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Magyar Floorball Szakszövetség 

Elnökségi ülés 
 

 

 

Dátum: 2017. június 13. 

Jegyzőkönyvvezető: Jaczkó Róbert Gyula 

 

Az Elnökségi ülés napirendi pontja: 

 

1. Férfi U19 világbajnokság beszámoló 

 

 

Résztvevők: Veisz László elnök, Gál Tamás, Vadócz Bence elnökségi tagok, Nádor Krisztián 

szövetségi kapitány, Galambos Tamás, Jenei Tamás, Bondor Csaba 

1. napirendi pont 

Több egyesület részéről érkezett állásfoglalás a világbajnokságon történtek miatt, azokat 

minden elnökségi tag és a szövetségi kapitány is megkapta, tartalmukat megismerték. Az ülés 

előtt az ezekben foglaltakat a szövetségi kapitány és az elnökségi tagok megvitatták, az 

elnökség szembesítette Nádor Krisztiánt az állításokkal. 

Az állásfoglalásokon túl a világbajnokságról készült beszámolót is tárgyalta az elnökség. A 

szövetségi kapitány az ülést megelőzően elküldte a szakmai beszámolóját, melyet szóban is 

kifejtett, kiegészített az elnökségi tagoknak. A felmerülő kérdéseket maradéktalanul 

megválaszolta, továbbá megindokolta a közvetlenül az ülés előtt küldött beadványát is. 

Azt a beadványt, melyet az ülés előtt küldött az elnökségnek, és amelyben a múltbeli események 

hatására lemondott a férfi U19-es válogatott vezetéséről. Az elnökséget arra kérte, hogy 

találjanak megfelelő személyt a junior nemzeti csapat élére. 

Határozat (E-2017/0613/1): Az elnökség a világbajnokságról szóló beszámolót és Nádor 

Krisztián lemondását az U19-es férfi válogatott vezetéséről elfogadta, egyúttal a felnőtt 

válogatott szövetségi kapitányaként megerősítette. 

A határozat 3 igen mellett, egyhangúlag született. 

 

Határozat (E-2017/0613/2): Az elnökség legkésőbb 2017. június 30-ig pályázatot ír ki a férfi 

U19-es szövetségi kapitányi posztra, mely pályázatra 2017. augusztus 31-ig lehet benyújtani a 

pályázatokat. A pályázati kiírás előkészítésével az MFSZ főtitkárát bízzák meg. 

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

                  Veisz László                                                    Jaczkó Róbert Gyula 

elnök                                                                       jegyzőkönyvvezető 

 

Mellékletek: 

1. világbajnokság beszámoló 

2. szövetségi kapitányi beadvány 

3. az SZPK állásfoglalása 

4. a Phoenix Fireball állásfoglalása 

5. a Cartoon Heroes állásfoglalása 

6. Nádor Krisztián reakciója az állásfoglalásokra 

  



 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 

1. melléklet – Világbajnokság beszámoló 

 

Tisztelt Elnökség! 

 

Beszámolómat az összetartások mennyiségének és tartalmának bemutatásával kezdem. 

 

A celano-i sikeres vb selejtező után a május 3-án kezdődő vb-ig az alábbi programunk volt: 

Okt 15.: 2,5 óra edzés. 

November 4-5.: Szlovákia felnőtt csapata ellen két mérkőzés, 6 U19-es játékossal. 

November 6.: 2 óra edzés. 

December 22.: 2 óra edzés. 

Február 2-3.: Nemzetközi meccs Szlovákia és Belgium ellen, 6 U 19-es játékossal. 

Február 4.: 1 óra edzés. 

Március 25.: 1,5 óra edzés + meccs Tatans Rimavska Sobota ellen (10:8) 

Március 26: 2 óra edzés + meccs a Phoenix A csapata ellen. 

Április 14.: 2,5 óra edzés 

Április 22.: 1 óra edzés + meccs a felnőtt válogatott keret ellen. 

Április 23.: Egész napos összetartás.2 edzés + meccs a felnőtt válogatott keret ellen. 

 

Az edzésekre és a meccsekre előre kalkulált összeget kértünk a játékosoktól. A legtöbb esetben 

kevesebben jöttek, mint amit kalkuláltunk, így kevesebb pénz is jött össze, de ezt a következő 

alkalomra úgy kértük, hogy 0-ra jöjjön ki a költség. Az utolsó ebédnél a megmaradt összeget 

bedobtuk a közösbe, így kevesebbet kellett fizetniük az étkezésért. 

Az összetartásokra sajnos sok esetben lényegesen kevesebben jöttek el, több klubcsapat is 

panaszkodott, hogy túl szoros a versenynaptár, ezért sajnos kevesebb lehetőségünk maradt az 

összetartásokra.  

 

Az új játékosok behívását Tamásra bíztam, de minden esetben kértem, hogy mondja el az adott 

játékos kvalitását. Az összetartások 90 százalékán Csordás Tamás és én is részt vettem. A 

feladatokat az edzések előtt egyeztettük. Az edzéseket úgy alakítottuk ki, hogy a bemelegítések 

és kondicionális feladatok után, az edzések első részében az új játékosokkal teszt feladatokat 

csináltattam majd a hiányosságokat próbáltam megbeszélni velük és megmutatni a helyes 

megoldásokat. Sajnos több esetben is úgy láttam, hogy komoly technikai hiányosságok vannak 

ezeknél a játékosoknál. Több játékos is furcsállta, hogy alap dolgokat mutatok nekik, mert ezt 

nekik még így senki nem mutatta meg. Ettől függetlenül ezek közül a játékosok közül többen 

is túlértékelték a saját tudásukat, ami a vb-n sajnos visszaütött. Tamás variációs feladatokat 

végzett a játékosokkal. A szabadütéseket én gyakoroltattam, az emberelőny, emberhátrány 

gyakorlatokat vagy közösen vagy Tamás csináltatta a játékosokkal. Sajnos csak pár olyan 

alkalom volt, hogy a két meghatározó sorból mindenki ott volt az edzésen, ezért a taktikai 

elemek gyakorlása nem volt elegendő. A celano-i vb selejtezőt követően Hóka Iván, Kiss János, 

Farkas Bence, Végh Ádám és Sebrek Dániel bejelentette, hogy a tanulmányai miatt vagy más 

okból nem vesz részt a csapat további felkészülésében. Márciusban Dávid Bence közölte, hogy 

nem tud a csapattal tartani. Bacsa Botond a vb-re utazás előtt pár nappal sérült le. Ebből a 7 

játékosból 5 játékos folyamatosan játszott a vb selejtezőn, akikből Hóka Iván kiemelkedően a 

legjobb csatár és Dávid Bence a legjobb hátvéd volt. Ezeknek a játékosoknak a pótlása sajnos 

nem sikerült. Az októberben behívott játékosokat próbáltuk beépíteni a csapatba. Több játékos 
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is 1 hónappal az utazás előtt érkezett, de volt olyan játékos, aki csak 1 héttel előtte. Minden 

edzés, edzőmeccs előtt vagy után beszéltünk a játékosokkal és egymással is konzultáltunk. 

 

Az edző meccsekre próbáltuk összerakni a sorokat, de nehezítette a dolgunkat, hogy mindig 

voltak hiányzók. A Felnőtt csapat mérkőzéseire minden esetben neveztünk U 19-es játékosokat 

is azért, hogy szokják a magasabb ritmust és nagyobb legyen a meccs rutinjuk. 

 

A Vb közben szerettünk volna egy edzést, de sajnos ezt nem tudták nekünk megoldani. 

 

A Vb első meccsén USA csapata ellen játszottunk, a mérkőzés előtti reggelinél, mint minden 

meccs előtti reggelen a meghatározó játékosokkal beszélgettünk. Megpróbáltam fejben, 

gondolkodásban is motiválni őket. Kikértem a véleményüket. Minden reggeli után kis pihenő 

volt, majd egy kis játékos torna, amit a masszőrünk tartott. USA ellen a 2-1 2-es felállással 

játszottunk.2 sorral kezdtünk és a meccs közepétől minden játékos folyamatosan játszott. Az 

ellenfelünk egy igazán amatőr csapat volt, a mérkőzést simán nyertük 10-1-re, de sajnos több 

játékos is fegyelmezetlen volt.2 játékossal külön is beszéltem és kértem, hogy legyen 

fegyelmezettebb és tartsa be a kért taktikát. 

 

Sajnos több esetben is tapasztaltam, hogy a játékosok egy része nem megfelelően viselkedik a 

fiatalabbakkal és ezért külön szóltam ezeknek a játékosoknak. Kértem a játékosokat, hogy a fix 

megbeszélt találkozásokra, mint indulás a meccsre, reggelizés vagy meccs előtti-utáni 

megbeszélés, pontosak legyenek. A közös megjelenésekre a válogatott formaruhában jöjjenek. 

Több játékos is sokat és többször késett. Ezeket többször felhívtam a figyelmét a játékosoknak. 

 

Ausztrália ellen játszottunk a következő nap. Ellenük tudtuk, hogy nehéz lesz, több játékosukat 

is kinéztük a nemzetközi team listáról. Az első meccsüket meglepetésre, de megérdemelten 

megnyerték Németország ellen. A meccset élőben néztem, de a játékosok is tudták nézni 

interneten. 5 játékosuk volt, aki Csehországban, Svédországban és Svájcban játszik. Ezeket a 

játékosokat és a taktikát, amit játszanak elmondtuk a mérkőzéssel kapcsolatos megbeszélésen. 

Felkészítettük őket, hogy ez egy más ritmusú meccs lesz, ahol sportszerűen, de keményen kell 

játszani. 2-1-2-es zóna védekezést kértem, elcsúszások nélkül. 

A mérkőzés egész másképp alakult, mint ahogyan terveztük. Ausztrália ellen a vb selejtezőről 

kijutott csapatunknak 55-45 százalék esélye lett volna, a mostani csapatunknak 40-60 volt. 

Ezt a kisebb esélyt nem tudtuk behúzni. Az ellenfél meghatározó játékosai hoztak, amit tudtak, 

a többi játékosuk szinte hiba nélkül játszott. A mi meghatározó játékosaink közül 2 játékos 

hozta, amit kellett, a többiek erőnlétben és taktikailag is gyengék voltak. Van, aki túlpörgött és 

összevissza rohangált, volt, aki ezt a ritmust már nem tudta jól lereagálni. Volt, aki egyszerűen 

csak megijedt az ellenfél masszív, gyors játékától. Már ezen a mérkőzésen is volt olyan játékos, 

aki visszabeszélt és túl sokat engedett meg magának. Ausztrália megérdemelten jutott csoport 

elsőként a 4 közé. Sajnos a játékosok semmit nem tartottak be a megbeszéltekből. Ezután a 

meccs után a játékosok kérték, hogy egymással közösen megbeszélhessék a dolgokat. 

 

Ezt engedélyeztük, de úgy gondolom, hogy pár játékosnak ez a vereség túl sok volt és nem 

tudták magukat túltenni ezen a mérkőzésen. Utólag azt gondolom, hogy több játékos is túl sok 

információt kapott a barátoktól, szülőktől, ami megzavarta őket és nem tudtak fejben felfejlődni 

a megfelelő szintre. 
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Németország volt a következő ellenfelünk. A meccs előtti megbeszélésen próbáltuk motiválni 

a játékosokat és elmondtuk az adott taktikát, ami abból állt, hogy egy masszív védekezésből 

próbáljuk meg felépíteni a támadásainkat. A labdákat becsüljük meg és több variációt is 

megmutattunk, hogy a németek mit szoktak csinálni vagy mit csináljunk mi. A csapatkapitány 

arra kért, hogy kipróbálhassák a saját elképzelésüket a meccs elején. Megadtuk nekik ezt a 

lehetőséget. Sajnos az ő általuk próbált taktika nem jött be és az első szünetben kértem a 

játékosokat, hogy térjünk vissza a megbeszélt taktikához. Próbáltuk a 2-2-1-es felállást is, de 

nem vált be. Az első napi vereség után a német csapat nagyon határozott és összeszedett volt. 

A tudásbeli különbség és az összeszokottság megmutatkozott. A mérkőzést végül 7-2-re 

vesztettük el. 

 

Sajnos ezen a mérkőzésen Tamással is több dologban félreértettük egymást és nem jól 

kommunikáltuk ezt le a játékosok felé. A mérkőzés közben 1-2 játékos az öltözőben és a 

cserepadon is fegyelmezetlen volt. Volt, aki folyamatosan feleselt és a pályán direkt tudatosan 

mást csinált, mint a megbeszéltek. Ilyen kirívó fegyelmezetlenséggel eddig nem találkoztam, 

sajnos 1-2 játékos miatt nem tudtam kellően koncentrálni a mérkőzésre. A meccs után 

megbeszélés volt és kértem a játékosokat, hogy az utolsó meccsünkre fejben szedjék össze 

magukat és gondolják át mi volt az, amiben esetleg hibázott a csapat vagy ők maguk.  

 

Elmondtam, hogy több fegyelmezetlenséget meccs közben nem engedhetnek meg maguknak. 

Tamással megbeszéltem, hogy a Szlovénia elleni taktikát fogjuk alkalmazni Kanada ellen és 

még masszívabb teljes zóna védekezést fogunk játszani. A meccs előtti taktikai megbeszélésen, 

többeknél azt láttam, hogy nem feltétlen értik a legegyszerűbb taktikai feladatokat se. Ezért 

többször elmondtam és megmutattam.1 játékost, aki az előző meccseken fegyelmezetlen volt 

és kezelhetetlen, kihagytam a csapatból. Úgy gondoltam, hogy hátráltatná a többi játékost a 

fegyelmezetlenségével és érthetetlenségével, elvonná a figyelmet az edzőktől és a többi 

játékostól is. Ez a lépésem azt gondolom, hogy be is igazolódott. Elmondtam a játékosoknak, 

hogy fegyelmezetten csak és kizárólag ezt a játékot kérem a csapattól. 2-1-2-es zóna védekezést 

kértem, amit gyors kontrával és középről való elfutásokkal kombináljanak. Váratlanszerűen és 

sokat lőjenek, mert fáradékony a kapusuk. 

 

Kanada nem csinál támadásban váltakozó felállású variációkat, mint Ausztrália vagy 

Németország, ezért a zóna védekezés hatékony lehet. A csapat a meccs nagy részében betartotta 

a kért taktikát és kellően motivált volt. A meccset nagyon nagy csatában megnyertük 10-8-ra. 

 

Véleményem szerint mindent összevetve a világbajnokságon reális eredmény született. A 

csapat összetétele és lehetőségeit figyelembe véve ennél többet maximum csak a celano-i 

csapattal tudtunk volna elérni. A fegyelmezés (főleg mérkőzés közben) és a gondolkodás a 

válogatotthoz való hozzáállásról több esetben is problémát jelentett. Próbáltam higgadtan és jól 

meghatározva elmondani azt, amit elvárunk a válogatottban. Sajnos ezt pár játékos nem értette 

meg vagy nem akarta megérteni. Tamás volt az összetartó kapocs a játékosokkal, ő is és ezáltal 

én is a Vb előtt túl lazán kezeltük a kapcsolatot. Ez a Vb-n a nehéz helyzetekben visszaütött. A 

játékosok közül többen sajnos nem tudták jól kezelni azt a helyzetet amikor komolyan kértünk 

tőlük valamit és rosszul reagálták le az adott helyzetet Néhány játékos és a barátaik, 

hozzátartozóik nem mérték fel jól az adott szituációkat és túlértékelték a saját tudásukat. Több 

Szpk játékosnál tapasztaltam, hogy szakmailag is rossz vagy túl sok információt kaptak az 
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otthoniaktól vagy a helyszínen tartózkodó szülőktől. Többször is vissza hallottam más 

emberektől, de ezt érzékeltem én is, hogy egy Szpk-s apuka és esetleg más Szpk-s szülő 

folyamatosan kritizál minket. Tudtam, hogy neheztelnek rám azért, mert nem hagytam, hogy 

szülőként beleszóljanak a szakmai dolgokba, de azt naivan nem gondoltam volna, hogy az 

utolsó meccsünkön két szülő hangosan artikulátlanul szidalmazni fog engem és a rokonaimat. 

Sajnos ez elszomorító és felháborító. 

 

Pénzügyek 

 

Költségek 

 

Bevételek 

szállás 2 459 000 Befizetések 3 159 000 

repülőjegy 1 272 000 MFSZ 410 000 

biztosítás 60 000 Stábtagok hozzájárulása 322 000 

játékvezetői díj 290 000 Támogatók 250 000 

mezek nyomtatása 60 000   

Összesen 4 141 017 Ft Összesen 4 141 000 Ft 

 

Budapest, 2017. június 12. 

 

Nádor Krisztián 
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2. melléklet – szövetségi kapitány beadvány 

 

Tisztelt Elnökség! 

 

Szeretném a Tisztelt Elnökséget megkérni, hogy döntsön az alábbi kérésemmel és közlésemmel 

kapcsolatban: 

 

Az U19-es Válogatott és a Felnőtt Válogatott külön működtetését szeretném kérni az 

Elnökségtől. Az U19-es Válogatott Szövetségi Kapitány posztjáról a mai napon lemondok. 

 

Az indokaim a következők: 

Meglátásom szerint az U19-es Válogatott és a Felnőtt Válogatott külön szövetségi 

kapitányokkal jobban tudna működni, mert két vagy több embernek több energiája, ötlete lehet 

az adott csapathoz. Az U19-es keret játékosai 15-18 éves srácok, akik ha később ki is 

öregednek, egyenlőre esélytelenek a felnőtt válogatottba kerülni. Pár játékost a felnőtt keretbe 

lehet majd rakni. A mostani kiöregedő U19-es játékosok közül is csak 4-5 játékos tud a felnőtt 

keretbe bekerülni. Ezekből a játékosokból 1 vagy 2 játékost látok esélyesnek a vb selejtezőre 

utazó csapatba bekerülni. Véleményem szerint a fiataloknak egészen más taktikai, technikai és 

kondicionális felkészülésre van szükségük, mint a felnőtteknek. Ezt elsősorban az 

egyesületekben kell megtanulniuk és az U19-es válogatottban ezt már csak csiszolni kellene 

tovább. Jelenleg ezt a felkészítést nem vagy csak részben kapják meg az egyesületekben és 

legfőképpen fejben, hozzáállásban se tudják fejleszteni, motiválni a válogatottra a játékosokat. 

Ezeket a hiányosságokat az alkalmanként összeállt válogatottban nem lehet pótolni. Elsősorban 

a klubokban kellene ezeket elvégezni és egy olyan szakembert találni az U19-es válogatotthoz, 

aki jól tudja felmérni a játékosok tudását, hiányosságait és tehetségét, majd ezekhez mérten 

alakítja ki a csapatot és a taktikát. A fiatalok fejével tud gondolkodni és megtalálja velük a 

közös hangot, de nem kerül velük olyan túl közeli viszonyba, amit a játékosok félreértenek és 

a későbbi döntéseknél konfliktusok lehetnek majd ezekből. Fontosnak tartom, hogy a 

szövetségi kapitányt ne lehessen befolyásolni, meglegyen benne az a tartás és erő, ami ehhez a 

poszthoz feltétlen szükséges. Ezzel kapcsolatban van még fontos véleményem, amit szóban 

szeretnék elmondani az elnökségnek. 

 

Nekem sajnos a két válogatott működtetése túl sok időmet, energiámat vette igénybe és a 

jövőben nem tudom garantálni, hogy az U19-es újraépülő válogatottra kellően oda tudjak 

koncentrálni és azokat a dolgokat koordinálni amire feltétlen szükség lenne. Egy ilyen 

összevont kapitány feladatot egy olyan amatőr sportban, mint a floorball nagyon nehéz 

lelkiismeretesen végrehajtani. Ezt én megpróbáltam és tudásom legjavát próbáltam nyújtani, 

azonban a jövőben az összes körülményt figyelembe véve már csak úgy tudom végrehajtani a 

feladatomat, ha csak egy csapatra kell koncentrálnom.  

 

A felnőtt válogatott a külföldi játékosokkal együtt, szinte teljesen összeállt és megvan az a 

gerinc akivel a vb selejtezőig meglévő programot végig tudom vinni. A csapathoz a szakmai 

segítséget Svasznek Bence személyében eddig is megkaptam. A jövőben pedig Bence 

személyesen is ott tud majd lenni a következő tornánkon és több meccsen is. A szakmai 

stábomat egy kondicionális edzővel és egy pályaedzővel szeretném bővíteni. Az edzésekre és 

edző meccsekre a szervezést eddig is a stáb csinálta (természetesen Jaczkó Robi is sokat 
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segített) és ezután is meg tudjuk majd ezt oldani. A programunk meg van a vb selejtezőig, ennek 

szervezése folyamatban van. 

 

Tisztelettel: Nádor Krisztián 
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3. melléklet – az SZPK állásfoglalása 

 

Tisztelt Elnökség! 

 

Május elején az U19-es Magyar Floorball Válogatott képviselte hazánkat és a magyar floorball 

közösséget a svédországi Vaxyö-ben rendezett világbajnokságon. A Szőnyi Palánkdöngetők 

Körét 6 játékos képviselte. 

 

Egyesületi vezetőként közös felelősséget érzünk a válogatottak iránt, melynek gerincét 

rendszeresen játékosain alkotják. Elnökségünk az edzők részvételével minden ilyen alkalom 

után leül a résztvevőkkel, és együtt értékeljük a felkészülést, az eseményt, a csapat-

teljesítményt, a szervezést, a tanulságokat. Ezúttal is ezt tettük, és a beszámolókból olyan 

információkhoz jutottunk, amelyek aggodalommal töltenek el minket. 

 

2001-től, mióta az SZPK játékosok válogatott szinten vesznek részt az aktuális világversenyen, 

ez az első olyan alkalom, hogy játékosaink negatív érzésekkel tértek haza, és nem elsősorban 

az elért eredmény miatt. 

 

A visszajelzések a szervezettség hiányáról, a kommunikáció hiányáról, illetve néha 

elfogadhatatlan stílusáról, érthetetlen, meg nem magyarázott döntésekről, megalázó helyzetek 

generálásáról, autokratikus, személyeskedő intézkedésekről, következetlenségről, 

fenyegetésekről szóltak az egyébként a játékosok között kialakult, példaértékű összefogás és 

csapatszellem mellett. 

- az utolsó meccs előtti napon még költözni kellett, mert rosszul volt foglalva a szállás 

- a vezetők, játékosok nem nézték, nem nézhették a csoportellenfelek, és az A divízió meccseit 

- az állandó fenyegetettség és a sikertelenség hatására a csapat és a kapitány elhidegült, 

elszigetelődött egymástól (külön megbeszélések) 

- a kapitány megalázott és a lelátóra száműzött egy játékost, (aki saját költségén utazott ki a 

Világbajnokságra) mert nem értett egyet bizonyos taktikai utasításokkal. Ezzel tovább rontva a 

csapat amúgy is összezavart lelki állapotát és koncentrációját 

- helytelen, arrogáns kommunikáció a játékosokkal szülőkkel pl.:  

„Én még mindig kapitány leszek mikor ti már sehol sem lesztek!” 

„Nekem az Elnökségben olyan kapcsolataim vannak, ami miatt nekem soha nem lesz bajom!” 

„Akár az összes játékos kiülhet én akkor is kapitány maradok!” 

Amíg én vagyok a kapitány a Jenei, Szelley, Viczena nem lesz válogatott, ezt garantálom! 

- a nézőkkel, szülőkkel nyilvánosan összeveszve rombolta a Magyar válogatott megítélését, és 

rossz fényt vetve a magyar floorballra,  

Vitatkozó szülőnek:  

„Te nem vagy magyar! Nem vagy sportember! Ki vagy Te, hogy odajössz hozzám a meccs előtt 

megkérdezni?” 

„Saját gyereked alatt vágod a fát, ha vitatkozol velem!” 

 

Mindezen körülmények együttesen késztettek minket arra, hogy állást foglaljunk, és kifejezzük 

aggodalmunkat a történtek miatt.  
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Az SZPK vezetősége és játékosai elvesztették bizalmukat Nádor Krisztián szövetségi kapitány 

irányában, aki méltatlanná vált a Kapitányi posztra! Nem látjuk biztosítottnak, hogy az ő 

vezetésével a magyar floorball utánpótlásszinten tovább tudna lépni. 

 

 

Kérjük az elnökséget, hogy a világbajnokságon történteket vizsgálja ki, és vonja le a szükséges 

következtetéseket! 

 

Tisztelettel:     Szőnyi Palánkdöngetők Köre Elnöksége 

Komárom,2017.06.09. 
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4. melléklet – A Phoenix FSE állásfoglalása 

 

Tisztelt MFSZ Elnökség! 

 

Május elején az U19-es Magyar Floorball Válogatott képviselte hazánkat és a magyar floorball 

közösséget a svédországi Vaxyö-ben rendezett világbajnokságon. Egyesületünkből, a Phoenix 

Fireball SE-ből 4 játékos vett részt a világbajnokságon. 

Egyesületünk megalakulása óta igyekszik támogatni a válogatottak felkészülését, mind 

személyi segítséggel, mind anyagilag a résztvevő játékosokat, akár a csapatot is. Éppen ezért 

felelősséget érzünk minden válogatott irányába, legyen az utánpótlás vagy felnőtt csapat. 

A férfi U19 válogatott szövetségi kapitányaként Nádor Krisztián személyében egy volt játékost 

választott az Elnökség, akinek semmiféle edzői gyakorlata nem volt, képesítése nincsen, 

szakmai múltja nem mutatható ki. Ennek ellenére bizakodva tekintettünk a folyamat elé, hiszen 

Csordás Tamás révén úgy éreztük, hogy gyakorlottabb segítőt is kap a válogatott. 

Az idő haladtával úgy tűnt, a szövetségi kapitánynak sokkal fontosabb a felnőtt csapat 

menedzselése, edzőmérkőzések szervezése, mint a világbajnokságra készülő U19 válogatott. A 

felkészülési mérkőzéseken csapatrészek jutottak csak szóhoz, az U19 válogatottnak nagyon 

kevés lehetősége volt együtt készülni, hiányoztak az edzések, hiányzott a csapat felkészítése. 

Egy jó játékosállományból összeválogatott kerettel indultak a világbajnokságra, de már az első 

mérkőzésen kiütköztek a problémák, amik a nehézségek során csak egyre súlyosabbá váltak. 

Sajnos a csapat teljesítményén is meglátszott, hogy nincs egység a szövetségi kapitány és a 

játékosok között. 

A válogatott világversenyen való részvételének összegzéséhez sajnos hozzátartozik a 

szervezettség hiánya is, hiszen az utolsó napi költözködés nem javította a csapat teljesítményét 

(ez csak részben róható fel a szövetségi kapitánynak, de mindenképp fontos tanulsággal szolgál 

mindenki számára!). 

Egyesületünk rendkívül fontosnak tartja az utánpótlás kiemelt kezelését, legyen az bajnokságok 

sorozata de különös tekintettel a válogatottakra. A sportág jövőjét alkotó fiatalok elé 

igyekszünk jó példákat felállítani, pozitív jövőképet sugározni, mindemellett hiszünk az 

elvégzett közös munka sikerében és az együttműködésben. 

A következő U19-es világversenyen a fiú U19 válogatott egy hosszútávú, jól megtervezett 

felkészüléssel megcélozhatja a feljutást az A divízióba. A sportág jövője az utánpótlás 

csapatainkon is múlik, az ő motivációjuk, hozzáállásuk a floorballhoz határozza meg az 

elkövetkezendő évek fejlődését vagy visszalépését, hosszabb távon az elkötelezett játékosok 

létszámát. 

Nagyon fontosnak tartjuk, hogy az utánpótlás válogatottak élén megfelelően kvalifikált személy 

álljon. Egyesületünk bízik a Magyar Floorball Szakszövetség Elnökségének tagjaiban és bízunk 

benne, hogy céljuk az utánpótlás floorball válogatott fejlődésének elősegítése, melyet jelen 

helyzetben nem látunk biztosítottnak. 

 

Budapest 2017. június 11. 

 

Phoenix Fireball Elnökség nevében 

Varsányi Zsuzsanna 
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5. melléklet – A Cartoon Heroes állásfoglalása 

 

Tisztelt Elnökség! 

 

Levelem saját tapasztalatokra és egyéni véleményre alapoz, ezért elsősorban nem a Cartoon 

Heroes FSE nevében, hanem az egyesület elnökének üzeneteként írom. 

 

Az U19-es válogatott játékosaink visszafogottan nyilatkoztak a májusi világbajnokságot 

követően, de a visszajelzésük hasonló negatív és feszültséggel teli állapotot festett le, mint amit 

a Szőnyi Palánkdöngetők Körének elnöksége szemléltetett június 11-ei levelükben. 

 

A felnőtt válogatott bő keretének tagjaként többször meghallgattam a szövetségi kapitány 

elképzeléseit az U19-es és felnőtt válogatottal kapcsolatban, illetve hogy miként szeretne a két 

csapattal együtt dolgozni. Az üzenetnek része volt, hogy külön edzőt szeretne mindkét 

válogatottnak. Míg ez az U19-es csapatnál Csordás Tamás személyében kezdetektől 

megoldódott, a felnőtt válogatott edzői teendőit külön edző hiányában maga a szövetségi 

kapitány látja el. 

 

A válogatott edzői stábjával és szervezésével kapcsolatos beszédekből számomra az derült ki, 

hogy Nádor Krisztián célja az, hogy amennyiben lehetőség adódik rá, mindkét csapatnak saját 

edzője legyen, a szövetségi kapitány pedig a szervezési feladatokban segítene, illetve igény 

esetén szakmai tanácsot adna az edzőknek is. 

 

Ezek alapján arra számítottam, hogy az U19-es világbajnokságon is hasonló lesz az edző és a 

szövetségi kapitány viszonya: A mérkőzések folyamán az edző hozza meg a szakmai és 

játékosokkal kapcsolatos döntéseket, míg a szövetségi kapitány a megfelelő pályán kívüli 

szervezésre figyel, illetve a meccs folyamán igény esetén tanácsokkal látja el az edzőt. 

 

A beszámolókból kiderül, hogy ez a korábban szóban lefektetett egyensúly Vaxjöben extrém 

mértékben felborult, és komoly feszültségeket okozott mind a válogatott keret tagjai és a 

szövetségi kapitány között, mind az edzői stábon belül. 

 

Úgy gondolom, hogy a szövetségi kapitány korábbi retorikájában lefektetett edzői - szövetségi 

kapitányi viszony működőképes. Az ettől való eltérés viszont destruktívan befolyásolja a 

válogatottak munkáját és eredményeit. 

 

Budapest, 2017. június 13. 

 

       Sportbaráti üdvözlettel, 

       Blaumann Ádám 

       megbízott elnök 

       Cartoon Heroes FSE 
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6. melléklet – Nádor Krisztián állásfoglalása az állásfoglalásokról 

 

Tisztelt Elnökség! 

 

A 3 klub beadványára szeretnék reagálni. Bár a az U19-es kapitányi lemondásom megtörtént, 

mégis úgy érzem ezekre reagálnom kell, mert valótlan állítás a nagy része. A 3 klub látta 

egymás írásait, ezek közül kettőt úgy gondolom, hogy meg is beszéltek előre. Sajnos én csak 

most láttam ezeket a beadványokat a mai napon. 

A Szpk levelének nagy része koholmány és szemenszedett hazugság az a része, hogy én miket 

mondtam. Az Szpk egyik játékosának az apja az, aki folyamatosan a kinevezésem óta fúr 

engem és a stábomat. Valószínűleg másokat is rávett vagy próbált rávenni arra, hogy az én és a 

stábom eltávolításával ő és azok, akiket behálózott irányíthassák az U 19-es válogatottat. Ez a 

mai napon be is bizonyosodott. 

Ez az apuka és esetleg más szülő is az Szpk-ból magára vette feleslegesen azt a tényt, hogy én 

kapitányként szakmai dolgokban nem hallgatom meg őket és nem vagyok irányítható. Ezt, ha 

ismernek tudniuk kellett volna. Ez akkor jutott végérvényesen a tudatukra, 

amikor hozzávetőlegesen 1 éve a szóban forgó apuka felhívott engem és más vezetőket is 

megkörnyékeztek a Szövetségben azért, hogy Csordás Tamás edzőt rúgjuk ki és az ő általuk 

megjelölt edzőt tegyük a helyére. Ezt én kategorikusan elutasítottam! A Vb selejtező alatt más 

szövetségi vezetők is voltak kint a csapattal ezért nem tudtak olyan mocskos 

módon viselkedni, ahogyan azt megtették a Vb-n. Sajnos a fiatal tapasztalatlan játékosokat is 

megzavarta, esetleg megzavarták az örökös okoskodásokkal. A fent említett apuka közvetlenül 

az utolsó mérkőzés előtt is bele akart szólni a csapat dolgaiba. Ezt én higgadtan, de 

határozottan elutasítottam. Ezek után két szülő a mérkőzés közben artikulálatlan trágár szavakat 

kiabált be rám és a rokonaimra (ezt a mérkőzés felvételein is hallani). A mérkőzés után 

higgadtan és kulturáltan megkérdeztem, hogy ezt miért csinálták, erre elkezdtek a csapat 

összetétele miatt számon kérni engem. Én annyit mondtam, hogy szégyeljék magukat és nem 

engedem, hogy beleszóljanak az összeállításba. Megkérdeztem, hogy miért kell a magyar 

embernek a magyart szidni. Az a játékos, akit aznap kihagytam a csapatból, mert 

fegyelmezhetetlen volt, ordibálni kezdett velem és hátulról megfogta a kezem. Mondtam 

neki, hogy engedjen el és ez a viselkedés is visszajelzés arra, hogy jól döntöttem vele 

kapcsolatban. Azt mondtam, hogy amíg nem tud nem önzően és fegyelmezetten a válogatottban 

viselkedni, addig amíg én vagyok a szövetségi kapitány, addig nem lehet válogatott. Más 

játékosokról szó se esett. (Aki ismer, tudja, hogy eredmény centrikus vagyok. Mindig a legjobb 

csapatot szeretném összerakni. Soha nem nélkülöznék olyan játékost, akivel jobb lehet a 

válogatott.) Az Szpk apuka pedig messziről bekiabálva szitkozódott és azt mondta, hogy majd 

ő elintézi, hogy én ne legyek válogatott kapitány és őt nem érdekli, hogy én mit mondok. 

Minden játékos megnézhette a meccseket, nagyon sok meccset néztek. Külön program is volt 

a meccsek nézése. Minden ebédünk és vacsoránk abban a csarnokban volt, ahol a meccsek 

mentek. 1 hetünk szinte csak azzal telt, hogy meccseket néztünk! Soha semmilyen játékost nem 

aláztam meg. Senkit soha nem fenyegettem meg. Kimérten, higgadtan és érthetően kértem alap 

dolgokat a játékosoktól. Azt kértem még, hogy próbáljanak meg úgy játszani, ahogyan kértük 

és a válogatotthoz méltóan tegyék azt. Ha valaki fegyelmezetlen vagy egyszerűen csak nem 

megy neki a játék annak a helyére természetesen más fog beállni. 

Mindig mindent megbeszéltünk a csapattal. A rutinos játékosok véleményét kértük ki a külön 

megbeszélések alkalmával és kértük, hogy tolmácsolják a többiek gondolatait. Volt olyan 

játékos, akit külön félrehívtunk és higgadtan baráti beszélgetéssel megbeszéltük a dolgokat. 
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Ezek teljesen természetes dolgok egy csapat életében, lehet, hogy van olyan játékos vagy 

szülő, aki ezt nem tudja, mert nem tapasztalt még ilyet. 

Azt, aki ezt a beadványt írta, nem informálták becsületesen és nem a megfelelő emberektől 

kapott információkat vagy csak egy olyan valaki, akit mások irányítanak, esetleg éppen a 

fentiekben említett szülő írta. 

Az Szpk háza táján érdemes lenne elgondolkodni azon, hogy miért nincsenek új edzők a 

klubnál és azon, hogy miért van annyi konfliktus a klubbon belül. A hosszú évek óta tartó jó 

körülmények ellenére miért nem tudnak kilépni a saját árnyékukból és miért csak 

1 felnőtt bajnokságot tudtak nyerni eddig. 

  

A Phoenix beadványára reagálva: 

Varsányi Zsuzsanna vagy félre informált vagy csak egy cselszövés részese, esetleg félrevezetett 

áldozata. 

Zsuzsa ránézhetett volna az IFF-en a játékos kártyámra. Ott is látszik, hogy több alkalommal 

dolgoztam már a válogatottakkal.2003-ban az U19-es válogatott segéd edzője voltam.2007-ben 

pedig az edző. Sajnos akkor családi tragédia miatt vissza kellett lépnem.2009-2010-ben 

Szövetségi edző voltam a felnőtt válogatottnál. 

Ezenkívül a 9-szeres magyar bajnok Top Floor csapatának voltam a játékos edzője 3 évig. 

Ez idő alatt 3-szor nyertünk egymás után bajnokságot és 1-szer Magyar kupát. Az Ares U19-es 

csapatának edzőjeként egyszer első, egyszer második lettem a csapattal. A tavalyi évben pedig 

a Szlovák 2. ligában voltam játékos edző. A csapattal a rájátszásban jutottunk.1 évig általános 

iskolás gyerekeket tanítottam csoportban floorballozni. 

A jó játékosállományra hivatkozni ugyancsak felkészületlen elhamarkodott vélemény. Minden 

jól informált tudja, hogy 7 játékos hiányzott a vb selejtezős csapatból, ebből 5 meghatározó 

játékos. Sajnos ezeket a játékosokat nem lehetett kellőképpen pótolni, vagy az időhiány miatt 

vagy egyszerűen csak azért, mert az adott érkező játékos jóval kisebb tapasztalattal és tudással 

rendelkezett. 

Nem igaz, hogy kevés edzésünk vagy meccsünk volt. Sok edzésünk és edzőmeccsünk volt, még 

a felnőtt meccsekre is sok U19-es játékost hívtam meg, kimondottan azért, hogy felkészültebb 

ek legyenek Az más kérdés, hogy sajnos ezeket a lehetőségeket többen és több alkalommal 

kihagyta pár játékos. A felkészülés alatti edzések és meccsek időpontjait a beszámolómban 

megírtam. 

Az utolsó napi szállás váltás egy félreértésből adódott a magyar szövetség és a nemzetközi 

szövetség között. A csapatnak ebből nem lett anyagi vagy egyéb hátránya. 

Azt gondolom, hogy a női szakágat nagyon sok kritika éri, amit esetleg Zsuzsa nem is tud vagy 

csak nem akar tudni róla. Érdemes lenne ezeket a kritikákat feltérképezni. Nekem is sok 

mindenben van véleményem, de úgy nem szoktam kritizálni, ha nincsenek meg a megfelelő 

információim. 

  

A CH beadványára reagálva: 

Ádám rosszul értelmezte a helyzetet. Egy Szövetségi kapitánynak a kispadon a helye és az 

utolsó szó mindig az övé, de ezzel a felelősség is. Ez az elejétől fogva így volt minden 

összetartáson, edzőmeccsen vagy akár a vb selejtezőn is. Minden csapatsportban ez így 

működik. 

Tamással az elejétől fogva megbeszéltünk mindent és mindig én is ott voltam a kispadon. Soha 

nem volt arról szó, hogy ő irányítaná egyedül az U 19-es csapatot. A szervezést én csináltam 
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90 százalékban, de ez nem jelenti azt, hogy csak ez lenne a feladatom. Nagyon 

sok mindenben Tamás akarata és elképzelése érvényesült. Ez a vb-n is így volt. Sajnos nem 

mindig tudtuk jól kezelni a dolgokat és a játékosokat. Ez sokszor így van a sportolóknál és 

edzőknél is, ha nem éppen az az eredmény, amit szerettünk volna elérni. Tamással, ha nem 

értettünk valamiben egyet, akkor kulturáltan megbeszéltük. Bármilyen szakmai probléma van 

a stábon belül, azt is összefogva kell kezelni és összetartani. Egy esetben ez nem történt meg, 

de ezt meg tudtuk később beszélni. Az esetleg nem minden játékos számára kedvező 

helyzeteket, döntéseket nekem kellett meghozni, teljesen normális, ha ez feszültségeket 

teremtett olyan helyzetekben, amikor nem jött az adott és elképzelt eredmény. Tamás konfliktus 

kerülő ember, de az ilyen kellemetlen helyzeteket én felvállaltam, mert ez hozzá tartozik a 

feladataimhoz. Az utolsó Kanada elleni meccsünkön azt kértem Tamástól, hogy ezen a 

mérkőzésen azt próbáljuk játszani, amit én kigondoltam. Hasonlót, amit a vb selejtezőn 

Ausztria vagy Szlovénia ellen. Kanada   elleni meccsen ragaszkodtam az elképzeléseimhez. A 

játékosok többsége be tudta tartani a kéréseket. A mérkőzést megnyertük. Az 5-ik hely ezzel 

meglett, ami így utólag teljesen reálisnak mondható. Azt gondolom, hogy nem megfelelően 

lettek felmérve az erőviszonyok és túl sokat vártak az edzők is és a játékosok is maguktól. 

Ebben legfőképpen az a hibás, akié az utolsó szó, tehát én a Szövetségi Kapitány. 

Az U19-es csapat amikor a felnőttekkel játszott edzőmeccset, akkor Tamás volt az U19-es 

kispadon én pedig a felnőtteknél. Sajnos nem lehettem mind a két csapat kispadján. Ádám 

esetleg ezek a meccsek alapján gondolta más rendszerben a kapitányi feladataimat   az U 19-es 

csapatnál. A felnőtt válogatott edzői posztjára rövid időn belül meglesz a megfelelő ember. Ez 

az edző nem irányítani fogja a válogatottat, hanem velem fog együtt dolgozni és 

engem fog segíteni. Addig is, mint eddig, bár ez valóban nem mindig látható, megvan a 

szakmai segítségem. Ezt a hétvégén Ádám személyesen is tapasztalni fogja. 

 

Tovább nem is ragoznám a mondandómat, a tanulságokat és a kialakult helyzetet felmérve, 

csinálom tovább becsülettel a teendőimet. 

  

Üdvözlettel: Nádor Krisztián 

 

 


