mérkőzés újra lejátszását a csapatvezetői értekezleten született megállapodás alapján – 

miszerint amennyiben mindkét fél szeretné lejátszani a mérkőzést (közös megegyezés 

alapján), arra a Versenybizottság lehetőséget adhat – a Versenybizottság engedélyezi. Az Ares 

HC által befizetett játékvezetői díjról a Szövetség később rendelkezik, de az újrajátszott 

mérkőzésre a vétlen csapatnak játékvezetői átalány-befizetési kötelezettsége nincsen. 

A határozat 4 igen mellett, egyhangúlag született. 

 

3. A Vajda-CH „B” lány U15 csapata lemondta az 1. forduló 2 mérkőzését. 

 

A 2018. október 7-re kiírt, lány U15 bajnoki játéknapon való részvételt a Vajda-CH „B” 

csapat szakvezetője október 6-án lemondta játékoshiány miatt. A lemondás 2 mérkőzést 

(SZPK Komárom – Vajda CH „B” és Vajda CH „B” – Vajda CH „A”) érintett. 

 

Határozat (VB-2018/10/10/3): 

A Versenybizottság a Versenyszabályzat 23.§/4/b.) pontja alapján a Vajda CH „B” csapatát 

40000 Ft átalány-kártérítés megfizetésére kötelezi, amelyből 15000 Ft az SZPK Komárom 

csapatát, 15000 Ft a Vajda CH „A” csapatát, 10000 Ft pedig a Szakszövetséget illet.  

A Versenyszabályzat 23.§/6. pontja alapján továbbá az SZPK Komárom – Vajda CH „B” 

mérkőzést 5:0, a Vajda CH „B” – Vajda CH „A” mérkőzést pedig 0:5 végeredménnyel írja 

jóvá. 

A határozat 4 igen mellett, egyhangúlag született. 
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4. Origo SE halasztási kérelme az OB1 5. fordulójára 

 

Az Origo SE a lejelentési határidőt követő órában tájékoztatta a Versenybizottságot, hogy az év 

elején jelzett teremproblémáik miatt nem tudták határidőre lefoglalni a termet, ezért halasztást 

kezdeményeznek. A mérkőzésen résztvevő másik fél, az IBK Cartoon Heroes csapata 

segítőkészen állt a kérdéshez, és elfogadta előzetesen a mérkőzés más időpontban való 

lejátszását. Végül a vendégcsapat segítségével a forduló kijelölt hétvégéjére találtak megfelelő 

helyszínt. 

 

Határozat (VB-2018/10/10/4): 

A Versenybizottság úgy határoz, hogy mivel a lejelentést a csapat meg tudta oldani az 

eredetileg kijelölt hétvégére, ezért a halasztási díjtól eltekint. Azonban mivel a tájékoztatás a 

lejelentési határidő után 20 perccel érkezett, ezért úgy tekinti, hogy az Origo SE élt a 

Versenyszabályzat 12.§/4./a. pontban meghatározott egyszeri, határidőn túli lejelentési jogával 

a 2018/2019. szezonra nézve. 

A határozat 3 igen és 1 tartózkodás mellett született. 

 

5. Dunai Krokodilok nem teljesítette játékvezetői kötelezettségeit az SZPK-Kayser 

Komárom – Egri Városi Sportiskola női OB1 mérkőzésen.  

 

A 2018. október 6-án lejátszott SZPK-Kayser Komárom – Egri Városi Sportiskola női OB 

bajnoki fordulóra a mérkőzés kijelölt játékvezető-párjából csak az egyik személy, Tóth 

Krisztián jelent meg, Rózsa Vince csak a mérkőzés kezdési időpontját követő 35-40. perce 

környékén jelent meg. A játéknapra küldött harmadik játékvezető, Varga Richárd aznap 

hajnali 5 órakor mondta le a játéknapot, a felelős egyesület pótlásról nem gondolkodott, a 

mérkőzés emiatt egy játékvezetővel lett levezetve. 

 

Határozat (VB-2018/10/10/5): 

A Versenybizottság megállapítja, hogy a Dunai Krokodilok SE nem tett eleget a férfi Országos 

Bajnokság I. osztály kiírása 19/h.) pontjában szereplő kötelezettségének, mivel nem pótolta a 

megjelenni nem tudó játékvezetőt. Mivel ez az első alkalom volt, hogy az egyesület ilyen 
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téren mulasztott, emiatt a Versenybizottság a Dunai Krokodilok egyesületét 10000 Ft 

megfizetésére kötelezi, amelyet az MFSZ részére kell befizetni. 

A határozat 3 igen és 1 tartózkodás mellett született. 

 

6. Dunai Krokodilok nem teljesítette játékvezetői kötelezettségeit az IBK Cartoon 

Heroes – Egri Városi Sportiskola női OB1 mérkőzésen.  

 

A 2018. október 6-án lejátszott női OB bajnoki forduló utolsó mérkőzésén, az IBK Cartoon 

Heroes – Egri Városi Sportiskola találkozón a mérkőzést két olyan játékvezető vezette, 

akiknek ez a negyedik, illetve a harmadik egymást követő mérkőzése volt, pihenőidő nélkül. 

A játéknapra jelölt harmadik játékvezető, Varga Richárd, akivel a rotációt meg lehetett volna 

oldani, a játéknap kezdete előtt pár órával mondta le a részvételt (ezzel egy éven belül már 

harmadszor tagadta meg a játékvezetést a számára kijelölt mérkőzésen), a felelős egyesület 

pedig nem gondoskodott a pótlásáról.  

 

Határozat (VB-2018/10/10/6): 

A Versenybizottság megállapítja, hogy a Dunai Krokodilok SE nem tett eleget a férfi Országos 

Bajnokság I. osztály kiírása 19/h.) pontjában szereplő kötelezettségének, miszerint 

játékvezető visszamondása esetén megfelelő pótlásról kell gondoskodni. Játéknapos 

lebonyolítás esetén ez három játékvezető biztosítása esetén teljesül. Ezen felül a helyettesítés 

és pihenés nélküli játékvezetés 4 mérkőzés esetén sem megengedhető, ez szembemegy a 

Szövetség és a Játékvezetői Testület által lefektetett irányelvekkel (de a 3 egymás utáni 

mérkőzést is ha lehet, kerülni kell). Összességében a Versenybizottság megállapítja, hogy 

játéknapos lebonyolítás esetén a hiányzó játékvezetőt a két, már korábbi mérkőzésekre 

folyamatosan beosztott játékvezetőkkel helyettesíteni nem számít megfelelő pótlásnak. Emiatt 

a Dunai Krokodilok SE-t (mivel első alkalmas mulasztásra a VB-2018/10/10/5 határozatban a 

mulasztásra már ki lett róva büntetés) 20000 Ft megfizetésére kötelezi, amelyet az MFSZ 

számára kell befizetni. 

A határozat 3 igen és 1 tartózkodás mellett született. 
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7. Phoenix Fireball igazolások hiánya a férfi OB1 bajnokságban 

 

A 2018. október 6-án lejátszott Phoenix Fireball – Phoenix Wizards férfi OB1 mérkőzésen a 

hazai csapat nem tudta a játékosok igazolásait bemutatni, a névlistát utólag küldték meg a 

Versenybizottság és a Szövetség részére. 

 

Határozat (VB-2018/10/10/7): 

A Versenybizottság megállapítja, hogy a hibázó egyesület második alkalommal mulasztja el 

bemutatni az igazolásokat, vagy azok egy részét (ld. VB-2018/09/25/1. sz. határozat). Emiatt 

a Versenyszabályzat 14.§/4. pontja alapján az esetet meg nem jelenésnek tekinti, és a 

mérkőzést 0:5 végeredménnyel a Phoenix Wizards javára írja jóvá. A Versenybizottság a 

Phoenix Fireball csapatát ezen felül a Versenyszabályzat 23.§/4/a.) pontja alapján 35000 Ft 

átalány-kártérítés megfizetésére kötelezi, amelyből 25000 Ft a Phoenix Wizards csapatát, 

10000 Ft a Szakszövetséget illet. 

A határozat 4 igen mellett, egyhangúlag született. 

 

8. Vajda-CH orvosi igazolások hiánya a fiú U13 bajnokságban 

 

A 2018. október 6-án lejátszott Vajda-CH – SZPK Komárom fiú U13 mérkőzésen a hazai 

csapatvezető egy lezáratlan, iskolaorvos által lepecsételt listát mutatott be a játékvezetőknek 

mint a játékosok sportorvosi igazolását. A játékvezetők jelezték, hogy ez az igazolás több 

okból aggályos, de engedték a mérkőzés lejátszását felhívva a figyelmet, hogy az elfogadásról 

a döntést a Versenybizottság hatáskörébe utalják. Ezt a játékvezetők a jegyzőkönyvben is 

megfelelően adminisztrálták. 

 

Határozat (VB-2018/10/10/8): 

A Versenybizottság megállapítja, hogy a bemutatott lista nem fogadható el sportorvosi 

igazolásként, mivel nem felel meg a Sporttörvény 3.§-ban és a Versenyszabályzat 14.§/1-2. 

pontjaiban foglaltaknak, illetve mivel az lezáratlan (utólag kiegészíthető újabb nevekkel 

felülvizsgálat nélkül). A Versenybizottság emiatt úgy tekinti, hogy a vétkes csapat 

elmulasztotta bemutatni az igazolásokat, és a Versenyszabályzat 14.§/4.) pontja alapján 
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felszólítja a csapatvezetőt, hogy 2018. október 14. éjfélig a Versenybizottság egy tagjának, 

vagy a Főtitkárnak a pályára lépett játékosok érvényes, a jog- és versenyszabályoknak 

megfelelő orvosi engedélyét mutassa be. A Versenybizottság a Vajda-CH csapatot ezen felül 

10000 Ft büntetés megfizetésére kötelezi, amelyet az MFSZ részére kell befizetni. 

A határozat 4 igen mellett, egyhangúlag született. 

 

9. Torpedo Ballers igazolások hiánya az OB3 bajnokságban 

 

A 2018. szeptember 29-én lejátszott OB3 játéknapon Harkai Dominik Mihálynak és Takács 

Márk Imrének nem volt jelen az igazolása a Torpedo Ballers csapatából. Az igazolásokat a 

mérkőzés idejében érvényes sportorvosi engedéllyel 5 munkanapon belül bemutatták a 

Főtitkárnak. 

 

Határozat (VB-2018/10/10/9): 

A Versenyszabályzat 14.§/4.) pontja alapján – mivel a vétkes csapat első alkalommal 

mulasztotta el bemutatni az igazolásokat – a Torpedo Ballers csapatát 10000 Ft büntetés 

megfizetésére kötelezi, amelyet az MFSZ részére kell befizetni. 

A határozat 4 igen mellett, egyhangúlag született. 

 

A határozatokkal szemben 2018. október 18-ig lehet fellebbezést benyújtani a 

Versenyszabályzat szerinti feltételekkel. 

 

 

Gál Tamás 

sk. 

Német Balázs 

sk.

Szűcs András 

sk.

Szegvári András 

 sk. 



Dunai Krokodilok SE  +36/30-317-0298 

2030 Érd  www.krokodilok.hu 

Szarkaláb u. 18.  floorball@krokodilok.hu 

 

 

Kérelem 

 

Tisztelt MFSZ! 

 

Ezúton kérem, hogy az alábbi játékosok nevezését a fiú U17 bajnokságba 

korengedménnyel tegyék lehetővé! 

Indoklás: a fiatalabb játékosok nélkül nem tudnánk versenyeztetni U17 csapatot. 

 

Név Igazolás Születési dátum 

Fülöp Csongor 4196 2007.06.23 

Kullai Kustyán Sebestyén 4238 2006.10.04 

Takács-Győrfi Csanád 0 2006.09.15 

Medica Krisztina 4197 2007.04.08 

Gyarmati Milán 0 2006.05.09 

Gyarmati Márk 0 2006.05.09 

Erős Ábel Lukács 0 2006.03.15 

Jároli Nóra 4447 0000-00-00 

Somkuti Dominik 4446 0000-00-00 

Sárosi Botond 4448 0000-00-00 

Szabadka Dávid 4445 0000-00-00 

 

 

Budapest, 2018. szeptember 28. 

 

 

 

Köszönettel, 

 

 

Szabó József 

alelnök 

 

 

 

1. sz. melléklet 


