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Magyar Floorball Szakszövetség 

Elnökségi ülés 

 

Dátum: 2014. augusztus 30. 10 óra 

Balatonfüred 

Jegyzőkönyvvezető: Jaczkó Róbert Gyula 

 

Az Elnökségi ülés napirendi pontja: 

1. Tagfelvételi kérelmek elbírálása 

2. Fellebbezések tárgyalása 

3. A Versenybizottság által jóváhagyott nevezések áttekintése 

4. A 2014/15-ös év bajnokságainak lebonyolításának ismertetése 

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

6. Az első fél év pénzügyi áttekintése 

7. Személyi kérdések 

8. Egyéb 

 

Résztvevők: Füzi Gábor elnök, Illés László alelnök, Mészáros Szabolcs, Horváth István 

elnökségi tagok, valamint Jaczkó Róbert Gyula főtitkár, a Miskolci FE részéről Szabó Ákos. 

 

1. napirendi pont 

Tagfelvételi kérelmet nyújtott be a Magyar Floorball Szakszövetség (továbbiakban: MFSZ) 

felé az Origo SE (1173 Budapest, Szárny utca 16.) és a DEAC (Debreceni Egyetem Atlétikai 

Club Nonprofit Közhasznú Kft, 4032 Debrecen, Egyetem tér 1.). A két pályázó minden 

szükséges dokumentumot benyújtott, az elnökség a következő határozatot hozta. 

 

Határozat (E-2014/0830/1): Az elnökség jelenlévő tagjai úgy határoznak, hogy mind az 

Origo SE (1173 Budapest, Szárny utca 16.), mind a DEAC (Debreceni Egyetem Atlétikai 

Club Nonprofit Közhasznú Kft., 4032 Debrecen, Egyetem tér 1.) kérelmét elfogadja, a mai 

naptól a Magyar Floorball Szakszövetség teljes jogú tagjai. Az Alapszabályban benne foglalt 

tagdíjat mindkét tag köteles a 2014-es naptári évre is megfizetni. 

A határozat 4 igen mellett, egyhangúlag született. 
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2. napirendi pont 

A Miskolci FE megfellebbezte az MFSZ Versenybizottságának (továbbiakban: VB) VB-

2014/0822/2 számú határozatát, melyben a VB elutasította az arra vonatkozó kérvényüket, 

hogy a felnőtt férfi első osztályba nevezhessenek egy fő női kapust. A fellebbezési díjat a 

Miskolci FE megfizette, így az Elnökség a fellebbezést tárgyalásra bocsátotta, továbbá a 

Miskolci FE elnökét felkérte, hogy személyesen is fejtse ki álláspontjukat. 

 

Határozat (E-2014/0830/2): Az Elnökség jelenlévő tagjai meghallgatták a Miskolci FE 

képviselőjét, majd hosszas megbeszélés után úgy határoznak, hogy elutasítják a fellebbezést 

és a VB VB-2014/0822/2 számú határozatát helyben hagyják. 

A határozat 4 igen mellett, egyhangúlag született. 

 

3. napirendi pont 

A VB képviseletében Jaczkó Róbert Gyula főtitkár beszámol a nevezésekről, tájékoztatja az 

Elnökséget, hogy amennyiben a nevező felek nem teljesítik a hiánypótlási határidőig a 

nevezéssel vállalt kötelezettségeiket, úgy a VB felfüggeszti indulási jogukat. Felsorolta a 

különböző bajnokságok nevezőit, a nevező egyesületeket, illetve milyen hiányosságok 

merültek fel a nevezési dokumentumok benyújtásakor, a nevezési díjak befizetésekor. 

 

Határozat (E-2014/0830/3): Az Elnökség jóváhagyja a beszámolót, továbbá kéri a VB-t, 

hogy a MFSZ különböző szabályzatait tiszteletben tartva a különböző kérvények elbírálásakor 

szigorúan ragaszkodjon a szabályzatokban és a versenykiírásokban leírtakhoz („zéró 

tolerancia”). 

A határozat 4 igen mellett, egyhangúlag született. 

 

4. napirendi pont 

A VB képviseletében Jaczkó Róbert Gyula főtitkár tájékoztatja a jelenlévőket a nevezések 

összesítését követően a VB által kidolgozott lebonyolítási rendszerekről. Előbb a felnőtt, majd 

az utánpótlás bajnokságokat érintő ismérveket, pro és kontra érveket ismertette és hosszasan 

válaszolt a sok felmerült kérdésre. 

 

Határozat (E-2014/0830/4): Az Elnökség elfogadta a beszámolót, elfogadta a lebonyolítási 

tervezeteket és az azok mellett felhozott érveket. 

A határozat 4 igen mellett, egyhangúlag született. 

 

5. napirendi pont 

A VB képviseletében Jaczkó Róbert Gyula főtitkár ismerteti a 2014/2015-ös bajnoki évadra 

szóló versenynaptár legfrissebb tervezetét, egyeztet az Elnökség tagjaival a MFSZ által 
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rendezendő események végleges dátumairól. Külön felhívja az Elnökség figyelmét, hogy a 

tagegyesületek többszöri felszólításra sem küldték el az általuk rendezendő kupák, tornák 

időpontjait, így a VB ezeket nem tudta figyelembe venni, mikor optimalizálta a 

versenynaptárt. A női bajnokságok fordulóiról, a válogatott edzőtáborok időpontjairól a női 

szakág szövetségi kapitányával egyeztetett az MFSZ főtitkára, hogy a beosztás elősegítse a 

felkészülést. 

 

Határozat (E-2014/0830/5): Az Elnökség jóváhagyja a 2014/2015-ös évre szóló 

versenynaptárt, továbbá sajnálatát fejezi ki, amiért a tagegyesületek nem jeleztek vissza a 

rendezvényeiket illetően. 

A határozat 4 igen mellett, egyhangúlag született. 

 

6. napirendi pont 

Jaczkó Róbert Gyula főtitkár tájékoztatta az Elnökség jelenlévő tagjait a 2014-es év első 

félévi pénzügyeiről, melyben kiemeli, hogy a szövetség hatékony gazdálkodásának 

köszönhetően az utolsó „örökölt” tartozásokat is sikerül rendezni a szeptemberi hónapban. 

Közte a legnagyobb tételt (421.303Ft), Szöllös Eszter U19-es technikai vezető 2013-as 

utánpótlás VB-re nyújtott kamatmentes kölcsönét! Továbbá ismertette az elnökségi tagokkal 

az IFF határozott álláspontját, miszerint október 31-ig ki kell egyenlíteni feléjük a fennálló 

tartozást. A 2014-es év hátralévő időszakába eső bevételeket és kiadásokat az elnökség 

átbeszélte, a működési költséget a tavalyi 52%-ról 39%-ra csökkentette, s mellette életre hívta 

a Szuperkupa döntőt, mely a támogatóknak köszönhetően minimális kiadást jelent a 

szövetségnek.  Végezetül az elnökségi tagok több javaslatot is tettek a további költségkímélő 

megoldások érdekében. 

 

Határozat (E-2014/0830/6): Az Elnökség elfogadta a beszámolót, kiemelték, hogy fontos a 

pénzügyi fegyelem betartása továbbra is, mert a Nemzetközi Floorball Szövetség (IFF) felé 

fennálló tartozás tetemes és megállapították, hogy az eddigi lépések nem hoztak eredményt a 

tartozás nagymértékű csökkentésére, így további lehetőségek felkutatása és kihasználása 

sürgős feladat. 

A határozat 4 igen mellett, egyhangúlag született. 

 

 

7. napirendi pont 

Az Elnökség megvitatta a főtitkár által felvetett személyi kérdésekkel kapcsolatos 

problémákat, mindenkit megerősített a pozíciójában, valamint Füzi Gábor lemondott a VB-

ben betöltött tagságáról. 

 

Határozat (E-2014/0830/7): Az Elnökség megerősítette az MFSZ minden tisztségviselőjét 

pozícióikban, továbbá elfogadta Füzi Gábor lemondását a VB tagságról. 
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A határozat 4 igen mellett, egyhangúlag született. 

 

8. Egyéb 

Jaczkó Róbert Gyula főtitkár beszámol az U19-es fiú válogatott madridi világbajnoki 

selejtezőn való részvétellel járó költségekről, felhívta az Elnökség figyelmét, hogy a 130.000 

forintos kalkulált költséget minden játékos és kísérő befizette, azonban a költségek végül 

140.260 forint mértékűek lettek, ezért pótlólagos befizetésre kerül sor. Annak érdekében, 

hogy ez a költség ne a kiutazás előtt jelentkezzen az MFSZ 2014. szeptember 20.-as 

határidőig meghitelezi azt a résztvevő játékosoknak. A Szakszövetség nem tudja véglegesen 

felvállalni ezt a költséget, mert a 2014-es költségvetésben szereplő keretet a válogatott már 

felhasználta. 

 

Határozat (E-2014/0830/8): Az U19-es világbajnoki selejtezőn résztvevő csapat tagjainak 

versenyengedélye visszavonásra kerül, amennyiben nem fizetik meg a fennmaradó összeget a 

2014. szeptember 20.-as határidőig. Pótlást követően a versenyengedély automatikusan 

visszajár, illetve azokra nem vonatkozik a korlátozás, akik a határidőig befizették a 

fennmaradó 10.260 Ft-ot. A határozatban érintett játékosok a következők: 

Hotz István Erik, Szuri Zoltán, Pfneiszli Péter, Hoffman Tamás, Ádám Milán, Czank Dávid, 

Lukácsi Boldizsár, Kvasznicska Norbert, Bondor Csaba, Mile Benedek, Schieszler Mihály, 

László Dániel, Kiss János, Varga Gergő, Pete Barnabás, Molnár Dávid, Ágoston Dávid, 

Varga Levente, Illyés Lóránt Máté, Rési Zoltán. 

A határozat 4 igen mellett, egyhangúlag született. 

 

 

Az Origo SE kérvényt nyújtott be az MFSZ Elnöksége felé, hogy új tagegyesületként a 

szabályok adta kereteken belül két évre felmentést kérjenek az utánpótlás kötelezettség alól. 

 

Határozat (E-2014/0830/9): Az Elnökség helyt ad a kérvénynek, az Origo SE-t mentesíti az 

utánpótlás kötelezettség alól a 2014/2015-ös és a 2015/2016-os bajnoki évadokra. 

A határozat 4 igen mellett, egyhangúlag született. 

 

 

Füzi Gábor elnök végül megköszönte a részvételt, majd az elnökségi ülést berekesztette. 

 

 

Balatonfüred, 2014. augusztus 30. 

 

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

 Füzi Gábor Jaczkó Róbert Gyula 

 elnök főtitkár 


