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Magyar Floorball Szakszövetség 

Elnökségi ülés 
 

 

 

Dátum: 2015. június 12. 10 óra 

Jegyzőkönyvvezető: Jaczkó Róbert Gyula 

 

Az Elnökségi ülés napirendi pontja: 

 

1. Férfi U19-es Világbajnokság szakmai beszámoló 

2. Diákolimpia jövője 

3. Pénzügyek 

4. IFF által küldött ütők pályázati kiírása 

5. Bajnoki kiírások 

 

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

Gyula főtitkár és Nádor Krisztián. 

 

 

1. napirendi pont 

 

László Péter korábban írásban megküldte szakmai beszámolóját, melyet az elnökség tagjai 

megtekintettek. 

 

Határozat (E-2015/0612/1): Az elnökség jelenlévő tagjai elfogadják a szakmai beszámolót.  

A határozat 3 igen mellett, egyhangúlag született. 

 

2. napirendi pont 

 

A Magyar Diáksport Szövetség illetékesei felvették a kapcsolatot az MFSZ képviselőjével, 

hogy a floorball sportág Diákolimpiájának jövőjéről tárgyaljanak. Konkrét írásos ajánlat nem 

érkezett az ülés napjáig, azonban a korábbi levelezés alapján az MDSZ anyagi támogatást vár 

a Floorball Szakszövetségtől a kispályás Diákolimpia megrendezéséért. 

 

Ajánlat hiányában nem született határozat ebben a napirendi pontban. 

 

3. napirendi pont 

 

Az MFSZ likviditási problémákkal küzd, több számla vár kifizetésre, melyeket nem képes 

jelenleg teljesíteni a Szakszövetség. Ennél fogva az elnökség tagjai kimondták, hogy a lobbizási 

tevékenységet fel kell gyorsítani az EMMI-vel, hogy a korábban ígért többlettámogatást 

megkaphassa a Szakszövetség. A 2015. évi állami támogatás miatt a MOB-nál szükséges 

érdeklődni. 
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Határozat (E-2015/0612/2): Az elnökség jelenlévő tagjai megbízzák Füzi Gábort, hogy a 

képviselő változás jogerős bejegyzéséig a mindenki által jóváhagyott átutalásokat technikai 

okok miatt jóváhagyhatja. Ennek oka, hogy a jogerős változásbejelentésig nem lehet a 

számlavezető bankban kérvényezni a képviselő átírását. 

A határozat 3 igen mellett, egyhangúlag született. 

 

4. napirendi pont 

 

A Nemzetközi Floorball Szövetség elküldte éves támogatását, mely ~50 ütőből és ugyanennyi 

labdából áll. 

 

Határozat (E-2015/0612/3): Az elnökség jelenlévő tagjai úgy határoznak, hogy pályázatot fog 

kiírni az ütőkre, mely dokumentum összeállítását Hajnal Gabriella elnökségi tag vállalta. 

Határidő: 2015. június 21. 

A határozat 3 igen mellett, egyhangúlag született. 

 

5. napirendi pont 

 

Jaczkó Róbert Gyula bemutatta az elnökség tagjainak a csapatoktól érkezett visszajelzéseket, 

melyek a bajnoki kiírás társadalmi egyeztetése során érkeztek. A korábban kiküldöttekhez 

képest az alábbi módosításokat hajtották végre az egyes kiírásokban. 

 

Határozat (E-2015/0612/4): A férfi OB1-es bajnokság rájátszása két csoportban valósul meg, 

az alapszakasz 1-4. helyezettje a felsőházban, míg az 5-6. helyezettje kiegészülve a férfi OB2 

bajnokság első két helyezettjével (csoportos lebonyolítás esetén a két csoportelsővel) folytatja 

a küzdelmeket. A párharcok két győzelemig tartanak. 

A határozat 3 igen mellett, egyhangúlag született. 

 

Így előfordulhat, hogy egy egyesület két csapattal képviselteti magát a férfi OB1 rájátszásában 

annak ellenére, hogy csaupán egy csapatot nevezett. 

 

Határozat (E-2015/0612/5): Annak érdekében, hogy az E-2015/0612/4 számú határozat 

megfeleljen a Versenyszabályzatnak, módosítják annak 9. § 6. pontját az alábbiak szerint:  

„A felnőtt Országos Bajnokság legmagasabb osztályú férfi és női bajnokságába az egyesületek 

csak egy-egy csapatot nevezhetnek. Minden más bajnokság egyes osztályaiba egy egyesület 

több csapatot is nevezhet. A bajnoki kiírások tartalmazhatnak olyan kitételt, mely alapján a 

bajnokságok egyes szakaszaiban (alapszakasz, rájátszás) átcsoportosítja a csapatokat a 

különböző osztályok között.” 

A határozat 3 igen mellett, egyhangúlag született. 

 

Határozat (E-2015/0612/6): A nagypályás Utánpótlás bajnokságokban normál bajnoki 

rendszert kell működtetni, a játéknapok nem megengedettek. 

A határozat 3 igen mellett, egyhangúlag született. 
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Határozat (E-2015/0612/7): Az Utánpótlás játékengedélyek díjai 50 fő utánpótlás kategóriába 

nevezett játékosig 2500 Ft, az 50 fő feletti játékosok számára 2000 Ft. A számítás során nem 

vehetők figyelembe azok a játékosok, akiket valamely felnőtt bajnokságba is neveztek. 

A határozat 3 igen mellett, egyhangúlag született. 

 

 

Veisz László elnök végül megköszönte a részvételt, majd az elnökségi ülést 12 órakor 

berekesztette. 

 

 

Budapest, 2015. június 12. 

 

 

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

                  Veisz László                                                    Jaczkó Róbert Gyula 

elnök                                                                       jegyzőkönyvvezető 
 


