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Magyar Floorball Szakszövetség 

Elnökségi ülés 
 

 

 

Dátum: 2016. február 8. 17 óra, Budapest 

Jegyzőkönyvvezető: Jaczkó Róbert Gyula 

 

Az Elnökségi ülés napirendi pontja: 

 

1. IFF utánpótlás támogatás felhasználása 

2. MOB sporteszköz támogatás felhasználása 

3. Váradi György játékvezető koordinátor észrevételei 

4. Képzések 

5. Díjazottak 14/15 

6. Cartoon Heroes kérvény 

7. Magyar Kupa döntő rendezési pályázat kiírása 

 

Résztvevők: Veisz László elnök, Hajnal Gabriella, Vadócz Bence elnökségi tagok, valamint 

Jaczkó Róbert Gyula főtitkár 

 

 

1. napirendi pont 

 

A Nemzetközi Floorball Szövetség 2015-ben 4000 frankos támogatást juttatott a Magyar 

Floorball Szakszövetségnek, melynek felhasználását utánpótlás fejlesztéshez kötötték. Az 

MFSZ elnöksége számos lehetőséget megfontolt, mielőtt a támogatás felhasználásáról döntött 

volna. 

 

A támogatás jelentős hányadát a Diákolimpia három szakágban történtő rendezéssel összefüggő 

megnövekedett költségeinek fedezetére használta fel az MFSZ, a fennmaradó részt pedig 

szintén az egyesületi és iskolai utánpótlás floorball oktatás elősegítése céljából 

eszközvásárlásra (kapuk, ütők) fordította. 

 

A napirendi pontban nem született határozat. 

 

 

2. napirendi pont 

 

A Magyar Olimpia Bizottság Nem Olimpiai Sportágak Szakmai Tagozata által kiírt pályázaton 

nyert a Szakszövetség 500.000 forintot. A pályázatra árajánlat melléklésével lehetett beadni a 

dokumentációt. 

 

A kedvezményezettek listáját az első számú melléklet tartalmazza. 
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Határozat (E-2016/0208/1): Az elnökség jelenlévő tagjai úgy határoznak, annak érdekében, 

hogy az összes igénylő megkaphassa a kért floorball kapukat, 140.000 forinttal megnöveli a 

Szakszövetség a pályázaton elnyert összeget. Az egyesületek, iskolák számára a használatba 

adást szerződéskötéshez köti az MFSZ. A szerződést legkésőbb 2016. február 19-ig eljuttatja a 

kedvezményezettek számára az Szakszövetség. 

A határozat 3 igen mellett, egyhangúlag született. 

 

 

3. napirendi pont 

 

Váradi György Versenybizottsági tag, játékvezető koordinátor észrevételeit összegző levelet 

juttatott el az MFSZ elnökségéhez, melyben az elnökség mielőbbi reagálását kérte az abban 

foglaltakra. 

 

Az MFSZ elnökségének tagja(i) záros határidőn belül felkeresik Váradi Györgyöt, hogy 

személyesen is elmondhassa problémáit, illetve mielőbb megoldási javaslattal lehessen előállni. 

 

A napirendi pontban nem született határozat. 

 

 

4. napirendi pont 

 

Edzőképzés 

A MOB Nem Olimpiai Sportágak Szakmai Tagozatának Oktatási munkacsoportja megkezdte 

a tárgyalásokat a Testnevelési Egyetemmel és az illetékes államtitkársággal ebben a témában, 

ezért a tárgyalási folyamat lezárultáig az MFSZ elnöksége nem kíván további lépéseket tenni. 

Valószínűsíthetően a NOS tagozata által végzett munka segítségével kedvezőbb feltételekkel 

lehetséges az edzők OKJ-s, illetve egyéb képzésen való részvétele. 

 

Játékvezető 

A játékvezetők képzésére online és személyes kurzus formájában is lehetőséget fog biztosítani 

az MFSZ. A tananyag összeállítása befejeződött, jelenleg véleményezés alatt áll. Várhatóan 

február végén indulhat az online felületen az alapképzés, melyet igény esetén személyes képzési 

napok fognak kiegészíteni. 

 

Jegyzőkönyvvezető 

Jegyzőkönyvvezető alapképzés online formában fog történni, a tananyag összeállítása 

befejeződött, jelenleg véleményezés alatt áll. A játékvezető képzéssel egy időben fog elindulni 

az interneten keresztüli oktatás. Szükség esetén az online oktatást kihelyezett képzésekkel fogja 

az MFSZ megtámogatni. 

 

Határozat (E-2016/0208/2): Az elnökség jelenlévő tagjai úgy határoznak, hogy a 2016/2017-

es bajnoki évadban mind a versenykiírásokban, mind az MFSZ Képesítési szabályzatában elő 

kell írni, hogy kizárólag a megfelelő – online kurzus, illetve egyéb jóváhagyott oktatás – 

elvégzését követően lehessen játékvezetőként és jegyzőkönyvvezetőként közreműködni az 

országos bajnokságok mérkőzésein. 

A határozat 3 igen mellett, egyhangúlag született. 
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5. napirendi pont 

 

A 2014/2015-ös bajnokságok, illetve a 2015-ös év különdíjasainak listáját a Versenybizottság 

nem tudta megfelelő időben az elnökség rendelkezésére bocsátani, így azok kiadása továbbra 

is várat magára. 

 

Határozat (E-2016/0208/3): Az elnökség jelenlévő tagjai a Versenybizottságtól az MFSZ 

főtitkárának utalja át a feladat végrehajtását, a díjak a díjazottakhoz való eljuttatásának legvégső 

határidejének 2016. március 15-ét jelölik meg. 

A határozat 3 igen mellett, egyhangúlag született. 

 

 

6. napirendi pont 

 

A Cartoon Heroes FSE kérvénnyel fordult az MFSZ elnökségéhez, melyben egy utánpótlás 

játékos átigazolási határidőn túl való átigazolásának lehetőségét kérik, melyet az átigazolási 

időszakból való kicsúszásuk okait előidéző kedvezőtlen körülmények együttállásával 

indokoltak. 

 

A kérvény az 2. számú mellékletben olvasható. 

 

Határozat (E-2016/0208/4): Az elnökség jelenlévő tagjai úgy határoznak, hogy a kérvénynek 

különös méltányosság mellett helyt adnak. Indoklás: az átadó sportszervezet nem adott 

hivatalos választ arra a kérdésre – külön kérdésre sem -, hogy a floorball szakágukat 

megszüntetik-e vagy csupán szüneteltetik, így nem állapíthatóak meg minden kétséget 

kizárólag a szabadon igazolhatóságot ellehetetlenítő tényezők. Továbbá alátámasztotta a 

kérvénynek való helyt adást, hogy az átadó egyesület nem nevezett a 2015/16-os országos 

bajnokságokba. Az átigazolási díjat az MFSZ szabályzatainak megfelelően átvevő egyesület 

köteles megfizetni. 

A határozat 3 igen mellett, egyhangúlag született. 

 

 

7. napirendi pont 

 

A férfi és női Magyar Kupa döntőinek megrendezésére az MFSZ elnöksége a korábbi éveknek 

megfelelően rendezői pályázatot ír ki. 

 

Határozat (E-2016/0208/5): Az elnökség jelenlévő tagjai úgy határoznak, hogy a pályázati 

kiírás előtt egyeztetés szükséges mindkét nem válogatott stábjaival, hogy az eredetileg kiírt 

időpont (április 30.) előtt egy héttel (április 23-24.) lehetséges-e a döntők megrendezése, vagy 

a válogatottaknak már előre lekötött, visszamondhatatlan programjuk van-e. 

A változtatás oka, hogy a női U19 Világbajnokságra a csapat május elsején, az eredetileg kiírt 

Kupadöntő másnapján utazik, és a jelenleg versenyben lévő női csapatokban szerepel az utazó 

keret 40%-a. 

A határozat 3 igen mellett, egyhangúlag született. 
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Veisz László elnök végül megköszönte a részvételt, majd az elnökségi ülést 18 óra 30 perckor 

berekesztette. 

 

Budapest, 2016. február 8. 

 

 

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

                  Veisz László                                                    Jaczkó Róbert Gyula 

elnök                                                                       jegyzőkönyvvezető 
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1. számú melléklet 

 

Floorball kaput kap használatra (db): 

 

 DEAC Nonprofit Kft.: 2 nagy, 2 kicsi 

 Ares HC ’94: 2 kicsi 

 MEISE: 2 nagy 

 Kecskemét (Református Gimnázium): 4 kicsi 

 Kecskemét (Bolyai Gimnázium): 2 kicsi 

 Torpedo Justitia SC: 2 kicsi 

 Paks (Deák Ferenc Általános Iskola): 2 nagy 

 SZPK Komárom: 2 kicsi 

 Vác (Váci SZC Boronkay György Műszaki Szakközépiskolája és Gimnáziuma): 2 

nagy 

 Székesfehérvár (Vörösmarty Mihály Általános Iskola): 2 nagy 

 Neumann FSE: 2 kicsi, 2 nagy  
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2. számú melléklet 

 

 

„Tisztelt Elnökség!  

 

A Vajda-WS egyik fiatal játékosa, Karácson Ervin, az átigazolási időszakot követően tért vissza 

külföldi tartózkodásból. Bár van egyesülete, de nincsen csapata ahol a szezon hátralevő 

részében játszani tudna, mivel a Vajdás csapatok és játékosok a Cartoon Heroes FSE-hez 

igazoltak, a White Sharks pedig nem nevezett csapatot egyik bajnokságba sem.  

 

Kérem, hogy arra való tekintettel, hogy a külföldi tartózkodás miatt a játékos és családja 

korábban nem tudták aláírni az átigazolási papírokat, valamint figyelembe véve azt, hogy a 

játékos jelenlegi egyesülete nem nevezett csapatot a bajnokságokba, engedélyezzék számunkra, 

hogy Karácson Ervint az átigazolási határidőt követően (a megfelelő nyomtatványok 

leadásával) leigazoljuk, ezzel lehetőséget teremtve számára, hogy versenyszerűen 

floorballozhasson a szezon második felében.  

 

Köszönettel és sportbaráti üdvözlettel,  

 

Blaumann Ádám  

Cartoon Heroes FSE” 


