
JEGYZŐKÖNYV 

A Magyar Floorball Szakszövetség megismételt Rendkívüli Közgyűlése 

Dátum: 2014. október 18. 18 óra 30 perc 

Helyszín: Magyar Sport Háza (1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.) 

Résztvevők: 

MFSZ képviseletében: Illés László alelnök, Horváth István elnökségi tag, Jaczkó Róbert 

Gyula főtitkár 

Egyesületek képviseletében: 

1. Cartoon Heroes – Blaumann Ádám 

2. Diamonds Sport Klub – Siklósi Evelin 

3. Dunai Krokodilok SE – Veisz lászló 

4. Dunaújvárosi Főiskolai DSE – Horváth István 

5. Fekete Ló Ajka – Jaczkó Róbert Gyula 

6. Origo SE – Szegvári András 

7. Phoenix Fireball SE – Varsányi Zsuzsanna 

8. Szőnyi Palánkdöngetők Köre – Jenei Tamás 

9. Trampolin SE – Orosz Tamás 

 

Egyéb: Liebe György, Szabó József, Feke Dávid János, Győrfi Julianna 

Jegyzőkönyvvezető: Jaczkó Róbert Gyula 

Illés László köszöntötte a megjelenteket, elmondta, hogy a 2014. október 18. 18 órára meghir-

detett rendkívüli Közgyűlés nem volt határozatképes, ezért megismételt Közgyűlésre volt szük-

ség, melyet a Magyar Floorball Szakszövetség elnöksége 2014. október 18. 18 óra 30 perc kez-

deti időponttal hívott össze. Illés László ezt követően megnyitotta a Közgyűlést, elmondta, hogy 

Füzi Gábor a Magyar Floorball Szakszövetség elnöke egészségügyi problémái miatt nem tudott 

személyesen jelen lenni a Közgyűlésen, emiatt az ülést Illés László alelnök és Jaczkó Róbert 

Gyula főtitkár fogják együttesen levezetni.  

Jaczkó Róbert Gyula jegyzőkönyv hitelesítőnek Orosz Tamás-t és Jenei Tamást-t jelöli, szava-

zatszámlálónak Veisz Lászlót, valamint Horváth Istvánt jelöli, akik mindannyian elfogadják a 

felkérést. 

A Közgyűlés 2 tartózkodás és 7 igen szavazat mellett választotta meg a jegyzőkönyv hitelesí-

tőket, ugyancsak 2 tartózkodás és 7 igen szavazattal a szavazatszámlálókat. 

 

Jaczkó Róbert Gyula ismertette az Elnökség által benyújtott napirendi pontokat: 

 

I. Fegyelmi Csoport tagjainak megválasztása 

II. IFF tartozás kezelése 

III. Elnökségi tag választása 

IV. A tagok által kötelezően fizetendő éves tagdíj emelése 

V. Nemzeti válogatottak jövőbeni versenyeztetése 



2 

 

 

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

 Orosz Tamás Jenei Tamás 

VI. A tagok által beterjesztett napirendi javaslatok 

 

Illés László szavazásra bocsátotta a napirendi pontokat. 

A Közgyűlés 8 igen szavazattal, 1 tartózkodással elfogadta az elnökség által benyújtott napi-

rendet. 

 

Ezt követően sor került a tagok által javasolt napirendi pontok egyenkénti szavazására. A ja-

vaslatokat a Phoenix Fireball SE Elnöksége nyújtotta be (1. számú melléklet) 2014. október 

3-án, a tagegyesületek számára 9 nappal a Közgyűlést megelőzően kiküldésre kerültek. 

 

1. Az Elnökség részletes beszámolója a Szakszövetségnél kialakult pénzügyi helyzetről, s 

annak megoldására kidolgozott tervről. 

Jaczkó Róbert Gyula hozzáteszi, hogy ez a napirendi pont nagy részben megegyezik 

az Elnökség által beterjesztett II. napirendi ponttal. 

Szavazás: 6 igen, 2 nem, 1 tartózkodás - felkerült a napirendre 

 

2. A fiú U19-es válogatott világbajnoki selejtezőjével kapcsolatban felmerült pénzügyi 

problémákról szóló elnökségi beszámoló. Döntéshozatal a többletköltségek viselésé-

ről. 

Jaczkó Róbert Gyula tájékoztatja a Közgyűlést, hogy a pótbefizetés összegét a 20 játé-

kosból 17 fő határidőig teljesítette. A pontos elszámolt a tagegyesületek elektronikus 

úton a Közgyűlést hetekkel megelőzően megkapták. 

Szavazás: 7 igen, 1 nem, 1 tartózkodás – felkerült a napirendre 

 

3. A Szakszövetség Elnökéről és Elnökségi tagjairól bizalmi szavazás. Megfelelő támoga-

tás hiányában az Elnök és Elnökség tagjainak visszahívása. 

Jaczkó Róbert Gyula ismerteti, hogy visszahívást az Alapszabály 19. § (4) szerint a ta-

gok egyharmada kezdeményezhet, jelenleg egy tagegyesület adott be egy bizalmi sza-

vazáson keresztüli kérelmet. A visszahívás nem tehető függővé bizalmi szavazástól, 

emiatt nem tűzhető napirendre. 

 

A Közgyűlés egy javaslat okán ezt követően szavazott arról, hogy a Phoenix Fireball SE által 

benyújtott 2. napirendi pont javaslatot, valamint az MFSZ Elnöksége által benyújtott II. napi-

rendi pont javaslatot előrehozzák-e. Az előrehozásról végül 8 igen és 1 tartózkodás mellett el-

fogadták. 

 

 

A napirendi pontok tárgyalása megkezdődött. 

 

 

I. A fiú U19-es válogatott világbajnoki selejtezőjével kapcsolatban felmerült pénz-

ügyi problémákról szóló elnökségi beszámoló. Döntéshozatal a többletköltségek vi-

seléséről. 

 

A fiú U19-es válogatott madridi selejtezőn történő részvételhez kapcsolódóan a válogatott 

stábja által kalkulált 130.000 forintos önköltség helyett a végső költségek 140.260 forintot tet-

tek ki. A pótbefizetésről augusztus végén értesültek a résztvevők, ugyanakkor az Elnökség vál-

lalta, hogy azt a részvételt követően elégséges megfizetni a Szakszövetség részére, 2014. szept-

ember 19-es határidőt szabott meg, nemfizetés esetén visszavonták volna a versenyengedélyü-

ket az érintetteknek. Később a határidőt kitolták 2014. október 15-re. E dátumig három fő nem 
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tett eleget a felhívásnak, közülük két fő képviselői részt vettek a Közgyűlésen és kifejtették 

álláspontjukat. Érvelésükben érintették, hogy amennyiben a játékos versenyengedélye befize-

tésre került a szezonra és egyéb szabálytalanságot nem követtek el, akkor jogtalan lenne a fel-

függesztés, továbbá sérelmezték a kommunikáció hiányát és egyfajta fenyegetésként értelmez-

ték a felfüggesztésről szóló elnökségi határozatot. Az ülésre meghívást kapott a válogatott 

stábja is, akiket Siklósi Evelin képviselt, aki további kérdésként a főtitkártól megkérdezte, hogy 

miért nem vette meg a játékosok által befizetett előlegből az MFSZ a repülőjegyeket korábban, 

amikor olcsóbban lehetett volna hozzájutni. Jaczkó Róbert Gyula főtitkár elmondta, hogy a 

csoportos foglalás esetén minden esetben drágábbak a jegyek, mintha egyesével foglalják, to-

vábbá hozzátette, hogy az MFSZ 2014-es költségvetésében 500.000 forint szerepelt a válogatott 

részvételi támogatására, így ennél az összegnél lényegesen nagyobb értékű repülőjegyeket nem 

vehette meg az MFSZ. A repülőjegyek akkor kerültek lefoglalásra/megvásárlásra, amikor azok 

ellenértékét a játékosok/kísérők befizetései lehetővé tették. Illés László hozzátette, hogy 

amennyiben ebben a tekintetben hibázott a főtitkár, akkor az MFSZ Elnökségégnek nevében 

elnézést kér. 

 

Határozat: (KGY-2014/1018/1): A Közgyűlés megszavazza, hogy az Elnökség E-

2014/0830/8 és E-2014/0912/5 (2. számú melléklet) számú határozatait felfüggeszti ameddig a 

fiú U19-es válogatott stábja nem tudja megtartani személyesen pénzügyi és szakmai beszámo-

lóját. 

Szavazás: 9 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

 

II. IFF tartozás kezelése 

 

Az MFSZ képviselői elmondták, hogy a tartozás nem új keletű, 2009 óta növekszik, erről a 

tagegyesületek mindegyike tudomása volt, hiszen szerepelnie kellett a mindenkori Elnökség 

éves pénzügyi beszámolójában. Elmondták, hogy a színfalak mögött az utóbbi 1,5 évben pró-

báltak olyan megoldást találni, amely nem terheli a tagságot. Így többek között segítséget kértek 

Kiss Norbert sportért és ifjúságért felelős helyettes államtitkártól, Fábián László MOB sport-

igazgatótól, Dr. Leyrer Richárd MOB alelnöktől, Dr. Mészáros János tagozati alelnöktől, Ba-

logh Gábor Magyar Diáksport Szövetség elnökétől, Sági István volt országgyűlési képviselőtől, 

illetve a támogatás-szervezői rendszert dolgozott ki Szalai Péter elnökségi tag, azonban e tevé-

kenységek nem vezettek eredményre. Jaczkó Róbert Gyula ismertette az MFSZ által kidolgo-

zott tervet az adósság leküzdésére, mely szerint 6000 frank értékben utal az IFF-nek idei évben 

a Szakszövetség (önerő, támogatás), a fennmaradó összegre pedig három éves részletfizetést 

kér, melynek fedezete a 2015-től kezdődően megnövelt állami támogatás lesz. A megjelentek 

kérték, hogy további biztosítékokkal is szolgáljon az Elnökség. 

  

Siklósi Evelin a Diamonds SK képviseletében ezt követően rákérdezett, hogy miért szerepel 

„Problematic” kifejezés a legutóbbi IFF Elnökségi ülés egyik mellékletében Magyarország 

mellett, illetve kérte, hogy számoljunk be az IFF-fel folytatott kommunikációról. Jaczkó Róbert 

Gyula elmondta, hogy 2013 augusztusában kért állásfoglalást az IFF-től az addigi tartozásról, 

illetve a jövőbeni kötelezettségekről, majd elmondta, hogy teljesíthetetlen részletfizetési aján-

latot küldött az IFF, erről e-mailben és 2013 decemberében személyesen is egyeztettek az 

MFSZ képviselői az IFF vezetőivel. Elmondta, hogy a Közgyűlés hetében újabb levelet küldtek, 

melyben hivatalos állásfoglalást kértek az esetleges szankciókról. 
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  .......................................................   .................................................................  

 Orosz Tamás Jenei Tamás 

Majd a tagság kérdezte, hogy ha rendelkezésre áll az összeg az MFSZ bankszámláján, akkor 

miért nem utalta el a 2014-es tagdíjat az Elnökség ez idáig. Az Elnökség álláspontja e tekintet-

ben az, hogy információik alapján amennyiben nem fizeti ki a Szakszövetség a teljes adósságot, 

akkor kizárják válogatottainkat a világbajnoki küzdelmekből. Mivel a tagdíj összeget kevesebb, 

mint 10%-a a tartozásnak, így kizárás esetén egyéb tervekre fordította volna az Elnökség. 

 

Szavazás: 9 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

Határozat (KGY-2014/1018/2): A Közgyűlés megbízza az Elnökséget, hogy a 2014-es évi 

tagdíjnak megfelelő 2500 svájci franknak összeget - legkésőbb 2014. október 24-ig - utalja át 

az IFF-nek és erről tájékoztassa a tagegyesületeket.  

 

Szavazás: 9 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

Határozat (KGY-2014/1018/3): A Közgyűlés megbízza az elnökséget, hogy koordinálja az 

IFF-fel szembeni adósság törlesztésére felajánlott adományokat és támogatások fogadását. 

 

 

III. Fegyelmi Csoport tagjainak megválasztása 

 

Jaczkó Róbert Gyula felvázolta a Fegyelmi Csoport tagjainak megválasztási metódusát, illetve 

részletezte a Csoport jövőbeni működését. Elmondta, hogy a Közgyűlés kezdetéig a háromszori 

felszólítás ellenére is mindössze 12 egyesület állított jelöltet a 22-ből. A jelöltek közül megvá-

lasztása esetén Dubicz Andrea vállalja a Csoport Elnöki kinevezését. 

 

Határozat (KGY-2014/1018/4): A Közgyűlés minden jelölt esetén egyesével szavazott, így az 

alábbi jelöltek kerültek elfogadásra: 

 

Dubicz Andrea, Fegyelmi Csoport elnök: 7 igen, 1 nem, 1 tartózkodás - elfogadásra került 

Pavelka Zoltán: 3 igen, 4 nem, 2 tartózkodik – nem került elfogadásra 

Haszonits Miklós: 8 igen, 0 nem, 1 tartózkodás - elfogadásra került 

Pász Mátyás: 8 igen, 0 nem, 1 tartózkodás – elfogadásra került 

Ferenczi Balázs: 8 igen, 0 nem, 1 tartózkodás - elfogadásra került 

Végh Ádám: 8 igen, 0 nem, 1 tartózkodás - elfogadásra került 

Kovács László Balázs: 9 igen, 0 nem, 0 tartózkodás - elfogadásra került 

Vécsei Zoltán: 9 igen, 0 nem, 0 tartózkodás - elfogadásra került 

Varsányi Zoltán: 8 igen, 0 nem, 1 tartózkodás - elfogadásra került 

Ujvári József: 9 igen, 0 nem, 0 tartózkodás - elfogadásra került 

Jenei Tamás: 8 igen, 0 nem, 1 tartózkodás - elfogadásra került 

Kiss Zoltán: 8 igen, 0 nem, 1 tartózkodás - elfogadásra került. 

 

Jaczkó Róbert Gyula megköszönte a szavazást, köszöntötte a megválasztott tagokat, eredmé-

nyes munkát kívánt nekik. 

 

 

IV. Elnökségi tag választása 
 

Illés László ismerteti, hogy az MFSZ Elnökségének jelöltje a hatodik elnökségi tag pozícióra 

Veisz László, a Dunai Krokodilok tagegyesület elnöke. Veisz László korábban támogatásáról 

biztosította az MFSZ-t, különös tekintettel az utánpótlásra. Megválasztása esetén az Elnökség 

felterjeszti az MFSZ gazdasági ügyekért felelős alelnökévé. 
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Jaczkó Róbert Gyula megkérdezte, hogy a helyszínen kíván-e valamely tag jelöltet állítani, 

azonban senki sem élte ezzel a lehetőséggel, hozzátette, hogy a Közgyűlést megelőzően írásban 

sem érkezett jelölés. Felkérte az Elnökség jelöltjét, hogy röviden mutatkozzon be és vázolja 

céljait. 

 

Veisz úr elmondta, hogy az utánpótlásban látja a kitörés lehetőségét, ezen a területen szeretne 

tevékenykedni, támogatni. 

 

A Közgyűlés ezt követően arról szavazott, hogy az Alapszabály 18. § (3) pontjának értelmében 

egy jelölt esetében lehetőség nyílik nyílt szavazással szavazni. 

Szavazás: 7 igen, 0 nem, 2 tartózkodás 

 

Határozat (KGY-2014/1018/5): A Közgyűlés nyílt szavazással Veisz Lászlót a Magyar 

Floorball Szakszövetség elnökségi tagjává választja. 

Szavazás: 7 igen, 0 nem, 2 tartózkodás  

 

Jaczkó Róbert Gyula üdvözölte az új elnökségi tagot, eredményes munkát kívánt neki. 

 

 

V. A tagok által kötelezően fizetendő éves tagdíj emelése 

 

Az MFSZ a jelenleg 20.000 forintos tagdíjat 30.000 forintra emelné, hogy ezzel is növelje a 

komolyságát a versenysorozatokba történő nevezéseknek. Jaczkó Róbert Gyula hozzátette, 

hogy az egyesületek számára a 10.000 forintos növekmény évente hozzávetőlegesen egy óra 

terembérleti díjnak megfelelő plusz költséget jelentene, illetve a hosszú ideje 20.000 forintos 

tagdíjat az eltelt idő alatti inflációval korrigáljuk, akkor egyértelművé válhat, hogy jelenleg az 

nem egyenértékű az évekkel korábban meghatározottal. 

  

Varsányi Zsuzsanna a Phoenix FSE Elnökségének képviseletében hozzátette, hogy számukra 

40.000 forint lenne a „lélektani határ”, melyet két részletben fizetnének meg. A jelenlévők meg-

vitatták a felvetést. 

 

Szabó József és Liebe György arra kérte az MFSZ Elnökségét, hogy egy koncepciót dolgozzon 

ki, melyben részletesen megindokolják a különböző díjak emelését. 

 

Határozat (KGY-2014/1018/6): A Közgyűlés megszavazza, hogy a 2015-ös évtől kezdődően 

a Magyar Floorball Szakszövetség tagjai által kötelezően fizetendő tagdíj 40.000 forint lesz, 

melyet két részletben kötelesek fizetni a tagok. 

Szavazás: 7 igen, 1 nem, 1 tartózkodás. 

 

 

VI. Nemzeti válogatottak jövőbeni versenyeztetése 

 

Jaczkó Róbert Gyula elmondta, hogy négy válogatottat kell versenyeztetnie az MFSZ-nek. Ez 

évenként a nevezési- és bírói díjakkal együtt a selejtezőből való továbbjutás esetén hozzávető-

legesen 10.600 CH-et kell fizetni az IFF felé összesen. Ezen felül a négy csapatra további 

500.000 forintos alkalmankénti részvételi támogatást kell juttatni, illetve a férfi és női szakágra 

200-200.000 forintos felkészülési keret van előirányozva évente. Ez így összesen hozzávetőle-
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  .......................................................   .................................................................  

 Orosz Tamás Jenei Tamás 

gesen több, mint 5.000.000 forintos keretet jelent a jelenleg 12 milliós költségvetésből. A több-

ség egyetértett abban, hogy a jelenlegi pénzügyi feltételek mellett nem lehet megfelelő módon 

négy válogatottat működtetni. 

 

Varsányi Zsuzsanna és Siklósi Evelin elmondta aggályait, hogy visszaléptetés, a nem nevezés 

szakmailag visszalépést eredményezne. Siklósi Evelin hozzátette, hogy preferenciákat kellene 

felállítani mindkét nemnél. Varsányi Zsuzsanna kifejtette, hogy az esetleges nem továbbjutással 

később sokkal nehezebb kijutni VB-re, a válogatottság az egyetlen motiváló erő a játékosoknál. 

 

Orosz Tamás szerint a válogatottak nem kizárólag annak 80 játékosnak hoznak eredményeket. 

 

Szabó József: az utánpótlásra kell helyezni a hangsúlyt, rájuk építve kell újraértelmezni a 

floorballt és nem is biztos, hogy a válogatottakat versenyeztetni kellene, amíg az MFSZ pénz-

ügyi helyzete ennyire bizonytalan. 

 

Siklósi Evelin: Az 1992-es és fiatalabb korosztályból férfi B válogatottat lehet működtetni. 

 

Liebe György: Egy koncepció kidolgozását javasolja, hogy a Varsányi Zsuzsanna, Siklósi Eve-

lin, Szabó József által elmondottakat alá tudja támasztani az MFSZ. 

 

Határozat (KGY-2014/1018/7): Az Elnökség a tagokat bevonva készítsen egy szakmai 

koncepciót a válogatottak jövőbeni versenyeztetésére legkésőbb 2014. november 30-ig. 

Szavazás: 9 igen, 0 nem, 0 tartózkodás. 

 

 

VI. A tagok által beterjesztett javaslatok 

 

1. Az Elnökség részletes beszámolója a Szakszövetségnél kialakult pénzügyi helyzetről, s 

annak megoldására kidolgozott tervről. 

 

Jaczkó Róbert Gyula főtitkár elmondta, hogy a második napirendi pontban részletesen tárgya-

lásra került a jelenlegi helyzet, továbbá a többi pont alatti megbeszélés során folyamatosan elő-

kerültek a pénzügyek. Ugyanakkor Varsányi Zsuzsanna a Phoenix FSE képviseletében – a ko-

rábban megtörtént, 2014-es évre vonatkozó teljes körű pénzügyi betekintése során feljegyzetel-

tekkel kapcsolatban - kérdezett az MFSZ kiadásaival kapcsolatban. Több jelenlévő is nehez-

ményezte a sok készpénzfelvételt, illetve az azokból kifizetett kiadásokról kérdeztek informá-

ciókat, többek között a nagy összegű útiköltség-térítésről is. Jaczkó Róbert Gyula elmondta, 

hogy sok esetben nem megoldható az átutalásos teljesítés különböző okoknál fogva, míg az 

útiköltség az egyszerűség kedvéért összesítve jelenik meg pénzügyi dokumentumok között. A 

tagegyesületek képviselői arra kérték az MFSZ-t, hogy a jövőben növelje a transzparenciát és 

minimalizálja a készpénz-felvételeket. 

 

Határozat (KGY-2014/1018/8): A Közgyűlés ezen napirendi pontban megerősíti a II. napi-

rendi pontban megfogalmazott két határozatot. 

Szavazás: 7 igen, 1 nem, 1 tartózkodik 

  

 

Illés László megköszönte mindenkinek a részvételt, ismételten köszöntötte az új elnökségi ta-

got. 21:30-kor berekesztette a közgyűlést. 
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Budapest, 2014. október 18. 

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

 Illés László Jaczkó Róbert Gyula 

 a közgyűlés levezető elnöke jegyzőkönyvvezető 

 

 

 

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

 Orosz Tamás Jenei Tamás 

 


