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Magyar Floorball Szakszövetség 

Elnökségi ülés 
 

 

 

Dátum: 2015. július 9. 15 óra, Budapest 

Jegyzőkönyvvezető: Jaczkó Róbert Gyula 

 

Az Elnökségi ülés napirendi pontja: 

 

1. Férfi U19-es válogatott kérvénye 

2. Férfi szakág szövetségi kapitányi pályázatának elbírálása 

3. IBK Cartoon Hereos kérvénye 

4. Bajnoki kiírások 

5. IFF sportágfejlesztési támogatás 

 

Résztvevők: Veisz László elnök, Hajnal Gabriella, Vadócz Bence elnökségi tagok, valamint 

Jaczkó Róbert Gyula főtitkár. 

 

 

1. napirendi pont 

 

László Péter megbízott szövetségi kapitány kérvénnyel fordult az MFSZ elnöksége felé, 

melyben kifejtette, hogy a májusi U19-es férfi világbajnokságról fennmaradó támogatást az 

elért kimagasló eredmény megünneplésére (bankett) fordítaná a csapat és a stáb. 

 

Az MFSZ elnöksége elismeri, hogy a fennmaradó ~65.000 ft a csapatot illeti meg és a stáb 

belátása szerint rendelkezhet felette, azonban a Szakszövetség jelenlegi nehéz anyagi 

helyzetében ennek kifizetése csak halasztott módon valósítható meg. 

 

Határozat (E-2015/0709/1): Az elnökség jelenlévő tagjai úgy határoznak, hogy a várhatóan 

ősszel tartandó első budapesti válogatott edzőtábor ideje alatt a csapat és a világbajnoki stáb 

tagjai az MFSZ által szervezett vacsorán vehetnek részt.  

A határozat 3 igen mellett, egyhangúlag született. 

 

2. napirendi pont 

 

A Magyar Floorball Szakszövetség elnökség pályázatot írt ki a férfi összevont szövetségi 

kapitányi posztra, melyre mindössze egy pályázat érkezett, Nádor Krisztián küldte el a 

szükséges dokumentumokat. 

 

Határozat (E-2015/0709/2): Az elnökség jelenlévő tagjai úgy határoznak, hogy Nádor 

Krisztiánt kinevezik a Magyar Floorball Szakszövetség férfi szakágának összevont – felnőtt, 

U19 – szövetségi kapitányának. A kinevezés feltétele, hogy 2015. augusztus 15-ig Nádor 

Krisztián megnevezze stábjának tagjait. 



 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 

A határozat 3 igen mellett, egyhangúlag született. 

 

3. napirendi pont 

 

Az IBK Cartoon Heroes kérvényt küldött az MFSZ elnökségének, melyben a Vajda-White 

Sharks játékosainak, mintegy 70 fő átigazolási díjának csökkentését kérték méltányossági 

okokból. 

 

Határozat (E-2015/0709/3): Az elnökség jelenlévő tagjai úgy határoznak, hogy elutasítják a 

kérvényt, hiszen a Szakszövetség pénzügyi helyzete nem teszi lehetővé azt, hogy az eljárási és 

egyéb díjakból kedvezményt adhasson. 

A határozat 3 igen mellett, egyhangúlag született. 

 

4. napirendi pont 

 

A 2015/2016-os bajnoki évadra szóló kiírások miatt több csapatvezető fejezte ki aggodalmát, 

így az elnökség újfent tárgyalta a kiírásokat. 

 

Határozat (E-2015/0709/4): A női OB1 bajnokság kiírásának 14/c pontját az alábbiak szerint 

módosítják: „a bajnokságban azon játékos szerepelhet, aki 2015. december 31-ig betölti a 14. 

életévét”. 

A határozat 3 igen mellett, egyhangúlag született. 

 

Határozat (E-2015/0709/5): A férfi OB1 bajnokság rájátszásának lebonyolítási rendszerét az 

eredeti kiíráshoz képest változatlan formában hagyják, azaz továbbra is két győzelemig fognak 

tartani a párharcok. 

A határozat 3 igen mellett, egyhangúlag született. 

 

5. napirendi pont 

 

Az IFF az elnökségi ülést megelőzően megküldte, hogy a 2015. évi sportágfejlesztési támogatás 

teljes összegét (12.500 CHF) levonnák az MFSZ fennálló adósságából, mely jelenleg 26.822 

CHF. 

 

Határozat (E-2015/0709/6): Az elnökség nem fogadja el az ajánlatot, további egyeztetést 

kezdeményez az IFF-fel, cél, hogy legfeljebb a támogatás 50%-át vonják le adósságrendezésre. 

A határozat 3 igen mellett, egyhangúlag született. 

 

Veisz László elnök végül megköszönte a részvételt, majd az elnökségi ülést 17 órakor 

berekesztette. 

 

Budapest, 2015. július 9. 

 

 

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

                  Veisz László                                                    Jaczkó Róbert Gyula 

elnök                                                                       jegyzőkönyvvezető 


