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Magyar Floorball Szakszövetség 
Elnökségi ülés 

 
 
 
Dátum: 2015. augusztus 8. 15 óra, Budapest 
Jegyzőkönyvvezető: Jaczkó Róbert Gyula 
 
Az Elnökségi ülés napirendi pontja: 
 

1.! Nevezések értékelése 
2.! IFF terméktámogatás pályázatainak elbírálása 
3.! OB3 és Amatőr bajnokság koordinátori megállapodása 
4.! OB3 bajnokság határidejének módosítása 
5.! Amatőr bajnokság kiírásának módosítása 
6.! SZPK Komárom utánpótlás csapatainak szlovákiai vendégszereplése 
7.! Szuperkupa 2015 

 
Résztvevők: Veisz László elnök, Füzi Gábor, Vadócz Bence elnökségi tagok, valamint Jaczkó 
Róbert Gyula főtitkár. 
 
 

1.! napirendi pont 
 
Jaczkó Róbert Gyula ismertette az elnökség tagjaival a beérkezett nevezéseket, melyek 
számosságukat tekintve elmaradtak a tavalyiaktól. Az utánpótlás bajnokságokban több 
korcsoportban a meghatározott minimumnál kevesebb csapat nevezett, illetve a felnőtt első 
osztályok is kevesebb csapattal indulnak szeptembertől. Az elnökség tagjai megvitatták, hogy 
ennek milyen okai lehettek, milyen intézkedések szükségesek, hogy a csökkenő tendenciát 
megfordítsák. 
 
A Miskolci FE kérvényt nyújtott be az MFSZ-hez, hogy a tavalyi visszalépésük ellenére ne 
csak a legalsó osztályban – OB3 - indulhassanak, hanem a 15/16-os bajnoki évadban a férfi 
OB2-es bajnokságban. 
 
Azon egyesületek részére, akik nem teljesítették a nevezésben foglalt összes kritériumot 
hiánypótlási felszólítást küldött az MFSZ. 
 
Határozat (E-2015/00806/1): Az egyesületek nevezéseit az MFSZ elnökségének jelenlévő 
tagjai elfogadják azzal a kitétellel, hogy a hiánypótlásoknak eleget kell tenni a megadott 
határidőig – 2015. augusztus 31. 
A határozat 3 igen mellett, egyhangúlag született. 
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Határozat (E-2015/00806/2): Az elnökség jelenlévő tagjai helyt adnak a Miskolci FE 
kérvényének, hozzájárulnak, hogy a férfi OB2 bajnokságban indulhassanak a 15/16-os 
évadban. 
A határozat 3 igen mellett, egyhangúlag született. 
 
Határozat (E-2015/00806/3): Az elnökség jelenlévő tagjai a kevés nevezőre való tekintettel az 
utánpótlás bajnokságok nevezési határidejét 2015. augusztus 28-ra módosítják, a sorsolást 
2015. augusztus 30-án tartják. Az elnökség felkéri a Versenybizottságot, hogy arra az esetre 
készítsen előzetes sorsolást, ha további nevezők nem érkeznek a módosított határidőig. 
 
Amennyiben további nevezők nem érkeznek, három csapattal is indulhatnak bajnokságok, a két 
nevezővel rendelkező lány U19 és U17 bajnokságok összevonásra kerülnek, a Fonyódi DSE 
U17-es csapatát az elnökség fellépteti a lány U19-es bajnokságba. 
A határozat 3 igen mellett, egyhangúlag született. 
 

2.! napirendi pont 
 
Az IFF által küldött terméktámogatásra kiírt pályázat határideje lejárt, összesen 77 oktatási 
intézményből érkezett dokumentáció, a pályázott ütők számát tekintve tizenhatszoros 
túljelentkezést adminisztrált az MFSZ. Kedvező fejlemény, hogy az LV Sport felajánlásával 
sikerült az eredeti ötven ütőt száz darabra növelni. 
 
A jelenlévő elnökségi tagok több koncepciót is megvitattak, melyek mentén lehetne kiosztani 
az ütőket, azonban végül úgy döntöttek, hogy további egyeztetés szükséges, a végső döntést a 
2015. augusztus 30-án tartandó elnökségi ülésre halasztották. 
 
Ebben a napirendi pontban nem született határozat. 
 

3.! napirendi pont 
 
Az MFSZ elnöke, főtitkára előzetesen tárgyalást folytatott a floorballer.hu honlap 
üzemeltetőjének – Humaniq Sport & Consulting Bt. – képviselővel, Gál Tamással az OB3 és 
az amatőr bajnokságok koordinálásáról, szervezéséről egy mindkét fél számára előnyös 
együttműködés keretein belül. 
 
Határozat (E-2015/0806/4): AZ MFSZ elnökségének jelenlévő tagjai felhatalmazzák Veisz 
László elnököt, hogy megbízási szerződést kössön a Humaniq Sport & Consulting Bt-vel az 
OB3 és Amatőr bajnokságok koordinátori, szervezői feladatok ellátására jelen ülésen szóban 
megfogalmazott elveket szem előtt tartva. 
A határozat 3 igen mellett, egyhangúlag született. 
 

4.! napirendi pont 
 
A leendő koordinátor kérése volt, hogy további csapatok bevonása érdekében az OB3 
bajnokság nevezési határidejét módosítsa az elnökség. 
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Határozat (E-2015/0806/5): Az elnökség jelenlévő tagjai úgy határoznak, hogy a 15/16 
bajnoki évad OB3 bajnokságának nevezési határidejét 2015. augusztus 28-ra módosítják. 
A határozat 3 igen mellett, egyhangúlag született. 
 

5.! napirendi pont 
 
A leendő koordinátorral történt egyeztetések során felmerült, hogy az eredeti Amatőr bajnoki 
kiírás kiegészítése, pontosítása szükséges lenne az eredményes működéshez.  
 
Határozat (E-2015/0806/6): Az MFSZ elnöksége elfogadja a leendő koordinátor javaslatait, 
azok mentén módosítja az Amatőr bajnokság kiírását. 
A határozat 3 igen mellett, egyhangúlag született. 
 

6.! napirendi pont 
 
Az SZPK Komárom indítaná egyes utánpótlás csapatait szlovák bajnokságokban. Ehhez 
kapcsolódóan egyeztetést kezdeményeztek az IFF-et is bevonva. 
 
Határozat (E-2015/0806/7): Az elnökség tagjai úgy határoznak, hogy hozzájárulnak a külföldi 
szerepléshez azzal a feltétellel, hogy a magyar bajnoki szereplésüket semmilyen téren nem 
hátráltathatja. A részvételhez azonban mindenképpen szükséges az IFF hozzájárulása, technikai 
útmutatása is, hogy minden részlet szabályozottan valósulhasson meg.  
A határozat 3 igen mellett, egyhangúlag született. 
 

7.! napirendi pont 
 
A Szuperkupa tavaly bevezetett hagyományát idén is folytatni kívánja a Szakszövetség, ezért 
ismét megrendezi a hölgyek és férfiak számára is olyan helyszínen, ahol Mohácshoz hasonlóan 
bontakozik a floorball élet és egy rendezvény valószínűleg felgyorsítaná ezt a folyamatot. 
 
Határozat (E-2015/0806/8): Az elnökség jelenlévő tagjai úgy határoznak, hogy a Szuperkupa 
mérkőzések időpontja, helyszíne: 2015. augusztus 30., 2943 Bábolna, Toldi M. u. 24. A női 
mérkőzés 14.30 órakor kezdődik, míg a férfi találkozóra 17 órától kerül sor. A csapatokat 
25.000 Ft részvételi díj terheli, melyről az MFSZ számlát állít ki. 
A határozat 3 igen mellett, egyhangúlag született. 
 
 
Veisz László elnök végül megköszönte a részvételt, majd az elnökségi ülést 17 órakor 
berekesztette. 
 
Budapest, 2015. augusztus 6. 
 
 
           .................................                                                      ......................................  
                  Veisz László                                                    Jaczkó Róbert Gyula 

elnök                                                                       jegyzőkönyvvezető 


