
Magyar Floorball Szakszövetség 

Elnökségi ülés 

Dátum: 2014. február 22. 17.30 óra 

Helyszín: Magyar Sport Háza 

Jegyzőkönyvvezető: Jaczkó Róbert Gyula 

Az Elnökségi ülés napirendi pontjai: 

1. A beérkezett fellebbezések megvitatása 

2. A férfi válogatott szakmai és pénzügyi beszámolójának meghallgatása 

3. A beérkezett szövetségi kapitányi pályázatok elbírálása 

4. A női válogatott pénzügyi beszámolójának tárgyalása  

5. A módosított Fegyelmi Szabályzat feltételes elfogadása 

6. A 2014-es év költségvetési alapszámainak meghatározása  

7. László Péter U19-es válogatott edző kérelmének tárgyalása  

8. A válogatott kerettagok edzőtáborozási költségeinek megvitatása 

9. Egyéb 

 

Jelenlévők: Füzi Gábor elnök, Illés László alelnök, Mészáros Szabolcs, Horváth István (késve 

érkezett) elnökségi tagok, valamint Jaczkó Róbert Gyula főtitkár, Bedő Zoltán szövetségi 

kapitány, Váradi György, Varsányi Zsuzsanna, Harmath Nóra 

 

1. napirendi pont 

 A DEAC egyesület OB3 bajnokságban szereplő csapatát a Versenybizottság VB-2014/0211/3 

szám határozatával kizárta a 2013/14-es sorozatból. Nagy összegű lejárt tartozás és egyéb kiírás 

szegések okán. 

Határozat (E-2014/0222/1): Amennyiben a DEAC egyesület az összes, azaz nem kizárólag a 

fizetési kötelezettségét teljesíti legkésőbb 2014. március 3. 24 óráig, akkor a fenti VB 

határozatot hatályon kívül helyezi és a csapat tovább folytathatja szereplését. 

A határozat 3 igen mellett, egyhangúlag született. 

 

A Phoenix – SZPK U14-es mérkőzésen szerepeltek a hazai csapatban azok a lányok, akiknek 

nevezési lehetősége fellebbezés alatt volt. A csapat tájékoztatta a vendég egyesületet a szombati 



mérkőzést megelőzően csütörtökön a helyzetről, majd a mérkőzés előtt a helyszínen feladta azt, 

így edzőmérkőzést játszottak. 

Határozat (E-2014/0222/2): Az Elnökség úgy határoz, hogy a fellebbezésnek helyt ad, a 

Versenybizottság (VB-2013/1123/2) számú határozatát pedig hatályon kívül helyezi, így az 

annak megfelelően átadott átalány-kártérítés is visszajár a Phoenix Fireball SE-nek. 

A határozat 3 igen mellett, egyhangúlag született. 

 

2. napirendi pont 

Bedő Zoltán szövetségi kapitány szóban is előadta az előzőleg írásban megküldött beszámolót, 

míg Horváth István csapat menedzser a pénzügyi elszámolást adta át.  

Határozat (E-2014/0222/3): Az Elnökség a szakmai és pénzügyi beszámolót elfogadta. 

Továbbá úgy határoz, hogy az előzetesen a játékosok által befizetett 80.000 Ft-ból a költségek 

sikeres lefaragása után 30.000 Ft visszajár. 

A határozat 3 igen mellett, egyhangúlag született. 

 

3. napirendi pont 

Varsányi Zsuzsanna szóban is kifejtette a női kapitányi posztjára beérkezett pályázatát, a 

további jelöltek nem voltak jelen, így a női szövetségi kapitányi posztjáról nem született döntés, 

míg a fiú U19-es kapitányi posztra egy pályázat érkezett. 

Határozat (E-2014/0222/4): Az Elnökség jelen lévő tagjai úgy határoznak, hogy a fiú U19-es 

válogatott szövetségi kapitányi posztjára elfogadja Siklósi Evelin pályázatát, megválasztja 

szövetségi kapitánynak a pályázati kiírásban szereplő időpontig. A női válogatott vezetéséről a 

döntést pedig elnapolja. 

A határozat 3 igen mellett, egyhangúlag született. 

 

4. napirendi pont 

A pénzügyi beszámolót Huszti Péter kapitány és stábja átadta az ülést megelőzőleg. 

Határozat (E-2014/0222/5): Az Elnökség a beszámolót elfogadta. 



A határozat 3 igen mellett, egyhangúlag született. 

 

5. napirendi pont 

Hosszú ideje elhúzódó probléma, hogy nem sikerült Fegyelmi Bizottságot felállítani, egy 

javaslatot követően az Elnökség a Fegyelmi Szabályzat megújítása mellett döntött, ennek 

legfontosabb változása az, hogy Fegyelmi Csoportot hoz létre, majd abból választja ki a 

bizottsági tagokat minden tárgyalásra a Csoport elnöke. Ide minden tagegyesületnek kötelező 

delegálni egy-egy jelöltet. 

Határozat (E-2014/0222/6): Mielőtt elfogadná az Elnökség a hatáskörébe tartozó Fegyelmi 

Szabályzat megújítását, azelőtt ki kell küldeni a tagegyesületeknek véleményezésre, a válaszok 

visszaérkezésének határideje 2014. március 10. Megbízott kézbesítő Jaczkó Róbert Gyula, 

főtitkár. 

A határozat 3 igen mellett, egyhangúlag született. 

 

6. napirendi pont 

Az előzetesen kidolgozott költségvetést megbeszélték a jelen lévők, azonban végleges döntés 

nem született. 

Ezen napirendi pontban nem született határozat. 

 

7. napirendi pont 

László Péter a tavalyi U19-es Világbajnokságra saját költségén utaztatta ki a csapat egy részét, 

ennek a költségnek megtérítésére nyújtott be kérvényt az Elnökséghez. 

Határozat (E-2014/0222/7): Kérelmet elfogadta az Elnökség, a 16.000 Ft tartozást elismeri, 

amint lesz rá lehetősége kiegyenlíti a Szakszövetség. 

A határozat 4 igen mellett, egyhangúlag született. 

 

8. napirendi pont 



Az Elnökség azon döntése, melyben 1000 FT/főben maximalizálta a válogatott edzőtáborok 

hozzájárulási költségét sajnos nem érte el a kívánt hatást, és a költségek figyelembe vételével 

az alábbi határozatot hozza. 

Határozat (E-2014/0222/9): Az Elnökség Komáromban lát garanciát arra, hogy az 1000 Ft/fő 

hozzájárulási költséget tudja tartani, így Komáromot jelöli ki első számú válogatott edzőtábor 

helyszínnek. Minden más helyszínen a költségek a résztvevő játékosok között kerülnek 

felosztásra. 

A határozat 4 igen mellett, egyhangúlag született. 

 

9. napirendi pont 

Sok egyéb téma felmerült a napirendi pontok tárgyalása közben, így az egyéb vitatni valókat a 

jelen lévők az adott napirendi ponthoz kapcsolódóan beszélték meg. 

 

Füzi Gábor elnök megköszönte a részvételt és 20.50-kor az elnökségi ülést berekesztette. 

 

Budapest, 2014. február 22. 

 

 

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

 Füzi Gábor Jaczkó Róbert Gyula 

 elnök főtitkár 


