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Magyar Floorball Szakszövetség 

Elnökségi ülés 
 

 

 

Dátum: 2016. április 21. 

Jegyzőkönyvvezető: Jaczkó Róbert Gyula 

 

Az Elnökségi ülés napirendi pontja: 

 

1. Az Elnökség tevékenységéről szóló beszámoló jóváhagyása 

2. A Szakszövetség pénzügyi helyzetéről szóló beszámoló és közhasznúsági melléklet 

elfogadása 

3. Az Elnökség következő évi szakmai és pénzügyi terve 

4. Díjazottak 

 

Résztvevők: Veisz László elnök, Hajnal Gabriella, Vadócz Bence, valamint Jaczkó Róbert 

Gyula főtitkár 

 

 

1. napirendi pont 

 

A 2016. április 23-án megrendezésre kerülő Közgyűlés vonatkozó napirendi pontjához tartozó 

beszámolót az elnökség tagjai tárgyalták. 

 

Határozat (E-2016/0421/1): Az elnökség tagjai úgy határoznak, hogy az összeállított 

beszámolót a Közgyűlés elé nyújtják be elfogadásra. 

A határozat 3 igen mellett, egyhangúlag született. 

 

 

2. napirendi pont 

 

A 2016. április 23-án megrendezésre kerülő Közgyűlés vonatkozó napirendi pontjához tartozó 

beszámolót az elnökség tagjai tárgyalták. 

 

Határozat (E-2016/0421/2): Az elnökség tagjai úgy határoznak, hogy az Amadil Consulting 

Kft. által összeállított beszámolót és annak közhasznúsági mellékletét a Közgyűlés elé nyújtják 

be elfogadásra. 

A határozat 3 igen mellett, egyhangúlag született. 

 

 

3. napirendi pont 

 

A 2016. április 23-án megrendezésre kerülő Közgyűlés vonatkozó napirendi pontjához tartozó 

tervet, javaslatokat és pénzügyeket az elnökség tagjai tárgyalták. 
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Határozat (E-2016/0421/3): Az elnökség tagjai úgy határoznak, hogy az összeállított szakmai 

és pénzügyi tervet a Közgyűlés elé nyújtják be elfogadásra. Előzetes kiküldésnél a pénzügyi 

terv (költségvetés) mellé szükség esetén plusz információk melléklése szükséges. 

A határozat 3 igen mellett, egyhangúlag született. 

 

 

4. napirendi pont 

 

A 2015. év elmaradt díjazottjai esetében a különböző bajnokságok legjobb játékosairól a 

csapatvezetők szavaztak, míg a sportvezetők, edzők díjairól a Versenybizottság javaslatai 

alapján az elnökség döntött. 

Sajnos a női OB2-es bajnokságban nem érkezett jelölés, így ebben a bajnokságban nem került 

odaítélésre a legjobb játékosnak járó díj. 

 

Határozat (E-2016/0421/4): 
A legjobb játékosok 14/15-ös bajnokság: 

 Férfi OB1: Harangozó Szilárd (Phoenix Fireball) 

 Férfi OB2: Nagy Dénes (SZPK Komárom) 

 OB3: Tóth Zoltán (Lizards Old School) 

 Női OB1: Vértesi Nicole (SZPK Komárom) 

Sportvezetők, edzők: 

 Év edzője: Holubkó István (IBK Cartoon Heroes) 

 Év utánpótlásedzője: Borka Gábor (Vajda-CH) 

 Év sportvezetője: ifj. Galambos Tamás (SZPK Komárom) 

 Év játékvezetője: Váradi György 

A határozat 3 igen mellett, egyhangúlag született. 

 

 

Budapest, 2016. április 21. 

 

 

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

                  Veisz László                                                    Jaczkó Róbert Gyula 

elnök                                                                       jegyzőkönyvvezető  
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Beszámoló az MFSZ Elnökségének munkájáról 

2015 
 

Elnökség  
A 2015-es évben 6 tagú Elnökség kezdte meg munkáját. Az Elnökség az alábbi tagokból állt:  

Tóth Imre, Szalai Péter, Horváth István, Mészáros Szabolcs, Veisz László (gazdasági ügyekért 

felelős alelnök), Füzi Gábor (elnök). Az elnökségi tagok folyamatosan változó 

munkamegosztás szerint a szövetség működtetéséből is kivették a részüket.  

2015. április 18-án a Közgyűlés visszahívta az elnökség minden tagját, emiatt rendkívüli 

Közgyűlést kellett összehívni, amelyen – 2015. május 15-én – elnöknek Veisz Lászlót, míg 

elnökségi tagnak Hajnal Gabriellát, Füzi Gábort és Vadócz Bencét választották meg. Egy 

elnökségi tagsági poszt betöltetlen maradt.  

Az elnökség az év második felében a mindennapi munkán felül hat alkalommal ülésezett.  

 

Bajnokságok  
A bajnokságok szervezése elsődlegesen a Versenybizottság feladata volt Liska Bálint, majd 

lemondását követően, szeptembertől Füzi Gábor vezetésével. A Versenybizottság tagjai és 

feladatmegosztásuk:  

 Füzi Gábor elnök (OB.I-OB.II)  

 Liska Bálint (OB.III)  

 Szegvári András (Utánpótlás)  

 Váradi György (Játékvezetők)  

 Tóth Imre (Diákolimpia)  

 

Komoly probléma, hogy egyes csapatvezetők minden lehetőséget megragadnak, hogy a 

szövetség valamely bizottságában önkéntes munkát végzőket ellehetetlenítsék, illetve 

folyamatos támadásaikkal távozásra bírják őket. Különösen igaz ez a Versenybizottságra, 

amely tagjai leginkább ki vannak téve a támadásoknak. Ennek következményeként a 

Versenybizottság egyes területei az év végére egyre kevésbé működtek megfelelően, az MFSZ 

főtitkára koordinálta tovább a tevékenységeket.  

A bajnokságokba nevező csapatok száma folytatta az évek óta megfigyelhető csökkenő 

tendenciát, ezzel egyetértésben a játékosok száma is csökkent.  

Az Elnökség megváltoztatta a férfi bajnokság lebonyolítási rendszerét – visszatértek a 

rájátszásban a két győzelemig tartó párharcok -, valamint megszüntette az unihoki országos 

bajnoki rendszert.  

 Férfi Bajnokságok: OB1, OB2, OB3  

 Női bajnokságok: OB1  

 Lány utánpótlás bajnokságok: U15, U13  

 Fiú utánpótlás bajnokságok: U19, U17, U15, U13  

 illetve U11 utánpótlás bajnokság (mindkét nem számára)  

 

Utánpótlás bajnokságok  

Az utánpótlás bajnokságokban a korosztályok optimális meghatározására törekedett az 

elnökség, ezért a csapatvezetők egyetértésével nagypályás bajnokságokat U19, U17, U15, U13 

és U11-es korosztályban írt ki mindkét nem számára. A nevezések alapján elmondható, hogy 

egy egyesületen belül sok utánpótlás csapatban nagyarányú átfedés figyelhető meg a játékosok 
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között, ezért néhány alkalommal mérkőzések halasztására került emiatt sor. Lány 

bajnokságokat csak U15 és U13 korosztályokban lehetett elindítani.  

Unihoki országos bajnokságok helyett egy keretrendszert hoztak létre, mely célja volt a lokális 

kupák korcsoportjainak, szabályainak központosítása. A bajnoki fordulók helyét klubok által 

szervezett kupák vehették volna át, amelyekre szabadon nevezhettek csapatok. Sajnos a várt 

hatás elmaradt, az egyesületek rendszeres tornáik esetében a tradíciók és/vagy a sikeresebb 

szereplés reményében az általuk korábban alkalmazott kiírásokhoz ragaszkodtak.  

 

A 2015-ös évben összeállításra került az Utánpótlás program, mellyel az MFSZ sikeresen 

lobbizott a Nemzetközi Floorball Szövetségnél támogatásért.  

 

Diákolimpia  

A Diákolimpia küzdelmek során a 2015-es év csökkenő számú nevezést hozott mindhárom 

szakágban. A Magyar Diáksport Szövetséggel folytatott tárgyalások végeredményeként a 

Diákolimpia küzdelmek megrendezése, lebonyolítása jelentős többlet kiadással - ~800.000 

Ft - és munkával járt. Végül alig kaptunk segítséget az MDSZ-től, a korábbi években 

megszokott segítségnek nyomát sem tapasztaltuk.  

A kispályás országos döntő minden évben kiemelkedő esemény, melyet 2015-ben Pakson 

rendeztek meg. A visszajelzések szerint a rendezvény a vártnak megfelelően kiváló színvonalú 

volt. Az unihoki és nagypályás Diákolimpiákon a Szakszövetség megszüntette a 

párhuzamosságokat: unihoki I., III., V. és nagypályás II., IV., VI. korcsoportokban kerültek 

kiírásra.  

Mint a leghatékonyabb népszerűsítő lehetőség, a Diákolimpia sorozatokat az MFSZ-nek 

kiemelt figyelemmel kell kísérnie és minden lehetőség szerint tovább dolgoznia a 

népszerűsítésén.  

 

Utánpótlás program  

Az Utánpótlás terv 2015 folyamán elkészült, mellyel a Szakszövetség később pályázott az IFF-

nél támogatásra. A program alapja, hogy megfelelő sporteszköz és ismeretanyaggal kell ellátni 

az iskolákat, akik később regionális alapon kapcsolódhatnak be a versenyrendszerbe. 2015-ben 

elkészültek a hivatalos oktató anyagok fordításai, melyeket nyomtatott formában több tucat 

iskolába már eljuttatott a Szakszövetség, valamint több mint 100 floorball ütő pályáztatása és 

kiosztása történt meg.  

 

Válogatottak  
A Szövetség négy válogatott (lány U19, női, fiú U19, férfi) versenyeztetését igyekszik segíteni. 

Mindez nagy anyagi terhet ró a szervezetre, hisz az egy évben megrendezésre kerülő két 

világversenyre és a további két selejtezőre a nevezési díj együttesen 7-10.000 CHF. Így a 

szövetség méretéhez, illetve pénzügyi helyzetében a nevezési díjak és a szakvezetők 

költségeinek kifizetése nem volt teljes mértékben vállalható. Ennek ellenére a női felnőtt és a 

férfi U19-es válogatott a világeseményekre 300-300.000 forintos szakszövetségi támogatásban 

részesült. A fennmaradó költségek ellenére a válogatottak rendszeresen edzőtáboroznak.  

Azon túl, hogy a férfi U19-es válogatott stábja a Világbajnokságot követően lemondott, csupán 

néhány kisebb probléma merült fel a szövetségi kapitányokkal, stábjaikkal kapcsolatban az év 

folyamán. László Péter szövetségi kapitány és stábjának lemondását követően a férfi szakág 

összevont vezetését Nádor Krisztián szövetségi kapitány vette át. A női szakág vezetését 

továbbra is Varsányi Zsuzsanna látta el, akinek Bak Norbert és Varsányi Zoltán segédkezett.  
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Világeseményeken az alábbi eredményeket érték el válogatottjaink:  

 Férfi válogatottunk számára nem volt nemzetközi megmérettetés 2015-ben. A 2016-os 

évben nem vettek részt a Világbajnoki selejtezőn - anyagi okokból 2014 év végén a 

Szakszövetség nem nevezte a válogatottat -, így a csapat külföldi klub csapatok elleni 

edzőmérkőzésekkel, edzőtáborokkal készült.  

 Férfi U19-es válogatottunk a Svédországban megrendezésre került Világbajnokság B 

divíziójának harmadik helyén végzett, mely összesítésben a 11. helyezést jelentette, 

ami a valaha volt legelőkelőbb végeredmény. A stáb lemondását követően a junior 

válogatott szövetségi edzői posztját Csordás Tamás vállalta.  

 Női válogatottunk 2015. február elején Lettországba utazott világbajnoki selejtezőre. 

Ellenfeleink Svájc, Dánia, Lettország, Spanyolország és Franciaország csapatai voltak. 

Csoportunkban egy győzelemmel, egy döntetlennel és három vereséggel a negyedik helyen 

végeztünk, mellyel nem jutottunk ki a decemberi Világbajnokságra.  

 Női U19-es válogatottunk folytatta a 2014 szeptemberében megkezdett felkészülését a 

2016-os kanadai Világbajnokságra. A csapat részt vett a fiú U17-es bajnokságban, továbbá 

számos alkalommal edzőtáborozott.  

 

Az elmúlt év eredményeiért és munkájukért köszönet illeti a szövetségi kapitányokat és 

stábjaikat: László Péter, Varsányi Zsuzsanna, Bak Norbert, Nádor Krisztián.  

Edzők, Játékvezetők  
Nagy problémát jelent a hazai floorball edzőképzés hiánya, ezen sajnálatunkra eddig nem 

tudtunk változtatni. Több megoldási lehetőséget is vizsgál az Elnökség, azonban az egyesületek 

többségének pénzügyeit figyelembe véve a költségtérítéses edző és játékvezető képzések 

szervezése problémákat vet fel. A Magyar Olimpiai Bizottság Nem Olimpiai Sportágak 

Tagozata létrehozott egy oktatási munkacsoportot, mely tárgyalásokat folytat a Testnevelési 

Egyetemmel és az Emberi Erőforrások Minisztériumával szakedzői képzések indításáról a 

tagozati tagok számára.  

Játékvezető és jegyzőkönyvvezető képzések egységes tananyagának összeállítása 

megkezdődött 2015-ben és 2016 tavaszára el is készültek a képzési anyagok.  

 

Pénzügyek  
2015 elején a Szakszövetség adósságállománya 9,05 millió forint volt, melyből 7,78 millió 

forint a Nemzetközi Floorball Szövetséggel szembeni, míg 1,27 millió forint a Magyar Olimpiai 

Bizottsággal szembeni tartozás volt. Ehhez mérten a 2015-ös évben hozzávetőlegesen 16 millió 

forintból gazdálkodott a Szakszövetség, tehát az adósság jelentős mértékű volt továbbra is. Az 

elnökség első számú célja volt, hogy pénzügyi szempontból átlendítse a holtponton az 

MFSZ-t, és a napi szintű pénzügyi problémák megszűnjenek. A pozitív cash-flowt 

szeptemberre sikerült elérni, melyben szerepet játszott többek között  

 az elnökség tagjainak saját vagyoni hozzájárulása,  

 az elnökség által felkutatott támogatók,  

 a kilobbizott támogatások,  

 és a klubok többlet hozzájárulása megnövelt versenyengedélyek formájában.  

 

Elmondható, hogy az adósságot sikerült a kiindulási állomány kevesebb mint felére 

csökkenteni. A Magyar Olimpiai Bizottság felé teljes egészében, a Nemzetközi Floorball 

Szövetség felé részben sikerült a törlesztés. Azonban továbbra is mintegy 4,15 millió forinttal 

tartozik a Szakszövetség az IFF-nek, melyet a 2016-os évben kell teljesíteni.  
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Pályázatok  

2015-ben négy beadott pályázatunkból (3 Nemzeti Együttműködési Alap, 1 Magyar Olimpiai 

Bizottság) összesen 3 031 800 forintot nyert a Szakszövetség, mely összeg teljes egészében 

a floorballt játszó iskolák, egyesületek és játékosok javára került felhasználásra. Az MFSZ saját 

működésére nem fordított ezen támogatásokból. Ezáltal ha nem is a remélt ütemben, de elindult 

az utánpótlás központok sporteszközzel való ellátása. 

 

IFF támogatás  

A Nemzetközi Floorball Szövetség három módon is segítette a honi sportági szakszövetség 

működését. A sportágfejlesztési alapjukból adósságrendezésre 12 500 svájci frankot ítéltek 

meg, melyet levontak a fennálló adósságból, így az megközelítőleg feleződött. A további 

sikeres lobbizásnak köszönhetően 4000 frankot utaltak át utánpótlás fejlesztésre, illetve az évi 

50 db térítésmentes floorball ütőt, labdát is eljuttatták.  

 

Rendezvények  
Kiemelt rendezvényként ismét megrendezésre került a szezon zárásaként a férfi és női Magyar 

Kupa döntője, melyet Mohácson rendeztek. A helyszín választásának apropója volt, hogy 

fellendítse a Kupadöntő a helyi floorball sportág fejlődését. Ugyanebből az okból a Szuperkupa 

döntőket Bábolnán rendezte meg a Szakszövetség.  

Sajnálatos módon anyagi okokból 2015-ben nem volt lehetőség nyári felkészülési tornát 

szervezni a csapatok számára.  

A szövetség 2015-ben is rendszeresen részt vett a Nagy Sportágválasztó nevű rendezvényen, 

amely részvételre elsősorban promóciós szempontból érdemes tekinteni, mintsem játékos 

toborzó alkalmakra.  

 

Kommunikáció  
A szövetség 2015-ben is folytatta a megelőző évben megkezdett kommunikációs stratégiát, 

azaz a lehetőségekhez képest a leggyakrabban frissítette a hunfloorball.hu honlapot, közösségi 

oldalait és információkat juttatott el az nso.hu, az utanpotlassport.hu és a sporthirugynokseg.hu 

internetes hírújságok számára.  

 

Budapest, 2016. április 20.  

 

 Veisz László sk . 

 elnök  

 Magyar Floorball Szakszövetség 
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Felnőtt bajnokságok 

A felnőtt férfi bajnokságok rendszere változatlan formában fog kiírásra kerülni, mint ahogyan 

az történt a 15/16-os bajnoki évadban. A férfi első osztályban várhatóan több fordulóra fog sor 

kerülni várhatóan, a másodosztályban pedig marad az oda-vissza vágós formula. A két osztály 

összeolvasztását, ezáltal az OB1 felduzzasztását a Szakszövetség megvizsgálta, azonban a 

negatívumok hatására egyelőre felfüggesztette az ötlet megvalósítását az MFSZ. Az OB3 és 

amatőr bajnokságok koordinálására kötött megállapodás a floorballer.hu vállalkozással pozitív 

eredménnyel zárult a 15/16-os évben, így a szerződés megújítása várható. 

 

A női bajnokságban két újabb csapattal számol az elnökség a csapatvezetőkkel történt előzetes 

megbeszélések, információ gyűjtések alapján. Emellett kiírásra fog kerülni újfent az OB2-es 

bajnokság unihoki rendszerben. 

 

Szervezés alatt áll vegyes kispályás/unihoki rendszerű bajnokság a holtszezonra, ennek 

kidolgozása folyamatban. 

 

Utánpótlás bajnokságok 

A nagypályás utánpótlás bajnokságokban a korcsoportok változatlan formában kerülnek 

meghirdetésre (U11, U13, U15, U17, U19), azonban nevezni már csak tagegyesületként 

lehetséges. A klasszikus formátum mellett újfent kiírásra kerülnek az unihoki országos 

bajnokságok is (korosztályok U8, U10, U12, U14), amelyekbe történő nevezés díjmentes azok 

egyesületek számára, akik nem indulnak a nagypályás bajnokságokban. 

 

Az iskolák számára továbbra is megrendezésre kerül a floorball Diákolimpia, melyből a 

kispályás hivatalosan a Magyar Diáksport Szövetség szervezésében valósul meg, míg az 

unihoki és nagypályás az MFSZ rendezésében. 

 

A 2015-ben kidolgozott Utánpótlás program részlegesen tudott elindulni forráshiány miatt. 

2016-ban a fő cél, hogy mind az egyesületeket, mind az iskolákat további oktatási anyagokkal 

és sporteszközökkel tudja az MFSZ támogatni. 300 floorball ütő már biztosan újfent 

pályáztatásra és kiosztásra kerül és a regionális kupákat, bajnokságok létrejöttét elősegítendő 

kiírásra kerülnek az unihoki bajnokságok. 

 

Általánosságban elmondható, hogy a versenyengedéllyel rendelkező játékosok és a 

tagegyesületek számának növelése kell, hogy legyen az elsődleges cél mind utánpótlásban, 

mind a felnőtt korosztályban! 

 

Képzések 

A központosított, szervezett játékvezető és jegyzőkönyvvezető képzéseket el kell indítani, 

valamint a képzések sikeres teljesítését feltételként kell megszabni az országos bajnoki 

mérkőzéseken való közreműködéshez.  

 

Játékvezető ellenőri rendszer bevezetése elkerülhetetlen annak érdekében, hogy a játékvezetés 

általános színvonalát növelni lehessen. Szeptembertől fokozatosan bevezetésre kerül. 

 

 

Válogatottak 
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A válogatottak versenyeztetésének feltételeit meg kell teremtenie a Szakszövetségnek. Így a 

Nemzetközi Floorball Szövetség felé fizetendő különböző díjak fedezetét biztosítani szükséges. 

Elő kell segíteni, hogy a nemzetközi hétvégéken válogatottjaink barátságos felkészülési 

mérkőzéseket tudjanak játszani a környező országok csapataival. 

 

A 2016-os év a férfi szakág számára a szeptemberi U19-es világbajnoki selejtezőre való 

felkészüléssel fog telni, mivel anyagi okokból a ’16-os felnőtt Világbajnokságra nem nevezett 

a Szakszövetség. A junior tornát várhatóan Olaszországban rendezik. A szakág vezetésének 

célja egy olyan junior válogatott keret kialakítása, amelyre építkezve a felnőtt férfi válogatott 

is megújítható és sikeresen versenyeztethető a jövőben. 

 

A női szakág számára az első félév a májusi U19-es Világbajnokságra való felkészüléssel telt, 

amelynek keretében a válogatott több alkalommal edzőtáborozott, illetve folytatta a versenyzést 

a fiú U17 utánpótlás bajnokságban. A Világbajnokság B divíziójának megnyerése a stáb célja, 

így visszakerülve a világ legjobb nyolc helyezettje közé. Az év második felében a felnőtt 

válogatott számára is a felkészülésé a főszerep, hiszen 2017. februárban Világbajnoki 

selejtezőre kerül sor. 

 

Szakszövetség 

A Magyar Floorball Szakszövetség financiális hátterének stabilizálását követően a sportág- és 

szervezetfejlesztésre kell a forrásokat összpontosítani. 

 

Szükséges az MFSZ felépítésének, személyi állományának, önkénteseinek optimalizálása, 

kibővítése. Játékvezetői Testület felállítása az év felében elkerülhetetlen, hogy a képzések és 

ellenőrzések megfelelően megvalósulhassanak és az évek óta leginkább elmaradott területen a 

lemaradást csökkenteni lehessen. A Versenybizottság működése is felülvizsgálatot igényel, 

melynek keretén belül a feladatköröket ki kell bővíteni, át kell alakítani. 

 

A csapatok és érdeklődők által egyre inkább problémásnak ítélt Szakszövetségi hivatalos oldal 

teljes körű fejlesztése is végbe fog menni a 2016-os évben, így könnyebb, kulturáltabb lesz az 

ügyintézés és a mérkőzések, bajnokságok követése. 

 

 

Budapest, 2016. április 21. 

 

 

MFSZ elnökség 
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Magyar Floorball Szakszövetség 2016  

    

Bevételek 25 165 000,  
300  

Induló egyenleg (fő+alszámla)   7 751 000, 31% 

Kintlevőségek   1 058 000, 4% 

Vevői kintlévőség 140 000,     

MOB 918 000,     

Állami támogatás   1 500 000, 6% 

1%   0, 0% 

Tagdíjak   560 000, 2% 

Versenyrendszer   3 096 000, 12% 

Országos bajnokság nevezési díjak 420 000,     

Diákolimpia nevezési díjak 500 000,     

Versenyengedélyek 1 976 000,     

Eljárási díjak /átigazolás, halasztás,büntetés, 
stb/ 

200 000,     

Pályázatok   2 725 000, 11% 

Támogatás   8 475 000, 34% 

 

 

 

Ráfordítások 25 165 000,  

  

Tartozások   4 155 000, 17% 

IFF tartozás 4 155 000,   17% 

Utánpótlás   3 420 000, 14% 

Utánpótlás program 1 750 000,   7% 

Iskolai sporteszköz támogatás 1 450 000,     

Unihoki bajnokság 300 000,     

Diákolimpia 1 640 000,   7% 

Terem 150 000,     

Játékvezetés 740 000,     

Érmek, postaköltség 290 000,     

Utazás 270 000,     

Védjegy 190 000,     

Sportágválasztó (máj., szept.) 30 000,     

Versenyrendszer   1 690 000, 7% 

MOB versenyengedély 710 000,     

Díjazás 240 000,     

Bajnoki és kupa érmek, díjak, különdíjak 140 000,     
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Egyéb 100 000,     

Egyesületi sporteszköz támogatás 640 000,     

Egyéb 100 000,     

Válogatottak   
10 250 

000, 
41% 

Férfi válogatottak 870 000,   3% 

IFF nevezési és bírói díj 870 000,     

Felkészülés, támogatás 0,     

Női válogatottak 9 380 000   37% 

IFF nevezési és bírói díj 1 220 000,     

Felkészülés, támogatás 8 160 000,     

Képzések   200 000, 0,8% 

Edző 0,     

Játékvezető 200 000,     

Szövetség   4 885 000, 19% 

Tagdíj 435 000,   2% 

IFF Tagdíj 2016 /1500 CHF/ 435 000,     

Működési költségek 4 350 000,   17% 

Irodabérlet 980 000,   4% 

Kommunikáció (telefon, posta, web) 100 000,     

Irodaszerek 50 000,     

Könyvelői díj 20 000,     

Banki költségek 200 000,     

Webfejlesztés 1 000 000,     

Személyi kifizetések (megbízási díj, kiküldetés) 2 000 000,   8% 

Egyéb 100 000,     

Tartalék   565 000, 2,2% 
 

 


