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Magyar Floorball Szakszövetség 

Elnökségi ülés 
 

 

 

Dátum: 2015. május 28. 16 óra 

Jegyzőkönyvvezető: Jaczkó Róbert Gyula 

 

Az Elnökségi ülés napirendi pontja: 

 

1. Mecman Eger ISE fellebbezése 

2. Férfi válogatottak szövetségi kapitányi kiírása 

3. Férfi OB3 bajnokság bronzérmeiről döntés 

4. 2015/2016. évi bajnokságok versenykiírásainak, versenynaptár tervezetének tárgyalása 

5. Pénzügyek 

6. Egyéb 

 

Résztvevők: Veisz László elnök, Hajnal Gabriella, Vadócz Bence, valamint Jaczkó Róbert 

Gyula főtitkár. 

 

 

1. napirendi pont 

 

A Mecman Eger ISE megfellebbezte a Versenybizottság VB-2015/0516/1 számú határozatát, 

melyben a Versenybizottság az Eszterházy MEISE – IBK Cartoon Heroes elhalasztott 

mérkőzés újbóli (másodszori) módosítási kérvényét elutasította, így a mérkőzést a 

pályaválasztó egyesület nem tudta megrendezi. Ennek következtében a találkozót a vétlen fél 

számára 5-0 arányban írta jóvá a Versenyszabályzat vonatkozó rendelkezései alapján. 

 

Határozat (E-2015/0528/1): Az elnökség jelenlévő tagjai úgy határoznak, hogy a fellebbezést 

elutasítják. Az elutasítás oka, hogy a Versenyszabályzat két különböző pontja ellen is vétett az 

egyesület. Egyrészt az elhalasztott mérkőzést 45 napon belül pótolni szükséges (több mint 90 

nap lenne ebben az esetben), továbbá a mérkőzésmódosítási szándékot 7, illetve 10 nappal a 

mérkőzést megelőzően szükséges benyújtani (3 nappal a mérkőzést megelőzően került 

benyújtásra az újbóli kérvény).  

A határozat 3 igen mellett, egyhangúlag született. 

 

2. napirendi pont 

 

Hosszú ideje gondot jelent, hogy a felnőtt férfi válogatott nem volt megfelelően menedzselve, 

így a női szakághoz hasonlóan ebben az esetben is szükségessé vált az összevont (felnőtt és 

U19) szövetségi kapitányi poszt pályáztatása. 
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Határozat (E-2015/0528/2): Az elnökség jelenlévő tagjai úgy határoznak, hogy pályázatot 

írnak ki a férfi összevont szövetségi kapitányi posztjára 2015. június 30. határidővel. 

A határozat 3 igen mellett, egyhangúlag született. 

 

3. napirendi pont 

 

Az elnökség E-2015/0123/1 számú határozatában kimondta, hogy a White Sharks egyesület 

kizárását az OB3 bajnokságból abban az esetben annulálja, amennyiben az egyesület 2015. 

február hónapjában megrendezi a rá eső játéknapot. 

 

Az egyesület jelezte rendezési szándékát, azonban rajtuk kívülálló okok miatt végül a játéknap 

elmaradt. 

 

Jaczkó Róbert Gyula főtitkár elmondta, hogy egyszemélyben nem dönthetett arról, hogy a 

csapat ennek ellenére megkaphatja az érmeket, így a döntést az elnökség elé tejesztette be. 

 

Határozat (E-2015/0528/3): Az elnökség jelenlévő tagjai úgy határoznak, hogy mivel a 

forduló megrendezése önhibájukon kívüli okok miatt maradt el, így a White Sharks egyesület 

megkaphatja az OB3 bajnokság bronzérmeit. 

A határozat 3 igen mellett, egyhangúlag született. 

 

4. napirendi pont 

 

A Versenybizottság elkészült és az elnökség elé tárta a 2015/2016-os bajnokság 

versenykiírásait és versenynaptár tervezetét. 

 

Határozat (E-2015/0528/4): Az elnökség megbízza az MFSZ főtitkárát, hogy a bajnoki 

kiírásokat társadalmi egyeztetésre küldje ki az érintett egyesületek számára 2015. június 7-i 

határidővel. Ezt követően a lehető legrövidebb időn belül a javaslatokat figyelembe véve 

nyilvánosságra hozza az elnökség a végleges bajnoki kiírásokat. 

A határozat 3 igen mellett, egyhangúlag született. 

 

5. napirendi pont 

 

Az elnökségi tagok megismerték a 2015. évi költségvetés tervezetét, valamint több, 

pénzügyeket érintő kérdést vitattak meg. 

 

Határozat (E-2015/0528/5): Az elnökség jelenlévő tagjai úgy határoznak, hogy a 300.000 

forintot meghaladó kiadások esetében az elnökség többségi hozzájárulása szükséges a 

teljesítéshez.  

A határozat 3 igen mellett, egyhangúlag született. 

 

6. napirendi pont 

 

További kérdéseket vitattak meg az elnökség tagjai, melyek elsősorban érintették: 

 az Utánpótlás programot 
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 a Versenybizottságot, Utánpótlás bizottságot, a Játékvezetői testületet 

 az edző- és játékvezetőképzést 

 Hungária Kupa újjáélesztését női- és férfi válogatottak számára 

 együttműködési lehetőségeket a többi sportági szövetséggel 

 illetve az elnökségen belüli munkamegosztásról. 

 

Határozat (E-2015/0528/6): Az elnökség tagjai az IFF által küldendő ütők kiosztásáról 

rendelkező pályázati dokumentumok előkészítésével megbízzák az MFSZ főtitkárát.  

A határozat 3 igen mellett, egyhangúlag született. 

 

 

Veisz László elnök végül megköszönte a részvételt, majd az elnökségi ülést 18 órakor 

berekesztette. 

 

 

Budapest, 2015. május 28. 

 

 

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

                  Veisz László                                                    Jaczkó Róbert Gyula 

elnök                                                                       jegyzőkönyvvezető 
 


