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Magyar Floorball Szakszövetség 

Elnökségi ülés 
 

 

 

Dátum: 2016. október 13. 

Jegyzőkönyvvezető: Jaczkó Róbert Gyula 

 

Az Elnökségi ülés napirendi pontja: 

 

1. Férfi U19 világbajnoki selejtező beszámoló 

2. Bajnokságok 

3. Versenyszabályzat módosítása 

4. Játékvezetés 

5. EuroFloorball Challenge beszámoló 

6. Pénzügyek 

 

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

Gyula főtitkár, Nádor Krisztián szövetségi kapitány 

 

 

1. napirendi pont 

 

Nádor Krisztián prezentálta a beszámolóját az elnökségnek, melynek keretein belül kitért a 

világbajnoki selejtezőt megelőző felkészülési munkára, a tornán nyújtott teljesítményre és a 

pénzügyekre is. 

 

A magyar válogatott négy győzelemmel továbbjutott a világbajnokságra. 

 

Határozat (E-2016/1013/1): Az elnökség elfogadta a beszámolót, mivel a célkitűzést sikerült 

elérnie a csapatnak, és a részvétellel kapcsolatos pénzügyeket is megfelelően koordináltnak 

tartották. 

A határozat 3 igen mellett, egyhangúlag született. 

 

 

2. napirendi pont 

 

A 2016/2017-es OB3 bajnokságtól visszaléptette egyik csapatát az Origo SE miután a sorsolás 

és a versenynaptár elkészült. Ilyen esetekben az MFSZ elnökségének a Versenyszabályzat 30. 

§-a alapján joga van pénzbírságot kiszabni. 

 

„Visszalépéskor az Elnökség jogosult olyan döntést hozni, hogy az egyesület nevezését az adott 

versenybe egy évig nem fogadja el, vagy pénzbírságot állapíthat meg, melynek maximuma 70 

000 forint. 



 Magyar H - 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3 Tel/Fax: +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 

A pénzbírság felnőtt csapatok esetében 50 000 forint, utánpótlás csapatok esetén 30 000 forint, 

amely egyedi méltánylást érdemlő esetekben legfeljebb 20 000 forinttal növelhető vagy 

csökkenthető az Elnökség döntése alapján.” 

 

Határozat (E-2016/1013/2): Az elnökség a következetességet szem előtt tartva  tekintettel 

korábbi határozataira (E-2015/1003/3, E-2015/1003/4, E-2015/1003/5), a pénzbüntetés 

minimális mértékének megfelelő büntetést szab ki az Origo SE-re, azaz 30.000 forintot. 

A határozat 3 igen mellett, egyhangúlag született. 

 

 

3. napirendi pont 

 

A csapatvezetői megbeszéléseken rendre felmerült, hogy a mérkőzések lejelentési határidejét 

ne két héttel az adott mérkőzést megelőző vasárnapban szabja meg az MFSZ, hanem az legyen 

inkább három vagy akár négy hét. Így könnyebb lenne a csapatoknak, játékosoknak a tervezés. 

 

Szintén csapatvezetői kérés volt, hogy a mérkőzések lejelentéséhez kapcsolódó évi egyszeri 

mulasztási lehetőséget ne egyesületenként egy alkalomban határozza meg a Versenyszabályzat, 

hanem versenysorozatonként lehessen egyszer a határidőt követően, de 24 órán belül büntetlen 

pótolni az adminisztrációt. 

 

Határozat (E-2016/1013/3): A csapatok kéréseinek figyelembe vételével a Magyar Floorball 

Szakszövetség elnöksége módosítja a Versenyszabályzat két pontját az alábbiak szerint: 

 

MFSZ Versenyszabályzat 12. § 4./ pont 

A pályaválasztó csapatnak a mérkőzés időpontját két négy héttel megelőző vasárnap este 

éjfélig, hétközi forduló esetén két és fél négy és fél héttel a fordulót megelőző vasárnap éjfélig 

– ez a mérkőzés kiírási határideje – kell a szövetség weboldalára (www.hunfloorball.hu) 

feltölteni. A mérkőzés bejelentéséről a weboldal e-mailben automatikusan értesíti az érintett 

csapatokat és a Versenybizottságot. Amennyiben a pályaválasztó ezt elmulasztja, a 23. § 3./ 

pontban meghatározott teljes kártérítést köteles az MFSZ részére megfizetni és automatikusan 

a vendégcsapat a mérkőzés győztese 5-0-ás gólkülönbséggel. 

 a./ Az egyesületek minden egyes szezonban kizárólag versenysorozatonként 

egyszer élhetnek azzal a jogukkal, hogy 24 órán belül a lejelentési határidőt követően jelentenek 

le a Szakszövetség honlapján egy mérkőzést. A mulasztás körülményeit, okát nem vizsgálja a 

Versenybizottság. Ez esetben a Versenybizottság írásbeli figyelmeztetésben részesíti a vétkes 

felet. 

 

A határozat 3 igen mellett, egyhangúlag született. 

 

 

4. napirendi pont 

 

Az elnökség célja, hogy a játékvezetés színvonala javuljon, illetve minél több játékvezető álljon 

a mindenkori koordinátor rendelkezésére. 
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Határozat (E-2016/1013/4): Az elnökség az MFSZ Képesítési szabályzatának 

kiegészítéseként az 1. számú mellékletben részletezett licence rendszert lépteti életbe, illetve a 

jelenlegi játékvezetőknek a különböző ajánlások figyelembe vételével a 2. számú mellékletben 

soroltak szerinti licencet adják meg. 

A határozat 3 igen mellett, egyhangúlag született. 

 

 

5. napirendi pont 

 

Az EuroFloorball Challenge beszámolóját korábban megkapta az elnökség a szervező bizottság 

vezetőjétől. A rendezvény sikeresen lezajlott, a pénzügyi elszámolás elkészült. 

 

Határozat (E-2016/1013/5): Az elnökség elfogadja a beszámolót, a résztvevő egyesületek 

számára a korábbi megállapodásnak megfelelően előírja a rájuk eső költségek megtérítését. A 

Phoenix Fireball SE-nek a nagyszámú önkéntesekre való tekintettel összesen 50.000 forint 

jóváírást biztosít az MFSZ. A pénzügyi egyeztetésre felkérik az MFSZ főtitkárát. 

A határozat 3 igen mellett, egyhangúlag született. 

 

 

6. napirendi pont 

 

Az elnökség tagjai egyetértettek abban, hogy a Nemzetközi Floorball Szövetség fennálló 

adósság kifizetésével továbbra sem szabad a pénzügyi fegyelmet feloldani. Annak érdekében, 

hogy az újabb likviditási problémák problémákat el lehessen kerülni, további intézkedéseket 

kell foganatosítani. Ezeket az intézkedéseket a mindennapi pénzügyi nehézségek tekintetében 

szükséges a jövőben egyesével szabályozni. 

 

Ebben a napirendi pontban nem született határozat. 

 

Budapest, 2016. október 13. 

 

 

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

                  Veisz László                                                    Jaczkó Róbert Gyula 

elnök                                                                       jegyzőkönyvvezető 
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1. számú melléklet 

 

MFSZ Játékvezetői licence rendszer 
 

Jelen licence rendszer lényege, hogy a játékvezetők képzettségüknek, gyakorlatuknak 

megfelelő szintű mérkőzéseken működhessenek közre. Ennek megfelelően három különböző 

osztályt tartalmaz a rendszer. 

 

 

FELNŐTT I. 

Ezzel a kategóriával a játékvezetők jogosultak: 

 Felnőtt OB1, vagy alacsonyabb osztályú mérkőzést vezetni 

 

A Felnőtt I. kategória előfeltétele legalább egy évadnyi Felnőtt II. kategóriában eltöltött aktív 

játékvezetés. 

 

FELNŐTT II. 

Ezzel a kategóriával a játékvezetők jogosultak: 

 Felnőtt OB3, vagy alacsonyabb osztályú mérkőzést vezetni 

 

A Felnőtt II. kategória előfeltétele legalább egy évadnyi Utánpótlás kategóriában eltöltött 

aktív játékvezetés. 

 

UTÁNPÓTLÁS 

Ezzel a kategóriával a játékvezetők jogosultak: 

 Utánpótlás, illetve Diákolimpia mérkőzést vezetni 

 

Az Utánpótlás kategória előfeltétele az MFSZ által szervezett, vagy az MFSZ által szakmailag 

jóváhagyott képzésen való részvétel. Amennyiben a képzés vizsgával zárul, abban az esetben 

a vizsga sikeres teljesítése. 

 

 

 

A licence-ek kiadásáért felelős szerv a Játékvezetői Testület, illetve a Versenybizottság. 

 

A saját licence kategóriájánál magasabb szintű mérkőzést egy adott játékvezető csak 

különösen indokolt esetben vezethet. 

 

A játékvezetők csoportosítását minden évadban a Szakszövetség oldalán publikusan 

elérhetővé kell tenni. 
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2. számú melléklet 

 

Felnőtt I. (OB1/OB2) 

Balogh Norbert Kővári Zoltán 

Liebe György Kelemen Gábor 

Schauer Balázs Német Balázs 

Ágoston Dávid Berki Gábor 

Váradi György Németh Richárd 

Czank Dávid Pfneiszli Péter 

Lánczi András László Szobonya Kornél 

Pafféri András Csipkereki Roland 

Sashalmi Sándor Rab Konstantin 

Csík Dániel  

Hollósi Richárd  

Görög Tamás  

Dávid András  

 

Utánpótlás (Diákolimpia) 

Kőszegi Benedek  

Lehóczky Attila Döme  

Ádám Milán  

Szentkúti Frigyes Fülöp  

Laczkó Imola  

Varga Máté  

Szelley Áron Krisztián  

Csajághy Bence  

Viczena Áron Jenei Tamás 

Botos Csenge  

Madarász Sándor  

Makai Csaba  

Papp-Disznós Ágnes  

Bencze Zsolt  

Hajas Attila Kardos László 

Jenei Ádám  

Felnőtt II. (OB3/amatőr) 

Pavelka Zoltán Poór József 

Pupek Zsolt Végh Ádám 

Drótos Gyula  

Juhász Krisztián Kovács Attila 

Hetei Zsolt Lovas Ádám 

Szuri Zoltán Gál Máté 

Nagy Dénes  
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Dubicz Andrea  

Türinger Tamás  

Pádár Kitti Benyó Blanka 

Akcal Richárd  

Fejes Balázs  

Simay Balázs  

Szegvári András Csia Márton 

Gönczi Eszter Sipos Réka 

Benyó Dániel  

Héjja Csaba  

Tóth Patrik  

Újvári Péter  

Fischer András  

Imre Norbert  

Gál Tamás  

Galambos Eszter  

 


