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Magyar Floorball Szakszövetség 

Elnökségi ülés 
 

 

 

Dátum: 2014. november 24. 18 óra 

Helyszín: Magyar Sport Háza, 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. 

Jegyzőkönyvvezető: Jaczkó Róbert Gyula 

 

Az Elnökségi ülés napirendi pontja: 

1. U19-es fiú válogatott stábjának szakmai és pénzügyi beszámolója 

2. Trampolin SE fellebbezésének tárgyalása 

3. Szegedi FE kérvényének tárgyalása 

4. Kinizsi TTK OB1, U15-ös csapatok kizárása miatti eljárás 

5. Az MFSZ Bizottságainak felülvizsgálata 

6. Sportágfejlesztési stratégia megalapozása, feladatok felosztása 

7. Utánpótlás Program 

8. Válogatottak jövőbeni versenyeztetésére koncepció kidolgozása 

9. A transzparens működés érdekében pénzügyi intézkedések végrehajtása 

10. IFF adósság részletfizetéséhez szükséges pénzügyi irányelvek meghatározása 

11. Fegyelmi szabályzat módosítása 

12. Bölcske SE tagságának felfüggesztése 

13. Veisz László felterjesztése alelnöki pozícióra 

 

Résztvevők: Füzi Gábor elnök, Illés László alelnök, Mészáros Szabolcs, Tóth Imre, Veisz László 

elnökségi tagok, valamint Jaczkó Róbert Gyula főtitkár. 

 

 

1. napirendi pont 

 

A fiú U19-es válogatott stábjának kellett volna a pályázati kiírás szerint megtartania beszámolóját a 

részvételről, ugyanakkor a szövetségi kapitány és a stáb nem jelent meg. Előzetesen írásban jelezte 

Siklósi Evelin szövetségi kapitány, hogy a gazdasági beszámolót nem tudja megtartani, mert ők nem 

kezeltek pénzt, illetve „A szakmairól nem igazán kell beszélni egyrészt az eredmények mutatják, más 

részt már nem aktuális”. Kérte, hogy az elnökség juttassa el számára az elnökség a beszámoló 

szempontjait, a felmerülő kérdéseit. Az elnökség álláspontja azonban az, hogy a felmerülő kérdéseknek 

és megválaszolásának fóruma ezen elnökségi ülés. 

 

Az elnökségi ülésen az alábbi információk hangzottak el kronológiai sorrendben: 

 Augusztus hónap első napjaiban az MFSZ főtitkára tájékoztatta az elnökséget a felkészülés 

addigi állásáról és ismertette a csapat körül kialakult aggasztó helyzetet, mely végső soron a 

részvétel meghiúsulásához vezethetett volna. Levelében említette többek között, hogy az IFF 

elfogadhatatlannak nevezte azt, hogy a stáb 2,5 hónapig nem reagált a szervezők 

megkereséseire. Emiatt is vállalta Jaczkó Róbert Gyula főtitkár, hogy a szövetségi kapitányi 

kiírásban foglaltakon felül további munkával járul hozzá a szervezéshez. Illetve átmeneti többlet 

forrás biztosítását is javasolta, hogy biztosított legyen a csapat részvétele. 



 Magyar H - 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3 Tel/Fax: +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 

 Szintén augusztus első napjaiban a szállás és repülőjegy foglalást követően Siklósi Evelin 

tájékoztatta az MFSZ-t, hogy az általa delegált kísérő mégsem utazik, ezzel problémát okozva 

a pénzügyi elszámolásnál. 

 Ekkor már köztudott volt, hogy a játékosok jó része a megszabott határidőkön túl utalta át a 

részvétel önköltségét, így a szállás költségét csak késve tudta teljesíteni az MFSZ a rendezők 

felé. 

 A sikeres szereplést követően Siklósi Evelin szövetségi kapitány telefonos beszélgetés során 

lemondott Füzi Gábor MFSZ elnöknél, de azt hivatalos írásos formában nem erősítette meg. 

 Október hónapban az MFSZ főtitkára írásos állásfoglalást kért a stábtagoktól, hogy a jövőben 

milyen formában képzelik el a csapat irányítását, hiszen a pályázat szerint továbbjutás esetén 

2015. májusig tart a kinevezésük. Az ülés napjáig nem érkezett egyértelmű írásos válasz. 

 

Határozat (E-2014/1124/1): Az elnökség jelenlévő tagjai úgy határoznak, hogy a mulasztások miatt 

azonnal hatállyal felmenti a válogatott stábját és László Pétert nevezi ki megbízott szövetségi 

kapitánynak a 2015. évi fiú U19-es világbajnokság végéig. 

A határozat 4 igen mellett, egyhangúlag született. 

 

2. napirendi pont 

 

A Trampolin SE fellebbezést nyújtott be a Versenybizottság VB-2014/1008/3 számú határozatával 

szemben, melyben online jegyzőkönyv nem biztosítása miatt a férfi OB3 bajnokság kiírásában foglaltak 

szerinti pénzbüntetést szabta ki. 

 

Határozat (E-2014/1124/2): Az elnökség helyben hagyja a Versenybizottság VB-2014/1008/3 számú 

határozatát, mivel az a férfi OB3 bajnokság kiírásával egyetértésben született. A Trampolin SE 

fellebbezése így elutasításra került. 

A határozat 4 igen mellett, egyhangúlag született. 

 

3. napirendi pont 

 

A Szegedi FE kérvényt nyújtott az MFSZ elnökségéhez, melyben a Versenybizottság által kiszabott 

büntetések fizetési határidőinek egyszeri alkalommal történő kitolását kérték az egyesület rendezetlen 

pénzügyi miatt. 2015. január 1. után vállalták a kiszabott büntetések teljesítését. 

 

Határozat (E-2014/1124/3): A Szegedi FE a Versenybizottság által kiszabott büntetések 50%-át, azaz 

35.000 forintot 2014. december 31-ig, míg a fennmaradó 50%-ot, azaz 35.000 forintot 2015. február 28-

ig köteles teljesíteni. 

A határozat 4 igen mellett, egyhangúlag született. 

 

4. napirendi pont 

 

A Kinizsi TTK tagegyesület által nevezett fiú U15 és férfi OB1-es csapatokat a Versenybizottság kizárta 

a 2014/2015ös év bajnoki küzdelmeiből. A fiú U15-ös együttesbe egyetlen egy fő játékost sem neveztek, 

így a Versenybizottság többszöri felszólítás után kénytelen volt meglépni a kizárást. Mivel az U15-ös 

fiú csapat kizárásával nem teljesül a Kinizsi TTK csapata esetében férfi OB1 bajnoki kiírásában foglalt 

utánpótlás kötelezettség, így a Versenybizottság kizárta a férfi együttest is, eredményeiket törölték és az 

utolsó pozícióban végeznek a Versenyszabályzat értelmében. 

 

A Kinizsi TTK képviselői elismerték vétségüket, egyúttal arra kérték az Elnökséget, hogy amennyiben 

pénzbüntetést szabnak ki az egyesületre, annak mértékét a minimum szinten állapítsák meg. 
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Határozat (E-2014/1124/4): Az elnökség jelenlévő tagjai úgy határoznak, hogy a fiú U15-s csapat 

kizárása miatt 50.000 forint, míg a férfi OB1-es együttes kizárása miatt 50.000 forintos pénzbüntetéssel 

sújtja a Kinizsi TTK egyesületet, és nem élnek azzal a jogukkal, hogy egy évig korlátozzák az egyesület 

nevezését a fiú U15-ös korosztályba. 

A határozat 4 igen mellett, egyhangúlag született. 

 

5. napirendi pont 

 

Jaczkó Róbert Gyula beszámolt a jelenlévő elnökségi tagoknak arról, hogy a Fegyelmi csoportba minden 

tagegyesület leadta jelöltjét, emellett szorgalmazta, hogy a Versenybizottság és az Utánpótlás Bizottság 

létszámát lehetőség szerint bővítsék. 

 

Határozat (E-2014/1124/5): Törekedni kell arra, hogy a Versenybizottság minimum négy főből álljon, 

ezért a tagegyesületektől kell ajánlásokat kérni. Az Utánpótlás Bizottság a 2015-ben induló Utánpótlás 

Programtól függően bővülhet. 

A határozat 4 igen mellett, egyhangúlag született. 

 

6. napirendi pont 

 

Az elnökség három fő területre választotta szét a sportágfejlesztést, ezek a játékos szám növelése 

(utánpótlás és felnőtt egyaránt), a pénzügyi háttér átláthatóságának növelése és képzések indítása 

(játékvezető és edző). 

 

A játékos számot elsősorban az Utánpótlás Programmal tervezi bővíteni az elnökség, ugyanakkor 

kiemelték, hogy ez esetben huzamosabb idővel kell számolni, mire érzékelhető bővülést lehet elérni, 

ezért a jelenleg amatőr szinten játszó felnőtt csapatokat is fel kell keresni és megbeszélést 

kezdeményezni velük, hogy milyen okok miatt választják az amatőr kupát az alsóbb osztályú 

bajnokságok helyett. 

 

A pénzügyi háttér megfelelő átláthatósága érdekében további lépések szükségesek és további támogatók 

felkutatása elengedhetetlen. 

 

2015-ben a rendszeres játékvezető képzésen felül már edzőképzés beindítását is szeretné az elnökség, 

hogy a Sporttörvényben foglaltaknak megfelelően csak olyan edző dolgozhasson a csapatokkal, akik 

megfelelő szakképzettséget igazoló irattal rendelkeznek. 

 

Határozat (E-2014/1124/6): Az elnökség megbízza Jaczkó Róbert Gyula főtitkárt, hogy tegyen 

lépéseket a jelenleg amatőr kupákon induló csapatok felkeresése irányában. 

A határozat 4 igen mellett, egyhangúlag született. 

 

7. napirendi pont 

 

Veisz László elnökségi tag kezdeményezésére sor került korábban egy utánpótlás témájú megbeszélésre. 

A fórumot követően az ott elhangzottak az elnökség elé kerültek tárgyalásra. 

 

Határozat (E-2014/1124/7): Az elnökség jelenlévő tagjai úgy határoznak, hogy az Utánpótlás Program 

2015. január 1. határidővel kezdetét veszi, addig minden részletet kötelesek az érintettek meghatározni 

és kommunikálni. A program felelőse Veisz László elnökségi tag. 

A határozat 4 igen mellett, egyhangúlag született. 

 

8. napirendi pont 
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A 2014. október 18-i Közgyűlés határozata szerint az elnökség köteles egy koncepciót kidolgozni a 

válogatottak jövőbeni versenyeztetésére. 

 

A 2014-es, és a korábbi évek költségvetéseiből egyértelműen kijelenthető, hogy a jelenlegi pénzügyi 

korlátok között négy válogatott versenyeztetése nem kigazdálkodható. A 2014-es költségvetésből 35%-

ot emésztett fel a válogatottak versenyeztetése, míg a 2015-ös évtől kezdődően ezt növeli az IFF-nek 

fizetendő tartozás törlesztése, mellyel már több, mint 50%-ot fordítana a Szakszövetség ilyen célra az 

évi 12 milliós keretéből. Az elnökség ezért úgy döntött, hogy a jövőben a már benevezetteken felül – 

női felnőtt, fiú U19 – az MFSZ nem indít világbajnokságon válogatottat egészen addig, amíg a 

Szakszövetség anyagi helyzete ezt nem teszi lehetővé. A benevezett két válogatott visszaléptetése azért 

nem célszerű, mert minimum 20.000 svájci frankos büntetést vonna maga után. 

 

Ugyanakkor az elnökség szeretne lehetőséget biztosítani arra, hogy teljes, a résztvevők által 

finanszírozott önköltség mellett – nevezési díj, játékvezetői költség, utazás, szállás, stáb költsége - 

benevez válogatottakat, azonban a stábnak ez esetben pénzügyi biztosítékokat kell prezentálnia a 

nevezés leadásához. Ezen átmeneti időszak alatt az MFSZ megpróbál alternatív, mérsékelt költségű 

versenyzési lehetőséget biztosítani a válogatottjai számára (nemzetközi tornák, barátságos mérkőzések). 

 

Sajnálatos lépés, ugyanakkor elengedhetetlen e döntés meghozatala, hogy a floorball magyarországi 

fennmaradása biztosított legyen a jövőben. 

 

Határozat (E-2014/1124/8): Az elnökség jelenlévő tagjai úgy határoznak, hogy az MFSZ pénzügyi 

helyzetére való tekintettel bizonytalan ideig - a már benevezetteken felül - nem indít részlegesen saját 

költségére válogatottat világbajnoki selejtezőn, világbajnokságon. Egyúttal lehetőséget biztosít arra, 

hogy pénzügyi garanciák mellett teljesen önköltséges – nevezési díj, játékvezetői költség, utazás, szállás, 

stáb költsége - rendszerben benevez válogatottakat világeseményekre. 

A határozat 4 igen mellett, egyhangúlag született. 

 

9. napirendi pont 

 

A 2014. október 18-án megtartott Közgyűlésen a jelenlévő tagegyesületek utaltak arra, hogy a 

transzparenciát növelje az elnökség, hogy jobban átláthatóak legyenek a költségek. 

 

Az elnökség megvitatta, hogy mely területeken lehet fejlődni és további ajánlásokat fogalmaztak meg, 

hogy a jövőben ne érhesse emiatt kritika a Szakszövetség vezetését. Az MFSZ könyvelőjével történt 

egyeztetést követően, és az Ellenőrző Testület elnökének javaslatát figyelembe véve az alábbi döntést 

hozták. 

 

Határozat (E-2014/1124/9): Az elnökség jelenlévő tagjai megszavazzák, hogy 2014. december 1-től 

kezdve nincs lehetőség készpénzes befizetésre az MFSZ budapesti irodájában, továbbá törekedni kell 

arra, hogy havonta legfeljebb egy készpénz felvétel történjen a bankszámláról. Az átutalásokat ezentúl 

csak a befizető egyesület hivatalos bankszámlájáról tudja az MFSZ elfogadni. Ennek elmulasztása 

esetén keletkezett bevétel a támogatói soron könyvelődik. 

A határozat 4 igen mellett, egyhangúlag született. 

 

10. napirendi pont 

 

Az IFF-fel szembeni tartozás törlesztésére a Magyar Floorball Szakszövetség három éves részletfizetési 

konstrukciót dolgozott ki, melyet eljuttatott a Nemzetközi Floorball Szövetség döntéshozó szerve 



 Magyar H - 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3 Tel/Fax: +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 

számára. A részletfizetést engedélyezte az IFF, ugyanakkor a három éves futamidőt sokallta a szervezet, 

ezért két éves átmeneti költségvetést kellett kidolgozni az elnökségnek. 

 

Az ülés napján az adósság 23.122 svájci frankot tett ki, melyet a fenti okból kifolyólag két év alatt kell 

kifizetni az MFSZ-nek. Így elkerülhetetlenek különböző megszorító intézkedések. Ehhez az alábbi 

területeken érhető el költségcsökkenés: 

- belföldi tartozás kiegyenlítése, IFF tagdíj (2500 frank helyett 1500 frank), honlap fejlesztés, 

válogatottak versenyeztetése, személyi jellegű kifizetések, felkészülési torna. 

Bevételnövekményt pedig az alábbi, nagy valószínűséggel kiszámítható bevételi források tételenkénti 

emelésével érhető el: 

- tagdíj, nevezési díjak, versenyengedély/rajtengedély. Ebben az esetben sem a tagegyesületek, 

sem a tagoknak nem kell egyszeri hozzájárulást fizetni az adósság csökkentéséhez. 
 

A kiigazítások mértékét egy elnökség által jóváhagyott, előzetes koncepció formájában még a 2014-es 

évben megkapják a tagegyesületek, és a 2015. évi rendes éves Közgyűlésen (tervezett időpont 2015. 

április első szombatja) szavazhatnak róla. 

 

A fentiek miatt további pontosítások szükségesek, ebben a napirendi pontban nem született határozat. 

 

11. napirendi pont 

 

A Fegyelmi szabályzatot az elnökség az alábbi kitétellel egészíti ki: 

6. § (3) „Amennyiben a Közgyűlés valamely tagegyesület jelöltjét nem fogadta el, úgy a jelölő köteles 

a következő Közgyűlés időpontja előtt hét naptári nappal legkésőbb az el nem fogadottól különböző 

személyt jelölni a Fegyelmi Csoportba.” 

 

Határozat (E-2014/1124/10): A fenti módosítással együtt a Fegyelmi szabályzatot elfogadta az 

elnökség, hatályba lépésének az ülés napját jelölték meg. 

A határozat 4 igen mellett, egyhangúlag született. 

 

12. napirendi pont 

 

A Bölcske SE kérte tagegyesületi státuszának felfüggesztését, azonban az Alapszabály nem ad erre 

lehetőséget, így az elnökség nem tudja elfogadni a kérvényt. Az Alapszabály szerint a tagsági viszonyt 

vagy fenntartják a tagegyesületek, vagy lemondanak róla, köztes megoldásra nincs lehetőség. 

 

Határozat (E-2014/1124/11): Az elnökség jelenlévő tagjai megbízzák az MFSZ főtitkárát, hogy kérjen 

az Alapszabálynak megfelelő állásfoglalást a Bölcske SE-től. 

A határozat 4 igen mellett, egyhangúlag született. 

 

13. napirendi pont 

 

Az MFSZ elnöksége felterjeszti Veisz László korábban megválasztott elnökségi tagot az alelnöki 

posztra. Megválasztása esetén a Szervezeti és Működési szabályzat 20. § 1. pontja értelmében betöltené 

a gazdasági ügyekért felelős alelnöki tisztséget. Két alelnök esetében az egyik tisztségviselő a 

sportszakmai, míg a másik a gazdasági ügyekért felelős. 

 

Határozat (E-2014/1124/12): A jelenlévő elnökségi tagok megválasztják Veisz Lászlót az MFSZ 

gazdasági alelnöki posztjára. 

A határozat 3 igen, 1 tartózkodás mellett, egyhangúlag született. 
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Határozat (E-2014/1124/13): A jelenlévő elnökségi tagok megválasztják Illés Lászlót az MFSZ 

sportszakmai alelnöki posztjára. 

A határozat 3 igen, 1 tartózkodás mellett, egyhangúlag született. 

 

 

Füzi Gábor elnök végül megköszönte a részvételt, majd az elnökségi ülést 22 óra 10 perckor 

berekesztette. 

 

Budapest, 2014. november 24. 

 

 

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

                  Füzi Gábor                                                   Jaczkó Róbert Gyula 

elnök                                                                      főtitkár 


