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JEGYZŐKÖNYV  

A Magyar Floorball Szakszövetség megismételt rendes közgyűlése 

Dátum: 2011. június. 11.00 

Helyszín: Magyar Sport Háza, földszinti Nagytárgyaló (1146 Bp, Istvánmezei út 1-3.) 

Résztvevők: Vörös László (MFSZ elnök), Németh Miklós (elnökségi tag), Ressely Béla 
(elnökségi tag) 

Kovács Barna (SZPK-Nokia), Varsányi Zsuzsanna (Phoenix FSE), Ambrus Norbert 
(Dunai Krokodilok SE, 11:30-kor jött meg), Kovács Gergely (Cartoon Heroes FSE), 
Pavelka Zoltán (ARES HC), Horváth István (Pálhalma Agrospeciál SE), Atyafi Dániel 
(White Sharks HC), Kovács Tamás (Fekete Ló FE Ajka), Gál Tamás (Miskolci FE), 
Strauss Tamás (Szolnok CFK), Leitner Tamás (MEISE), Német Balázs (Neumann FSE), 
Rácz László, Apostol Ágnes, Tóth Dóra 

Jegyzőkönyvvezető: Székely Réka (főtitkár) 

Vörös László megnyitja az ülést, és köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a 
megismételt közgyűlés 23 szavazásra jogosult tagegyesületből 11 szavazásra jogosult 
résztvevővel határozatképes. Javasolja, hogy a levezető elnök Vörös László, a közgyűlés 
jegyzőkönyvvezetője Kovács Tamás legyen. A közgyűlés ezeket 11 igen, egyhangú 
szavazással elfogadja. 

Vörös László a közgyűlés jegyzőkönyvének hitelesítésére javasolja Atyafi Dánielt és 
Német Balázst. A közgyűlés a jegyzőkönyv-hitelesítő személyeket 9 igen szavazattal és 2 
tartózkodással elfogadja. 

Vörös László ismerteti a napirendet, közgyűlés 11 igen egyhangú szavazással elfogadja. 

A közgyűlés napirendje: 
1. Az elnökség tevékenységéről szóló beszámoló jóváhagyása 
2. Az ellenőrző testület beszámolója 
3. 2008.évi közhasznúsági jelentés elfogadása 
4. 2009. évi közhasznúsági jelentés elfogadása 
5. 2010. évi közhasznúsági jelentés elfogadása 
6. A Szakszövetség pénzügyi helyzetéről szóló beszámoló, a költségvetés és a mérleg 

elfogadása 
7. Elnök választása 
8. Elnökségi tagok választása 
9. Ellenőrző Testület elnökének és tagjainak megválasztása 
10. A Versenybizottság kérésére beterjesztett napirendi pont: Dunai Krokodilok SE – 

SZPK-Nokia férfi OBI bajnoki mérkőzés ellenőri jelentése. 
11. Egyéb (a napirendi pontban határozat nem hozható) 
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I. napirendi pont: Az elnökség tevékenységéről szóló beszámoló jóváhagyása: 
Vörös László szóban beszámol az elnökség munkájáról, valamint a fontosabb 
eseményekről: 

- A felnőtt női válogatott a 2011. februári selejtezőtronáról kijutott a decemberi 
világbajnokságra. 

- A fiú U19 válogatott második helyezést ért el a május B csoportos 
világbajnokságon, ami azt is jelenti, hoyg a következő világbajnokságon ismét 
selejtező nélkül vehet részt. 

- Megérkezett a szövetség 2010. évi állami támogatása. Ebből a szövetség az IFF-
en kívül  minden külső tartozását rendezte. Az IFF felé fennálló tartozást Vörös 
László röviden összefoglalja. 

- A bajnokságok lezárása rendben halad és majdnem kész, a Versenybizottság 
felügyeli ezt a munkát. 

- Az éremátadáshoz a csapatok nagyon kis számban jeleztek vissza, holott a 
megkeresés a szövetség részéről már áprilisban megtörtént. Ennek következtében 
az éremátadásra nem mindenhol került sor. 

 
Strauss Tamás kérdéseket tesz föl a beérkezett állami támogatásról. Vörös László 
elmondja, hogy az IFF és az NSSZ felé utalta át nagy részét a szövetség, valamint 
terembérletet és egyéb korábbi tartozásokat fizetett ki belőle a 2010-es költségvetésnek 
megfelelően. 
Gál Tamás rákérdez a 2010-es költségvetés alapján járó elnöki juttatásra. Vörös László 
elmondja, hogy ebből csak két hónapot vett fel és a többire nem tart igényt. Gál Tamás 
kéri, hogy ezt Vörös László írásban is erősítse meg, valamint a beszámoló írásos 
változata is készüljön el. 
Kérdés hangzik el a főtitkár személyével kapcsolatban, amire Vörös László elmondja, 
hogy Székely Réka főtitkár már nem áll a szövetség alkalmazásában. 
 
A közgyűlés a beszámolót 10 igen, 1 nem, 0 tartózkodás mellett elfogadta. 

 
II. napirendi pont: Az ellenőrző testület beszámolója: 
(Ambrus Norbert, Dunai Krokodilok SE megérkezett) 
Gál Tamás felolvassa az Ellenőrző Testület (ET) beszámolóját a 2008-as évre 
vonatkozóan. 
A közhasznúsági jelentés és a beszámoló az ET véleménye szerint megfelel a törvényi 
előírásoknak, és az ET azt elfogadásra javasolja. 
 
Pavelka Zoltán kérdést tesz fel az ET további tagjaival kapcsolatban. Gál Tamás 
elmondja, hogy a tagok a beszámoló elkészítése után lemondtak, ahogy Ő is, amennyiben 
a beszámolókat (2008, 2009) a közgyűlés elfogadja. 
 
Pavelka Zoltán kérdést tesz fel a külföldi szövetségek tartozásaival kapcsolatban (spanyol 
és szlovén szövetség), azok írásos nyomairól, valamint a behajtás esetleges módjairól. 
 
Vörös László elmondja a szövetég eddigi próbálkozásait, illetve a két tartozás sajátos 
tulajdonságait. A spanyol tartozás nem elismert, az MFSZ az IFF döntésére vár. A 
szlovén tartozás elismert, a szlovén szövetségnek nincs elég pénze, valamint a 
tárgyalásokat a szlovén elnök folyamatosan változó személye is nehezíti. A tartozás 
barter jellegű behajtására Vörös László kevés esélyt lát, Gál Tamás, mint ET elnök azt 
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nem támogatja. Vörös László szerint a szlovén tartozást valószínűleg bírósági úton kell 
behajtani. 
 
A közgyűlés a beszámolót 10 igen, 1 nem, 1 tartózkodás mellett elfogadta. 
 

III. napirendi pont: A 2008. évi közhasznúsági jelentés elfogadása: 
A közgyűlés a 2008. évi közhasznúsági jelentést 11 igen, 1 nem, 0 tartózkodás mellett 
elfogadta. 
 

IV. napirendi pont: 2009. évi közhasznúsági jelentés elfogadása: 
Gál Tamás felolvassa az ET 2009. évi beszámolóját. 
A közhasznúsági jelentés és a beszámoló az ET véleménye szerint megfelel a törvényi 
előírásoknak, és az ET azt elfogadásra javasolja. 
A közgyűlés az ET beszámolót 10 igen, 1 nem, 1 tartózkodás mellett elfogadta. 
 
Az ET beszámoló után a közgyűlés megtárgyalta a 2009. évi közhasznúsági jelentést. 
A közgyűlés a 2009. évi közhasznúsági jelentést 10 igen, 1 nem, 1 tartózkodás mellett 
elfogadta. 
 
Gál Tamás bejelenti, hogy lemond az Ellenőrző Testület elnöki posztjáról és ezzel a 
Testületnek egyetlen megválasztott tagja sem marad. 
 

V. napirendi pont: 2010. évi közhasznúsági jelentés elfogadása: 
Idő hiányában a közhasznúsági jelentés nem készült el, a közgyűlés így ezt a pontot nem 
tárgyalja. 
 

VI. napirendi pont: A Szövetség pénzügyi helyzetéről szóló beszámoló, a költségvetés és 
a mérleg elfogadása: 
Vörös László javasolja, hogy az új elnökség készítse el a 2011. évi költségvetést és addig 
a közgyűlés fogadja el, hogy a szövetség a 2010. évi költségvetés értelemszerűen 
módosított változata alapján gazdálkodjon. 
 
Pavelka Zoltán kérdése: Van-e belső ember felé tartozás? 
Vörös László: igen kb. 700.000-1.000.000 között 
Kovács Gergely: A játékvezetők útiköltsége mikor lesz kifizetve? 
Vörös László: Az új bajnokság előtt az egyesületek egyenlegén szerepelni fog. Minden 
egyesület június 30-ig kap egy egyenleget 2010. december 31-i és aktuális állapot szerint. 
Javaslat: akinek van tartozása, az nem nevezhet a következő évi bajnokságba. 
Vörös László: ez eddig is minden bajnnokságban így volt. 
Pavelka Zoltán javaslata, hogy ha valakit benevezel, akkor csak akkor léphet pályára, ha 
be is fizette a pénzt, mert így lesz számla is. Akkor nem kell az egyenleget várni!  
Gál Tamás kérdezi, kinek van internetbankja, mert az is egy megoldás, hogy a csapatok 
igazolásként elküldik a banki utalásos papírt. 
Pavelka Zoltán: Tartsuk be a szabályokat, ne adjunk engedményt senkinek! 
Németh Miklós: Ő mindig e mellett volt, azonban a sportág fontosságának érdekében, 
kellett olyan döntéseket hozni, amik a szabályokkal ellentétesek. 
 
A közgyűlés 12 igen szavazattal, egyhangúan határozatot hoz arról, hogy az Elnökség a 
következő közgyűlés 2011. július 31-ig írja ki és arra a 2011-es költségvetést terjessze be. 
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VII. napirendi pont: Elnök választása: 
Határozat nem született, mivel nem volt jelölt az elnökségi tagságra. 
Az elnöki posztra egy jelölés érkezett, Németh Miklós személyében. A helyszínen újabb 
jelölés nem történik. 
 
Németh Miklós felvázolja programját, majd a tagegyesületek képviselői kérdéseket 
tesznek fel. 

- Ambrus Norbert: szerepel-e a tervekben a dupla fordulós rendszer? 
- NM: Ez csak egy lehetőség a hétvégék felszabadításra. 
- Pavelka Zoltán: kellene egy utánpótlás bizottság, mivel rengeteg az utánpótlás 

korú versenyző. Szeretne-e? Másodosztály, harmadosztály hogyan lesz 
feltöltve? Helyosztók kérdése OBII-ben. Le kellene játszani őket! OBIII 
okafogyott. Sok az elmaradt csapat egy játéknapról. Az utánpótlás kérdésében 
kellene gondolkodni más rendszerben, mivel a másodosztályban több csapat 
azért nem indult el, mert nem tudták vállalni az indulást, az utánpótlás miatt. 
Kommunikációban kellene előrelépni. Le kellene ülni a csapatvezetőkkel egy 
megbeszélésen, csapatvezetői értekezlet. Etikai kódex: Fair Play DÍJ javaslata. 
Javasolja a közgyűlésnek, hogy legyen fair play díj! 

- NM: nyitott az utánpótlás bizottságra, csak fel kell tudni tölteni emberrel. 
Működtetni kell tudni. Bajnokságok: a másodosztályba fel is akarjanak kerülni, 
legyen jó játékrendje. Tervez csapatvezetői értekezlet. Egységes irányt kell 
kialakítani. De erre el is kell jönni. Válogatottakkal lévő gond, nem elsősorban 
az elnökség feladata (mert elnökség feladata a szakvezető kijelölése), de 
foglalkozni fog vele. Kommunikáció: a helye a hunfloorball lesz, nem a fórum. 
Fejlesztésre kerül. A bizottságok munkájáról 1-2 napon belüli számonkérés 
lesz. Fair play díj: létre fogjuk hozni, valamiféle kategóriákban. 

- Kovács Gergely: főállású főtitkár fizetése megvalósítható terv-e. Van e rá 
pénz? 

- NM: bele fog férni, benne van a tervekben. Pályázati lehetőséget is meg fogjuk 
keresni. Ki kell fizetni a bérét. 

- Pavelka Zoltán: tervezzük-e a csapatokra rótt terhek növelését? Lesz-e több 
nevezési díj? 

- NM: nem, de a pénzügyi szabályokat be kell tartani. 
- Strauss Tamás: Van-e arra lehetőség, hogy a szövetség támogassa az 

egyesületeket. Úgy érzi, egyoldalú a viszony az egyesületek és a szövetség 
között. Szeretné, ha az egyesületek az érmeket időben megkapnák. 

- NM: nagyon nehéz feladat. Egyre kevesebb és kevesebb a lehetőség.  Nem 
szabad feladni. A főtitkár feladata lesz, hogy a pályázatok után menjen. 
Szponzorok keresése is feladat. 

- Gál Tamás: Eladható terméket kell csinálni a sportból! 
- Ambrus Norbert: Etikai kódex, hogy áll? Kész lesz-e a 2011-2012-es 

bajnokságra? 
- NM: még nem, de a tartalma az egyértelmű. A betartatása lesz nehéz. 
- Pavelka Zoltán: Játékvezetéssel kapcsolatos tervek? Nem látok képzett 

játékvezetőt. Nincsenek ellenőrizve a játékvezetők. 
- NM: Még nincs konkrét válasz. Legyenek megbecsülve a játékvezetők! Kell 
őket képezni, létszámban kell továbblépni.  

- Vörös László: volt pozitív eredmény: A rájátszásban az azonos osztályban 
levők nem fújtak. Ez előrelépés. Elindult egy ellenőrzési folyamat szintén a 
rájátszásban. 
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- Pavelka Zoltán: Fontos a játékvezető megjelenése. A bíró ne a csapattal jöjjön. 
Legyen semleges a bíró. 

 
Szavazatválasztó bizottságra Vörös László Tóth Dórát és Horváth Istvánt javasolja. 
A közgyűlés a szavazatszámláló bizottság tagjait 11 igen, 0 nem és 1 tartózkodással 
elfogadta. 
 
A közgyűlés titkos szavazással Németh Miklóst választotta a szövetség elnökévé 12 igen 
szavazattal. 
 

VIII. napirendi pont: Elnökségi tagok választása: 
Vörös László elmondja, hogy az elnökség tagjai lemondtak, így az alapszabály szerint 6 
főt lehet választani, amelyre 5 jelölés érkezett be: Apostol Ágnes, Gál Tamás, Kovács 
Gergely, Mile Lajos, Vörös László. 
 
A helyszínen jelölést kap Strauss Tamás és Pavelka Zoltán. Strauss Tamás nem vállalja, 
Pavelka Zoltán vállalja. 
 
Gál Tamás bemutatkozott. Kérdésre elmondta, hogy nem üzleti céllal szeretné elvállalni a 
feladatot.  
Pavelka Zoltánt meglepte a jelölés, de vállalja a feladatot, ha megválasztják. 
Vörös László elmondja, hogy a felhalmozott tapasztalatával szeretné segíteni az új 
elnökség munkáját. 
 
A közgyűlés a jelöltekre a következő szavazatokat adta: 

- Gál Tamás – 12 szavazat 
- Mile Lajos– 12 szavazat 
- Kovács Gergely– 11 szavazat 
- Vörös László – 11 szavazat 
- Apostol Ágnes – 9 szavazat 
- Pavelka Zoltán – 4 szavazat 

 
A szavazatok és az alapszabály alapján az elnökség tagjai: Gál Tamás, Mile Lajos, 
Kovács Gergely, Vörös László, Apostol Ágnes. 
  

IX. napirendi pont: Ellenőrző testület elnökének és tagjainak megválasztása: 
Vörös László elmondja, hogy az ET elnöki posztjára egy jelölés érkezett, Ressely Béla 
személyében. 
Az ET tagjainak jelölik a helyszínen Strauss Tamást és Kovács Barnát, akik mindketten 
vállalják a jelöltséget. 
A közgyűlés egyben szavaz a jelöltekről. 
A közgyűlés a jelöltekre a következő szavazatokat adta: 

- Ressely Béla – 10 szavazat 
- Strauss Tamás – 11 szavazat 
- Kovács Barna – 10 szavazat 

 
A szavazatok és az alapszabály alapján az Ellenőrző Testület elnöke: Ressely Béla, tagjai: 
Strauss Tamás, Kovács Barna. 
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X. napirendi pont: A Versenybizottság kérésére beterjesztett napirendi pont: Dunai 
Krokodilok SE – SZPK-Nokia férfi OBI bajnoki mérkőzés ellenőri: 
Kovács Gergely, a VB elnöke röviden ismerteti az ellenőri jelentés tartalmát, illetve a 
történteket. 
Hosszas vita után a közgyűlés a következő javaslatot teszi a következő évi 
versenykiírások tekintetében: a versenykiírásban szerepeltetni kell, hogy az egyes 
csarnokokra meg kell határozni, hány fő engedhető be és ebből hány helyet kell a 
vendégszurkolók részére biztosítani. Kiemelt kockázatú mérkőzéseket lehet megjelölni, 
amit a hazai és a vendég egyesületeknek biztosítani kell. 
 
A közgyűlést ezt 12 igen szavazattal, egyhangúan elfogadta. 
 

XI. napirendi pont: Egyéb (a napirendi pontban határozat nem hozható): 
Ebben a napirendi pontban határozat nem született. 
 

Vörös László levezető elnök 14.00-kor berekeszti a közgyűlés, és megköszöni a munkát. 
 
Budapest, 2011. június 11. 
 
 
 
 .............................................. ..............................................  
 Vörös László Székely Réka 
 a közgyűlés levezető elnöke jegyzőkönyvvezető 
 PH. 
 
Mellékletek: 
 
Csatolva: 

1. A csapatok eseti meghatalmazásai a szavazásra jogosult személyek részére. 
2. Az elnökség beszámolója, 2011. január-május 
3. Ellenőrző Testületi beszámoló, 2008. 
4. Ellenőrző Testületi beszámoló, 2008. 
5. Közhasznúsági jelentés, 2008. 
6. Közhasznúsági jelentés, 2009. 
7. Németh Miklós elnökjelölt programja 
 

 


