
 Magyar H - 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3 Tel: +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 www.x3m.hu 

 

Magyar Floorball Szakszövetség 

Elnökségi ülés 

 

Dátum: 2014. május 10. 10 óra 

Helyszín: Dunaújváros, Campus Aréna 

Jegyzőkönyvvezető: Jaczkó Róbert Gyula 

 

Az Elnökségi ülés napirendi pontjai: 

1. Női U19-es válogatott szakmai és pénzügyi beszámolójának meghallgatása 

2. Összevont női szövetségi kapitányi pályázatok értékelése 

3. Férfi válogatott szövetségi kapitányi pályázat kiírása 

4. MK döntő pályázatok elbírálása 

5. Tagfelvételi kérelmek elbírálása 

6. Tagok törlése 

7. Fegyelmi Szabályzat módosításának elfogadása 

8. A Versenyszabályzat módosításának elfogadása 

9. A 2014-es Szervezeti és Működési szabályzat elfogadása 

10. A módosított Nyilvántartási, Igazolás és Átigazolási szabályzat elfogadása 

11. A 2014/15-ös év bajnoki kiírásainak meghatározása 

12. A 2014/15-ös év Versenynaptár tervezetének elfogadása 

13. Személyi kérdések megvitatása 

14. Egyéb 

 

 

Jelenlévők: Füzi Gábor elnök, Illés László alelnök, Mészáros Szabolcs és Horváth István 

elnökségi tagok, valamint Jaczkó Róbert Gyula főtitkár, Rab Konstantin. 

 

1. napirendi pont 

A női U19-es válogatott stábjának képviseletében Rab Konstantin megtartotta a szakmai 

beszámolót, a pénzügyi beszámolót későbbi időpontban ismertetik. 

 

Határozat (E-2014/0510/1): Az Elnökség elfogadta a szakmai beszámolót. 

A határozat 4 igen mellett, egyhangúlag született. 
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2. napirendi pont 

Az összevont női szövetségi kapitányi kiírásra két pályázat érkezett, Varsányi Zsuzsannától és 

Huszti Pétertől. Az Elnökség tanulmányozta és értékelte a pályázatokat, és megvitatta a 

felmerült problémákat, majd az alábbi határozatok születtek. 

 

Határozat (E-2014/0510/2): Az Elnökség jelenlévő tagjai úgy határoznak, hogy az összevont 

női szövetségi kapitányi posztra 2018-ig Huszti Pétert jelöli ki. 

A határozat 4 igen mellett, egyhangúlag született. 

 

3. napirendi pont 

A felnőtt szövetségi kapitányi kérdést az elnökség elnapolta, így ebben a napirendi pontban 

nem született határozat. 

 

4. napirendi pont 

Mindössze egy egyesülettől, a komáromi SZPK-tól érkezett pályázat a női- és férfi Magyar 

Kupa döntőjének megrendezésére, mivel az megfelelt a követelményeknek, elfogadásra 

került. 

 

Határozat (E-2014/0510/3): Az Elnökség jelenlévő tagjai elfogadták az Szőnyi 

Palánkdöngetők Köre egyesület pályázatát és a rendezési jogot odaítéli a komáromi 

egyesületnek. 

A határozat 4 igen mellett, egyhangúlag született. 

 

5. napirendi pont 

A 2013/2014-es évad során több egyesület is jelezte felvételi kérelmét a tagegyesületek közé, 

a Szakszövetség képviseletében Jaczkó Róbert Gyula felszólította az egyesületeket, hogy a 

szükséges dokumentumokat juttassák el az MFSZ valamely elérhetőségére, azonban ennek 

egyik egyesület sem tett eleget az ülés napjáig. 
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Határozat (E-2014/0510/4): A 2014. május 10-én tartott elnökségi ülésen nem került sor 

tagfelvételre, mert nem bizonyított, hogy bejegyzett, jogszerűen működő sportegyesületek az 

kérvényezők. 

A határozat 4 igen mellett, egyhangúlag született. 

 

6. napirendi pont 

Az ülés napján hatályban lévő Alapszabály kimondja, hogy tagok törlésének akkor van helye, 

ha tagdíjfizetési kötelezettségüket nem teljesítik, azonban 30 napos határidejű írásbeli 

felszólításnak kell ezt megelőznie. Ennek határideje az ülés napján még nem telt le, így ebben 

a napirendi pontban nem született határozat. 

 

7. napirendi pont 

A Fegyelmi Szabályzat módosítása szükségessé válik, amennyiben a 2014. május 31-én 

tartandó Közgyűlés megszavazza az Alapszabály módosításának a Fegyelmi 

Bizottságra/Csoportra vonatkozó pontjait. Fontos kiemelni, hogy a jelenleg tárgyalásra váró 

fegyelmi sértések ügyében az elkövetésükkor hatályban lévő szabályzat szerint kell eljárni. 

Értelemszerűen a Fegyelmi Bizottság és a Fegyelmi Fellebbviteli Bizottság összetételére 

vonatkozó rész ez alól kivételt képez. 

 

Határozat (E-2014/0510/5): Az Elnökség jelenlévő tagjai egyhangúlag megszavazzák a 

Fegyelmi Szabályzat módosítását 2014. július 1. hatálybalépéssel, egyúttal a hatálybalépés 

napján az ülés időpontjában hatályban lévő Szabályzatot hatályon kívül helyezik. 

A határozat 4 igen mellett, egyhangúlag született. 

 

8. napirendi pont 

A 2013/14-es évad során a Szakszövetség folyamatosan figyelemmel kísérte, hogy a 

Versenyszabályzat mely pontjai nem bizonyultak a sportág számára hasznosnak, melyek 

bizonyultak túl szigorúnak, mely pontok nem lettek módosítva az online játékos nevezési 

felület életbe lépésével egyidejűleg. Azonban úgy ítélte meg a Szakszövetség vezetése, hogy  
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az évad közben nem módosítja a Versenyszabályzatot, hanem azzal megvárja a teljes évad 

során felgyűlt tapasztalatokat és azok ismeretében – a csapatokkal történő együttműködést, 

egyeztetést követően – a 2014/15-ös évadra lépteti érvénybe a módosításokat. 

 

Határozat (E-2014/0510/6): Az Elnökség jelenlévő tagjai megszavazzák a 

Versenyszabályzat módosítását 2014. július 1. hatálybalépéssel, egyúttal a hatálybalépés 

napján az ülés időpontjában hatályban lévő Szabályzatot hatályon kívül helyezik. 

A határozat 4 igen mellett, egyhangúlag született. 

 

9. napirendi pont 

A Szervezeti és Működési Szabályzatban foglaltak is pontosításra kerülnek a Fegyelmi 

Szabályzat módosítása miatt. 

 

Határozat (E-2014/0510/7): Az Elnökség jelenlévő tagjai megszavazzák a Szervezeti és 

Működési Szabályzat módosítását 2014. július 1. hatálybalépéssel, egyúttal a hatálybalépés 

napján az ülés időpontjában hatályban lévő Szabályzatot hatályon kívül helyezik. 

A határozat 4 igen mellett, egyhangúlag született. 

 

10. napirendi pont 

A Nyilvántartási, Igazolási, Átigazolási Szabályzatot aktualizálni szükséges az online játékos 

nevezés miatt, mert az abban foglaltak nem lettek az internetes ügyintézéshez hozzáigazítva. 

 

Határozat (E-2014/0510/8): Az Elnökség jelenlévő tagjai megszavazzák a Nyilvántartási, 

Igazolási, Átigazolási Szabályzat módosítását 2014. július 1. hatálybalépéssel, egyúttal a 

hatálybalépés napján az ülés időpontjában hatályban lévő Szabályzatot hatályon kívül 

helyezik. 

A határozat 4 igen mellett, egyhangúlag született. 
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11. napirendi pont 

A Versenybizottság az ülés napjáig nem készült el maradéktalanul az összes következő 

idényre vonatkozó kiírással, ezért ebben a napirendi pontban nem született határozat. A 

kiírások a csapatvezetői értekezleten megbeszélteknek megfelelően a korábbi évekkel 

szemben 2014. május 31-én, azaz korábban elérhetővé válnak. 

 

12. napirendi pont 

A Versenybizottság elkészítette a 2014/15-ös évre szóló versenynaptár tervezetét, azonban az 

abban foglaltak nagyban függenek a jövőbeni nevezők számától, ezért azt tervezet formájában 

2014. május végén a bajnoki kiírásokkal egy időben nyilvánosságra hozza, majd a nevezések 

tudatában pontosítja. Ezen okok miatt ebben a napirendi pontban nem született határozat. 

 

13. napirendi pont 

Részletes megbeszélést követően a további egyeztetés miatt személyi kérdésekben a szezont 

követően dönt az Elnökség, tehát ebben a napirendi pontban nem született határozat. 

 

14. napirendi pont 

Az egyéb napirendi pontban Jaczkó Róbert Gyula főtitkár tájékozatta az Elnökséget az egy 

hónappal korábbi ülés óta eltelt idő alatt újonnan felmerült információkról, tervekről.  

 

Részletesen kitért a játékvezetői rendszerben jelenleg meglévő problémákra és azok 

lehetséges megoldásaira. A jelenlévők megegyeztek abban, hogy további egyeztetés és 

körültekintés szükséges mielőtt elhamarkodott határozat születne a felsorolt problémák 

kiküszöbölésére, hiszen az elsődleges cél az, hogy jól átgondolt, megfelelően működő 

tevékenységekkel segítse a floorball magyarországi rövid- és hosszú távú fejlődését az 

Elnökség. 
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Füzi Gábor elnök végül megköszönte az elnökség egy éves megfeszített munkáját, valamint 

arra kérte az elnökségi tagokat, hogy a jövőben is tegyenek meg mindent azért, hogy a sportág 

fejlődhessen, majd ezt követően 15 órakor az elnökségi ülést berekesztette. 

 

Budapest, 2014. május 10. 

 

 

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

 Füzi Gábor Jaczkó Róbert Gyula 

 elnök főtitkár 

 


