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Magyar Floorball Szakszövetség 

Elnökségi ülés 
 

 

 

Dátum: 2015. október 3. 10 óra, Budapest 

Jegyzőkönyvvezető: Jaczkó Róbert Gyula 

 

Az Elnökségi ülés napirendi pontja: 

 

1. Hungária Kupa 

2. Válogatottak támogatása 

3. Phoenix FSE U11 bajnoki visszalépés 

4. CH-Vajda U17 bajnoki visszalépés 

5. Trampolin SE U13 bajnoki visszalépés 

6. Fonyódi DSE U19 lány bajnoki visszalépés 

7. Fonyódi DSE fellebbezése 

8. Diákolimpia 

 

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

Jaczkó Róbert Gyula főtitkár és Nádor Krisztián, Varsányi Zsuzsanna, Bak Norbert, Varsányi 

Zoltán. 

 

 

1. napirendi pont 

 

A Hungária Kupa újjáélesztése újra napirendi pontra került, hiszen a női és férfi szakág 

szövetségi kapitányai is kedvezően fogadták a kezdeményezést. Az elnökség tagjai egyet 

értettek abban, hogy a legutóbbi elnökségi ülés óta tapasztalt fejlemények tükrében a tornát 

elnapolják legkorábban a februári nemzetközi hétvégére, akkor is elsősorban klub csapatokat 

fognak invitálni, hisz a hivatalos válogatott barátságos mérkőzések nemzetközi játékvezetői 

költségei egyelőre nem finanszírozhatók. 

 

Határozat (E-2015/1003/1): A Szövetségi kapitányok segítségével mind a férfi, mind a női 

válogatott(ak) számára nemzetközi torna megszervezése indokolt, költséghatékonysági 

okokból nem kizárólag válogatottak számára. 

A határozat 3 igen mellett, egyhangúlag született. 
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2. napirendi pont 

 

Mind a két szakág szövetségi kapitánya jelezte igényét az IFF által utánpótlásra juttatott 4000 

svájci frankra, illetve jelezték, hogy további támogatásra is igényt tartanak. 

 

Az Elnökség tagjai elmondták, hogy a jelenlegi, adóssággal terhelt helyzetben csak úgy tudnak 

támogatást adni a válogatottak számára, ha céltámogatás érkezik a Szakszövetséghez. Ehhez 

mindannyian keresik a lehetőségeket, de a pénzügyi feltételeket mindkét szakág vezetőjével 

egyértelműen tisztázták a kinevezéskor. 

 

Határozat (E-2015/1003/2): Az elnökség jelenlévő tagjai úgy határoznak, hogy amennyiben a 

Szakszövetség rövid távú működését nem befolyásolja, lehetőség szerint a nevezési díjak 

legfeljebb 50%-át rövid határidővel meghitelezi a stáboknak. További támogatás csak a 

céltámogatások terhére nyújtható továbbra is. 

A határozat 3 igen mellett, egyhangúlag született. 

 

 

3. napirendi pont 

 

A Phoenix FSE egy a Versenybizottsághoz eljuttatott levelében jelezte, hogy létszám 

problémák miatt nem tud részt venni a 15/16-os évadban az U11-es bajnokságban. 

 

Határozat (E-2015/1003/3): Az Elnökség jelenlévő tagjai úgy határoznak, hogy a 

Versenyszabályzat 30. § 3. pontja alapján a pénzbüntetés minimumának megfelelő, azaz 30.000 

forintos büntetést szabnak ki a Phoenix Fireball SE-re. 

A határozat 3 igen mellett, egyhangúlag született. 

 

 

4. napirendi pont 

 

Az IBK Cartoon Heroes egy a Versenybizottsághoz eljuttatott levelében jelezte, hogy 

koordinációs problémák miatt nem tud részt venni a 15/16-os évadban az U17-es bajnokságban. 

 

Határozat (E-2015/1003/4): Az Elnökség jelenlévő tagjai úgy határoznak, hogy a 

Versenyszabályzat 30. § 3. pontja alapján a pénzbüntetés minimumának megfelelő, azaz 30.000 

forintos büntetést szabnak ki az IBK Cartoon Heroes-ra. 

A határozat 3 igen mellett, egyhangúlag született. 

 

 

5. napirendi pont 

 

A Trampolin SE egy a Versenybizottsághoz eljuttatott levelében jelezte, hogy létszám 

problémák miatt nem tud részt venni a 15/16-os évadban az U13-mas bajnokságban. 
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Határozat (E-2015/1003/5): Az Elnökség jelenlévő tagjai úgy határoznak, hogy a 

Versenyszabályzat 30. § 3. pontja alapján a pénzbüntetés minimumának megfelelő, azaz 30.000 

forintos büntetést szabnak ki a Trampolin SE-re. 

A határozat 3 igen mellett, egyhangúlag született. 

 

 

6. napirendi pont 

 

A Fonyódi DSE egy a Versenybizottsághoz eljuttatott levelében jelezte, hogy U17-es lány 

csapatával a korábbi nyilatkozattal ellentétben mégsem tud részt venni a kényszerű átsorolást 

követően a lány U19-es bajnokságban. 

 

Határozat (E-2015/1003/6): Az Elnökség jelenlévő tagjai úgy határoznak, hogy az átsorolás 

ténye miatt nem szabnak ki pénzbüntetést. 

A határozat 3 igen mellett, egyhangúlag született. 

 

 

7. napirendi pont 

 

A Fonyódi DSE fellebbezést nyújtott be a Versenybizottság VB-2015/0915/8 számú 

határozatával szemben, melyben a FODE – Phoenix Fireball SE fiú utánpótlás U17-es 

találkozót a mérkőzés lejelentésének elmulasztása miatt a Phoenix Fireball csapatának 0-5 

arányban, valamint a Versenyszabályzat vonatkozó pontjai alapján a FODE egyesületet 

pénzbüntetésben részesítette. 

 

A FODE fellebbezésében a találkozó lejátszását kérte. 

 

Határozat (E-2015/1003/7): Az Elnökség jelenlévő tagjai úgy határoznak, hogy a 

pénzbüntetés megtartása mellett lehetőséget biztosítanak a FODE – Phoenix Fireball SE fiú 

utánpótlás U17-es találkozó lejátszására, amennyiben a Phoenix Fireball hozzájárul ehhez. A 

találkozó esetleges végeredménye beleszámít a bajnoki értékelésbe. 

A határozat 3 igen mellett, egyhangúlag született. 

 

 

8. napirendi pont 

 

A Magyar Diáksport Szövetség a 15/16-os tanévben racionalizására kényszerült, ennek 

következtében a floorball Diákolimpiákkal kapcsolatban az eddigi kötelezettségek mellett 

újabb költségek keletkeztek a közreműködő sportági szövetségek számára. 

 

Az MFSZ-t ez annyiban érintette hátrányosan, hogy a kispályás Diákolimpián már nem csak a 

selejtezők, hanem az elődöntők, döntők játékvezetői költségeit is a Szakszövetségnek kell 

térítenie. Az unihoki és nagypályás Diákolimpiák esetén névhasználati jogcímen új költség 

jelentkezett, valamint maximalizálták a csapatok után kérhető nevezési díjat. E három tényező 

mintegy 600.000 forintos kiadás emelkedést jelent. 
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Határozat (E-2015/1003/8): Az Elnökség jelenlévő tagjai úgy határoznak, hogy a Magyar 

Diáksport Szövetséggel folytatott tárgyalások következtében a korábbiakhoz hasonlóan az 

MFSZ a 2015/16-os tanévben megrendezi az unihoki és nagypályás Diákolimpiát is, valamint 

vállalja a kispályás Diákolimpia játékvezetői költségeit. 

A határozat 3 igen mellett, egyhangúlag született. 

 

 

Veisz László elnök végül megköszönte a részvételt, majd az elnökségi ülést 11 óra 30 perckor 

berekesztette. 

 

Budapest, 2015. október 3. 

 

 

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

                  Veisz László                                                    Jaczkó Róbert Gyula 

elnök                                                                       jegyzőkönyvvezető 

 


