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Magyar Floorball Szakszövetség 

Elnökségi ülés 

 

Dátum: 2014. május 30. 20 óra 

Helyszín: Komárom, Komáromi Városi Sportcsarnok 

Jegyzőkönyvvezető: Jaczkó Róbert Gyula 

 

Az Elnökségi ülés napirendi pontjai: 

1. Tagfelvételi kérelmek elbírálása  

2. Tagok törlése  

3. A Nyilvántartási, Igazolás és Átigazolási szabályzat módosítása  

4. A 2014/15-ös év bajnoki kiírásainak elfogadása  

5. A 2014/15-ös év Versenynaptár tervezetének elfogadása  

6. Szuper Kupa kiírása  

7. Személyi kérdések  

8. Egyéb   

 

Jelenlévők: Füzi Gábor elnök, Illés László alelnök, Mészáros Szabolcs elnökségi tagok, 

valamint Jaczkó Róbert Gyula főtitkár. 

 

1. napirendi pont 

A 2013/14-es szezon során felvételi kérelmet benyújtott egyesületek továbbra sem küldték 

meg a Szakszövetség részére a kért dokumentumokat a korábban kiküldött emlékeztető 

ellenére. Ebben a napirendi pontban nem született határozat.  

 

2. napirendi pont 

Az Alapszabály 9. § (3) pontja értelmében tagok törlésének akkor van helye, ha a tag – a tagdíj 

megfizetésére harminc napos fizetési határidővel történt írásbeli felszólításra – nem tett eleget 

kötelezettségének. Az írásbeli felszólítást az MFSZ főtitkára 2014. április 30-án elküldte az 

érintetteknek, melyben 30 napos fizetési határidőt jelölt meg. 
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Határozat (E-2014/0530/1): Az Elnökség jelenlévő tagjai úgy határoznak, hogy a Magyar 

Floorball Szakszövetség tagegyesületei közül törli a Paksi Floorball Klubot és a Veszprémi 

Egyetemi Sport Clubot. Az egyesületek a tartozásuk megfizetése után kérhetik újbóli 

felvételüket. 

A határozat 3 igen mellett, egyhangúlag született. 

 

3. napirendi pont 

A Nyilvántartási, Igazolás és Átigazolási szabályzatban újabb pontatlanságot fedezett fel a 

Szakszövetség vezetése, melyet a szabályzat módosításával kijavít. 

 

Határozat (E-2014/0530/2): Az Elnökség tagjai úgy határoznak, hogy a Nyilvántartási, 

Igazolás és Átigazolási szabályzatot a mai napon – 2014. július 1-i hatályba lépéssel – 

módosítja, egyúttal a 2014. május 10-én elfogadott változatot hatályon kívül helyezi. 

A határozat 3 igen mellett, egyhangúlag született. 

 

4. napirendi pont 

A Versenybizottság az Elnökség rendelkezésére bocsátotta a 2014/15-ös évad bajnoki 

kiírásainak tervezetét, melyeken az alábbi módosításokat hajtotta végre, mielőtt elfogadta 

azokat: 

 a férfi OB1 bajnokságban a 2013/2014-es évadéval megegyező legyen a rájátszás 

lebonyolítása 

 az férfi OB1 7. helyezettje és az OB2 2. helyezettje osztályozót játsszon a 

feljutásért/kiesésért 

 a női OB1-ben, amennyiben hatnál kevesebb csapat nevez, akkor négyszer játszanak a 

csapatok egymás ellen, rájátszás nem lesz 

 a Játékvezetői díjak a 2013/2014-es szezonhoz hasonló mértéken tartása 

 a Versenyellenőri díj csökkentése 3000 forintra 
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Határozat (E-2014/0530/3): Az Elnökség jelenlévő tagjai a fenti módosításokkal elfogadták 

a 2014/2015-ös szezonra szóló bajnokságok, kupák kiírásait és felkéri a Versenybizottságot, 

hogy azokat 2014. május 31-én hozza nyilvánosságra és küldje ki az egyesületek részére. 

A határozat 3 igen mellett, egyhangúlag született. 

 

5. napirendi pont 

A Versenybizottság elkészítette a 2014/2015-ös szezonra szóló versenynaptár tervezetét, 

azonban annak végleges formáját a nevezések tudatában fogja tudni elkészíteni. A 

Versenybizottság arra kéri az Elnökséget, hogy fogadja el a tervezetet és annak végleges 

formáját a nevezések feldolgozását követően fogja megadni. 

 

Határozat (E-2014/0530/4): Az Elnökség elfogadja a tervezetet, egyúttal kéri a 

Versenybizottságot, hogy lehetőségeihez mérten a leggyorsabban véglegesítse a 

Versenynaptárt, hogy ahhoz minél hamarabb tudjanak igazodni a résztvevő egyesületek. 

A határozat 3 igen mellett, egyhangúlag született. 

 

6. napirendi pont 

A Magyar Floorball Szakszövetség vezetése elkötelezett aziránt, hogy a floorball sportág 

magyarországi ismertségét tovább növelje. Ennek egyik állomásaként un. „Szuper Kupát” 

alapít, melyet az adott nemek szerinti OB1 és Magyar Kupa győztes csapatai által játszott 

mérkőzés győztese nyerhet meg. A mérkőzést mindig a következő szezon előtti időszakban 

kell lejátszani. 

 

Határozat (E-2014/0530/5): Az Elnökség a Szuper Kupa elnevezésű mérkőzés kiírásáról 

dönt, melyet minden évben a tárgyév OB1 bajnokság és a Magyar Kupa győztes csapatai 

vívnak mind a férfiak, mind a nők mezőnyében. Egyúttal az Elnökség felkéri a 

Versenybizottságot, hogy június 30-ig készítse el a kupa kiírását. 

A határozat 3 igen mellett, egyhangúlag született. 

 

7. napirendi pont 
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Továbbra is két pozíció üres az Elnökségen belül, e helyekre az Elnökség Váradi Györgyöt és 

Tóth Imrét javasolja. Továbbá a Versenybizottság összetételét érintően is személycserékről 

határoz, Füzi Gábor Versenybizottsági tagsági posztjáról történő lemondásával egyidejűleg 

Szakmáry Zoltánt nevezi ki Versenybizottsági tagnak, aki korábban írásban jelezte, hogy 

elvállalja a pozíciót. 

 

Határozat (E-2014/0530/6): Az Elnökség jelenlévő tagjai egyhangúlag megszavazzák, hogy 

a 2014. május 31-i Közgyűlésen elnökségi tagnak jelöli Váradi Györgyöt és Tóth Imrét. 

Mindketten vállalják a kinevezést. 

A határozat 3 igen mellett, egyhangúlag született. 

 

Határozat (E-2014/0530/7): Az Elnökség jelenlévő tagjai Szakmáry Zoltánt nevezi ki 

Versenybizottsági tagnak. Korábban írásban jelezte, hogy kinevezése esetén vállalja a 

tagságot. 

A határozat 3 igen mellett elfogadásra került. 

 

8. napirendi pont 

A Magyar Antidopping csoport 2014. május 25-i keltezésű tájékozató levelében a 

következőket írja: 

„Tisztelt Szövetség! 

 

A nemzeti doppingellenes szervezet feladatkörét ellátó Magyar Antidopping Csoport Közhasznú 

Nonprofit Kft. (székhely: 1146 Budapest, Istvánmezei út 2/C. 2. emelet 33.; a továbbiakban: 

„HUNADO") képviseletében az alábbiakról kívánom tájékoztatni a tisztelt Szövetséget. 

 

I.  A HUNADO 2014. április 2. kelt döntése értelmében egyszeri regisztrációra kívánja 

kötelezni azon 16. életévüket betöltött magyar sportolókat, akik 
 

a) országos / magyar bajnokságon érmet szereztek, vagy 

b) válogatott keret tagjai, vagy 

c) államilag finanszírozott edzőtáborban vesznek részt hazánkban/külföldön, vagy 

d) hazai rendezésű nemzetközi versenyen indulnak, vagy 

e) bármely külföldön megrendezésre kerülő versenyen indulnak. 

 

II. A regisztráció határideje 
  

 A regisztrációt legkésőbb az alábbi határidőkre kérjük elvégezni: a fenti a) esetben az 

éremszerzést követő 10 napra, a b) esetben a tagsági viszony kezdőnapját megelőző nap 24. 



 Magyar H - 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3 Tel: +36-30-7091803 

 Floorball Adószám: 18250671-1-42 honlap: www.hunfloorball.hu 

Szakszövetség Erste: 11600006-00000000-41595084 e-mail: floorball@hunfloorball.hu 
 

 

 

 www.salming.hu www.x3m.hu 

órájáig a c) esetben az edzőtábor kezdőnapját megelőző nap 24. órájáig, a d) és e) esetekben a 

versenyen történő nevezés leadását megelőzően. Azon sportolók, akik a fenti feltételek 

valamelyikének már a jelen levelünk átvételének időpontjában megfelelnek, a regisztrációt a 

jelen értesítés kézhezvételétől számított 15 napon belül kötelesek elvégezni. 

 

III. A regisztráció elvégzése és tartalma 
  

 A regisztrációra kötelezettek holléti információ szolgáltatására nem kötelesek, csupán 

elérhetőségeik megadása szükséges a HUNADO hivatalos honlapján (www.antidopping.hu) e 

célra létrehozott rendszerben (a regisztráció: a "Sportolók" menüpont alatt végezhető el). 

 

Ezúton kérjük a tisztelt Szövetség közreműködését avégett, hogy a fenti feltételeknek megfelelő 

sportolók regisztrációs kötelezettségüknek kellő időben eleget tegyenek. Valamint kérjük, hogy 

hozzáférési kódjuk segítségével ellenőrizzék sportolóik adatlapjait, és hívják fel a sportolók figyelmét 

az adatok hiánytalan és valósághű megadására.” 

 

Határozat (E-2014/0530/8): Az Elnökség jelenlévő tagjai megszavazzák, hogy a 

sportolóknak kötelezően eleget kell tenniük a Magyar Antidopping Csoport felkérésének. Az 

egyesületeknek kötelessége, hogy ellenőrizze, hogy az érintett sportolók eleget tegyenek a 

regisztrációnak. Az egyesületek értesítésének felelőse Jaczkó Róbert Gyula főtitkár. Határidő: 

2014. június 30. 24 óra. 

A határozat 3 igen mellett, egyhangúlag született. 

 

Az Elnökség a 2014. május 31-én tartandó éves rendes Közgyűlés napirendi pontjaihoz 

kapcsolódó pénzügyi és szakmai tervet a 2014-es évre az utolsó pillanatig tökéletesítette a 

folyamatosan felmerülő problémák és lehetősége tükrében. 

 

Határozat (E-2014/0530/9): Az Elnökség jelenlévő tagjai megszavazzák, hogy a 2014-es év 

Szakmai és pénzügyi tervét elfogadják, azt a Közgyűlés elé terjesztik megszavazásra. 

A határozat 3 igen mellett, egyhangúlag született. 

 

Füzi Gábor elnök végül megköszönte a munkát, majd ezt követően 23 órakor az elnökségi 

ülést berekesztette. 

Budapest, 2014. május 30. 

 

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

 Füzi Gábor Jaczkó Róbert Gyula 

 elnök főtitkár 


