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JEGYZŐKÖNYV A MAGYAR FLOORBALL SZAKSZÖVETSÉG 

ELNÖKSÉGÉNEK ÜLÉSÉRŐL 
 

 

Dátum:  2013. május 10.  21.00  

Helyszín:  Dunaújváros, Dunaújvárosi Főiskola tanácskozó terme 

 

Résztvevők:   

 Füzi Gábor (elnök) 

 Szalai Péter (elnökségi tag) 

 Mészáros Szabolcs (elnökségi tag) 

 Horváth István (elnökségi tag) 

 Illés László (elnökségi tag) 

 Pavelka Zoltán (elnökségi tag) 

 Borbély Richárd 

 

Jegyzőkönyvvezető: Pavelka Zoltán 

 

Napirendi pontok: 

 

1. napirendi pont: Elnökségi Etikett elkészítése 

2. napirendi pont: A Fővárosi Törvényszék és az Erste Banknál történő változás 

bejelentés, az ezzel kapcsolatos adminisztráció 

3. napirendi pont: Átadás-átvétellel kapcsolatban felmerült aggályok 

4. napirendi pont: Alelnök választása 

5. napirendi pont: Aláírók, utalványozási jogkör 

6. napirendi pont: Nemzetközi kapcsolatokért felelős személy kinevezése 

7. napirendi pont: Tiszteletbeli Elnök kinevezésének lehetősége 

8. napirendi pont: Bizottságok 

9. napirendi pont: Női Szövetségi Kapitány személye 

10. napirendi pont: Férfi Szövetségi Kapitány személye 

11. napirendi pont: Társadalmi és koordinációs kapcsolatok 

12. napirendi pont: Feladatok megosztása az elnökségen belül 

13. napirendi pont: Könyvelés 

14. napirendi pont: Főtitkár 

15. napirendi pont: Kommunikáció 

16. napirendi pont: A Magyar Válogatottak felszerelése 

17. napirendi pont: A Magyar Válogatottak edzőtáborozási költségeinek minimalizálása 

 

 

Füzi Gábor elnök 21:05-kor megnyitja az ülést, köszönti a résztvevőket. A jelenlévők 

egyhangú szavazással Füzi Gábort levezető elnöknek, Pavelka Zoltánt 

jegyzőkönyvvezetőnek, Mészáros Szabolcsot és Illés Lászlót jegyzőkönyv hitelesítőnek 

választják meg. 

 

A napirendi pontok egyhangú szavazással kerültek megállapításra. 
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Napirend előtt az újonnan megválasztott Elnökség tagjai röviden bemutatkoznak, ismertetik, 

miért vállalták el a posztot az MFSZ elnökségében, és pár szót mondanak terveikről, 

elképzeléseikről. 

 

 

1. napirendi pont: Elnökségi Etikett elkészítésére. 

 

Füzi Gábor elmondja, hogy szükségét látja egy, az Elnökség részére kötelező Etikett 

elkészítését. Ezt a jelenlévők egyhangú szavazással elfogadják. 

 

1/2013.05.10. határozat: Elnökségi Etikett készül, mely az Elnökség tagjainak kötelező 

jelleggel kell betartani. Határidő: Az Elnökség következő ülése. Felelős: Füzi Gábor 

elnök. 

 

2. napirendi pont: A Fővárosi Törvényszék és az Erste Banknál történő változás 

bejelentés, az ezzel kapcsolatos adminisztráció. 

 

Az Elnökség Szalai Péter elnökségi tagot bízza meg, hogy a meglévő hivatalos iratokkal és 

meghatalmazással járjon el mindkét esetben. 

 

3. napirendi pont: Átadás-átvétellel kapcsolatban felmerült aggályok. 

 

Az átadás-átvételnél jelen lévők beszámolnak az ott tapasztaltakról. A hiányosságokról, arról, 

hogy nem találtak meg szerződéseket (Főtitkár munkavégzésével kapcsolatban, 

szponzorokkal kapcsolatban stb.), nem kaptak részletes leltárt a Szakszövetség ingóságairól, 

különös tekintetben a válogatottak felszereléséről. 

Megállapítható, hogy az átadás-átvétel előkészítetlen volt a leköszönő vezetés részéről.  

Az átadáson sem Németh Miklós volt elnök, sem egyetlen volt elnökségi tag nem jelent meg. 

Azon a volt vezetés részéről csak Rácz László munkaviszonyban már nem lévő főtitkár volt 

jelen. 

 

2/2013.05.10. számú határozat: Az Elnökség jóváhagyja, hogy a korábbi, esetlegesen 

felmerülő könyvelési és jogi hiányosságok rendezése oly módon történik, hogy a jelenleg 

megbízott könyvelő iroda által elkészített hatályos pénzügyi kimutatás alapján 

nyilatkozatok és megállapodások útján kerülnek elszámoltatásra a korábbi 

tisztségviselők. Felelős: Szalai Péter elnökségi tag. 

 

A határozatot az Elnökség egyhangúlag fogadta el. 

 

4. napirendi pont: Alelnök választása. 

 

Füzi Gábor elnök, szükségesnek látja az alelnöki pozíció betöltését, ezért Illés László 

elnökségi tagot javasolja az MFSZ alelnökének. 

 

3./2013.05.10. számú határozat: A Magyar Floorball Szakszövetség Illés Lászlót 

választja alelnöknek. Az elnök akadályoztatása esetén ő képviseli a Szakszövetséget. 

 

A határozatot az elnökség 5 igennel és 1 tartózkodással fogadta el. 
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5. napirendi pont: Aláírók, utalványozási jogkör. 

 

4/2013.05.10. számú határozat: A Szakszövetségben Füzi Gábor elnök az aláírási jogot 

egyedül, az utalványozási jogot bármelyik elnökségi taggal együttesen, míg 

akadályoztatása esetén az alelnök Illés László és Mészáros Szabolcs elnökségi tag 

együttesen gyakorolja. 

 

A határozatot az Elnökség egyhangúlag fogadta el. 

 

6. napirendi pont: Nemzetközi kapcsolatokért felelős személy kinevezése. 

 

Füzi Gábor elnök Országh Ákost javasolja a feladatra. Kiemeli, hogy Országh Ákos korábban 

éveken át a legnagyobb közmegelégedésre látta el ezt a feladatot, a nemzetközi floorball élet 

személyiségeivel jelenleg is jó kapcsolatot ápol. 

 

5/2013.05.10. számú határozat: Az Elnökség Országh Ákost bízza meg a Magyar 

Floorball Szakszövetség nemzetközi kapcsolatainak ápolásával, az ezzel kapcsolatos 

feladatokkal, nemzetközi ügyek intésével. 

 

A határozatot az Elnökség egyhangúlag fogadta el. 

 

7. napirendi pont: Tiszteletbeli Elnök kinevezésének lehetősége. 

 

Előterjesztések alapján célszerűnek látja az elnökség valamely közéleti személyiséget 

felkérni, aki nevével, társadalmi helyzetének színvonalával elő tudja és kívánja segíteni a 

floorball társadalom hatékonyabb fejlődését. 

 

8. napirendi pont: Bizottságok. 

 

6/2013.05.10. számú határozat: Az Elnökség tagjai a rendelkezésre álló és vezetői 

ambícióval rendelkező létszám hiánya esetén, jelen Elnökségi üléstől számított 6 

hónapon belül közvetlenül is részt vehetnek a bizottságok munkájában.  
 

A határozatot az Elnökség egyhangúlag fogadta el. 

 

7/2013.05.10. számú határozat: Az Elnökség a Versenybizottság és a Játékvezető 

Testület feladatainak ideiglenes ellátásával, a folyó bajnokságok, diákolimpiák 

befejezésének koordinálásával, a Versenybizottság felállításával, a 2013/2014-es 

bajnokságok kiírásával Pavelka Zoltánt elnökségi tagot bízza meg. 

 

A határozatot az Elnökség 5 igennel és 1 tartózkodással fogadta el. 

 

8/2013.05.10. számú határozat: A jelenlévő Elnökségi tagok egyetértenek abban, hogy 

segítséget kell nyújtani további csapatok nevezéséhez és versenyzéséhez, melyhez az 

egyesületek fizetési kötelezettségeit újra kell szabályozni. Ezeket a soron következő 

bajnoki kiírásokkal együtt határozza meg az elnökség. 

 

A határozatot az Elnökség egyhangúlag fogadta el. 
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Az Elnökség röviden átbeszélte a versenykiírás alapelveit. Megegyezett abban, hogy a 

költségek, (nevezés, versenyengedély) nem lesznek magasabbak az előző évinél. 

 

A bajnoki rendszer megreformálása a csapatvezetők egyeztetésével, véleményük 

meghallgatásával történik. Felmerült olyan eshetőség az elnökségben, hogy a férfi OB I-ben 

az alapszakasz után a felsőház és az alsóház újabb oda-vissza kört játszik egymással. Ezzel a 

rendszer „bajnoki” marad, de a mérkőzésszám sem csökken.  

A férfi OB II-ben területi alapon (feltehetőleg kelet-nyugat) két csoport létrehozása 

szükséges, elsősorban a csapatok és a játékvezetők utazási költségeinek csökkentése 

érdekében. A terv megvalósításához új csapatok bevonására is szükség lesz. 

Az OB II mindkét csoportja külön kerülne díjazásra. 

Az OB III-nak regionális alapon kell működnie, de jóval szervezettebben, mint a jelenleg 

folyó bajnokságban. 

 

A női bajnokságban az OB I alatt bevezetésre kerülhet az OB II, kispályás (unihoki) 

rendszerben. Érdeklődő csapatok már vannak. 

 

A 2013/2014-es bajnokságok várható kezdete szeptember 15. 

 

Középtávú terv egy határokon átívelő bajnokság (Interliga) létrehozása. 

 

Játékvezetői bizottság: Az Elnökség megállapította, hogy ezen területen mielőbb cselekedni 

kell, képzéseket kell szervezni, valamint felvenni a kapcsolatot más szövetségek játékvezetői 

testületeivel. 

 

9/2013.05.10. számú határozat: Az Elnökség a Játékvezetői Bizottság felállításának 

előkészítésével Illés Lászlót bízza meg. Határidő: augusztus 31. 

 

A határozatot az Elnökség 5 igennel és 1 tartózkodással fogadta el. 

 

Fegyelmi Bizottság: Szalai Péter elnökségi tag összeférhetetlenségi okok miatt május 31-i 

hatállyal lemond a bizottsági tagságáról. Június 1-től a bizottság működésképtelen, új tagok 

megválasztásáról gondoskodni kell! 

 

Utánpótlás Bizottság:  

 

10/2013.05.10. számú határozat: Az Elnökség létrehozza az Utánpótlás Bizottságot, 

vezetőjévé Horváth István elnökségi tagot nevezi ki, s megbízza az utánpótlás Program 

elkészítésével. Segítője tagként, Mészáros Szabolcs elnökségi tag. Határidő: augusztus 

31.  

 

A határozatot az Elnökség 4 igennel és 2 tartózkodás mellett fogadta el. 

  

9. napirendi pont: Női Szövetségi Kapitány személye. 

 

Az Elnökség kiemeli az eddigi negatívumokat. Kifejtik, hogy nem megengedhető, hogy a 

válogatott játékosok ennyit áldozzanak a válogatott táborokra, világbajnoki részvételekre. 

Felolvasásra kerül Huszti Péter szövetségi kapitány jelölt tervezete. Füzi Gábor a posztra 

Huszti Pétert javasolja. 
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Horváth István elnökségi tag felveti az esetleges pályáztatás lehetőségét, melyet a felkészülési 

időszak rövidsége miatt az elnökség többi tagja nem javasol. A sikeres szereplés azt kívánja, 

hogy mihamarabb megkezdődhessen a tervszerű felkészülés a világbajnokságra. 

 

11/2013.05.10. számú határozat: A Magyar Női Floorball Válogatott szövetségi 

kapitánya 2013. december 31.-ig vagy visszahívásig Huszti Péter. 

 

A határozatot az elnökség 4 igennel és 2 tartózkodással fogadta el. 

 

10. napirendi pont: Férfi Szövetségi Kapitány személye: 

 

Elhangzik egy név, akit Illés László megkeresett, de további egyeztetésre van még szükség. 

Horváth István elnökségi tag itt is felveti a pályáztatás lehetőségét. 

 

11. napirendi pont: Társadalmi és koordinációs kapcsolatok: 

 

12/2013.05.10. számú határozat: A MFSZ Elnöksége a társadalmi és koordinációs 

kapcsolatokért felelős elnökségi tagnak Szalai Pétert bízza meg. 

 

A határozatot az Elnökség 5 igennel és 1 tartózkodással fogadta el. 

 

Szalai Péter távozik az elnökségi ülésről. 

 

12. napirendi pont: Feladatok megosztása az elnökségen belül: 

 

Utánpótlás: Horváth István, Mészáros Szabolcs. 

Bajnokságok, VB: Pavelka Zoltán 

Igazolás, átigazolás, versenyengedélyek, válogatottak: Illés László 

Kommunikáció, napi ügyek: Füzi Gábor 

Társadalmi és koordinációs kapcsolatok: Szalai Péter 

 

13. napirendi pont: Könyvelés. 

 

Füzi Gábor tájékoztatja az Elnökséget, hogy 2013. május 1.-től a Szakszövetség a NOX Kft-t 

bízta meg a könyveléssel 12000 Ft+ÁFA/hónap díjért. 

 

14. napirendi pont: Főtitkár. 

 

13/2013.05.10. számú határozat: A főtitkári poszt költségmegtakarítás miatt, 

ideiglenesen nem kerül betöltésre. 

 

A határozatot az Elnökség egyhangúlag fogadta el. 

 

15. napirendi pont: Kommunikáció. 

 

Füzi Gábor tájékoztatja az Elnökséget, hogy a www.hunfloorball.hu oldal mellett a MFSZ 

hivatalos facebook oldala, a hivatalos e-mail küldés és a személyes, telefonos kapcsolattartás 

lesz a kommunikációs csatornák irányvonalai a jövőben. Szeretné, ha a soron következő 

bajnokság kezdetekor, már mindegyik csatorna hatékonyan működne. 

 

http://www.hunfloorball.hu/
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16. napirendi pont: A Magyar Válogatottak felszerelése. 

 

Az Elnökség tagjai egybehangzóan elfogadhatatlannak tartják azt a helyzetet, hogy 

válogatottjaink nem a nemzeti színű piros-fehér-zöld felszerelésben lépnek pályára. 

Elhangzik, hogy sokszor zöld mezben, piros nadrágban, piros zokniban, vagy a nemzeti 

színektől eltérő felszerelésben játszanak. 

 

14/2013.05.10. számú határozat: Nemzeti Válogatottjaink a jövőben, piros mezben, fehér 

nadrágban, zöld zokniban/sportszárban, vagy fehér mezben, fehér nadrágban és fehér 

zokniban/sportszárban lépnek pályára. A mez mellkasi részén az ország címere, 

feliratként a ’MAGYARORSZÁG’ név szerepel.  

Ezt a határozatot anyagi okok miatt a jövőbeni felszerelés beszerzésektől kívánja az 

elnökség érvényesíteni. 

 

A határozatot az Elnökség egyhangúlag fogadta el. 

 

17. napirendi pont: A Magyar Válogatottak edzőtáborozási költségeinek 

minimalizálása. 

 

A Elnökség tagjai egyöntetűen azon véleményen vannak, hogy egy válogatott szintű játékos 

azért ne mondja le a válogatott edzőtáboron való részvételt, mert anyagilag nem tudja fedezni. 

A teremköltségeken faragni kell, vagy a szövetségnek kell biztosítani a körülményeket. 

 

14/2013.05.10. számú határozat: A Nemzeti Válogatottjaink edzőtáborában résztvevő 

játékosok - az elnökség döntése értelmében - maximálisan 1000Ft/fő/edzőtábor 

költséggel járulnak hozzá a terembérlethez, a fennmaradó költséget a Szakszövetség 

működési költségéből kívánja finanszírozni. 
 

A határozatot az Elnökség egyhangúlag fogadta el. 

 

 

2013. május 11.-én 2 óra 40 perckor az ülést Füzi Gábor levezető elnök bezárta. 

 

 

Dunaújváros, 2013. május 11. 

 

 

 

 

Pavelka Zoltán        Füzi Gábor 

Jkv vezető        levezető elnök 

 

 

 

Mészáros Szabolcs       Illés László 

Jkv hitelesítő        Jkv hitelesítő 

 

 

 


