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Magyar Floorball Szakszövetség 

Elnökségi ülés 
 

 

 

Helyszín: Magyar Sport Háza, 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. 

Dátum: 2018. június 4. 18:00 

Jelenlévők: Veisz László elnök, Rab Konstantin, Gál Tamás elnökségi tagok, Varsányi 

Zsuzsanna, Varga Dénes, Végh Ádám 

Jegyzőkönyvvezető: Jaczkó Róbert Gyula 

1. Napirendi pont – női U19 világbajnokság beszámoló 

Varsányi Zsuzsanna korábban elküldte beszámolóját az elnökség részére a május elején tartott 

női világbajnokságon való részvételről, az ülésen pedig a felmerült kérdésekre válaszolt. 

Pénzügyi szempontból a részvétel a tervek szerint alakult, az MFSZ-nek vesztesége nem 

keletkezett, szakmai szempontból pedig reális eredmény született a B divízióban elért harmadik 

hellyel. 

Személyesen is megerősítette, amit korábban írásban az elnökség tudomására hozott, hogy 

lemond az összevont női szövetségi kapitányi posztról. Az elnökség elfogadta a lemondást, 

egyúttal megköszönték Zsuzsannának az eddig munkáját, az ő odaadása nélkül biztosan nem 

lett volna ilyen színvonalas és rendszeres a női U19 válogatott felkészítése az utóbbi években. 

Határozat (E-2018/0609/1): Az elnökség elfogadta a beszámolót, illetve Varsányi Zsuzsanna 

lemondását. 

A határozat 3 igen mellett, egyhangúlag született. 

 

2. Napirendi pont – női szakág válogatott stábok 

Varsányi Zsuzsanna korábban az elnökség tudomására hozta, hogy nem folytatja tovább a női 

szakág összevont szövetségi kapitányi munkáját. A 2019. februári felnőtt női világbajnoki 

selejtezőig hátralévő szűk idő miatt az MFSZ nem szerette volna hosszas pályáztatással elhúzni 

nyár végéig a felnőtt női szövetségi kapitány kinevezését, ezért az MFSZ főtitkárát megbízták, 

hogy több szálon kezdjen megbeszéléseket a lehetséges jelöltekkel. Az elnökség szándéka 

szerint a nőknél az eddigiektől eltérően külön stábra bízza az utánpótlás és a felnőtt válogatottak 

felkészítését és versenyeztetését. 

 

A főtitkár az ülést megelőzően megkezdte az egyeztetéseket, majd a tárgyalásokat követően 

egy fő komoly szándékkal rendelkező jelentkező maradt Varga Dénes személyében. Dénes 

korábban elküldte az elnökségnek a tervezett stábját, illetve a felkészülési tervezetet. A 

dokumentummal, a lehetséges együttműködéssel kapcsolatban az ülésen személyesen válaszolt 

az elnökség kérdéseire. Stábjaként az alábbi személyeket jelölte meg: 

Varga Dénes – szövetségi kapitány 

Csík Dániel – edző 
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Zsoldos Ádám – technikai munkatárs 

Végh Ádám – technikai munkatárs 

 

Az U19 válogatott szövetségi kapitányi posztjára az elnökség pályázat kiírása mellett döntött. 
 

Határozat (E-2018/0609/2): Az elnökség Varga Dénest mai nappal megválasztja a női felnőtt 

magyar floorball válogatott szövetségi kapitányi posztjára 2019. december 31-ig, mely időszak a 

két fél együttes szándéka alapján további két évvel meghosszabbítható. Varga Dénesnek a 

szövetségi kapitányi szerződés megkötéséhez szükséges benyújtania egy másolatot a megfelelő 

végzettségét igazoló dokumentumról, illetve egy 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt. Az 

U19-es női válogatott szövetségi kapitányi tisztségére az elnökség pályázatot ír ki. 

A határozat 3 igen mellett, egyhangúlag született. 

 

3. Napirendi pont – fiú U19 világbajnoki selejtező rendezése 

A Nemzetközi Floorball Szövetség (IFF) meglévő rendező hiányában a magyar szövetséget is 

felkérte, hogy beugróként rendezze meg a 2018. szeptemberi fiú U19 világbajnoki selejtezőt. 

A közeli határidő (mindössze három hónap van hátra az eseményig), illetve az előre be nem 

tervezett magas költségek miatt az MFSZ tárgyalást kezdeményezett az IFF-fel, hogy az idei 

évre érvényes IFF felé fennálló kötelezettségeket ne kelljen megfizetni, ezt az összeget inkább 

a rendezésre költhesse a magyar szövetség. Az IFF ebben nem volt partner, így a tárgyalások 

ezen a ponton megszakadtak. 
 

Határozat (E-2018/0609/3): Az elnökség úgy döntött, hogy a közeli időpont és támogatás 

hiányában felelősségteljesen nem vállalhatja a 2018-as fiú U19-es világbajnoki selejtező 

megrendezését. 

A határozat 3 igen mellett, egyhangúlag született. 

 

4. Napirendi pont – személyi kérdések 

Az elnökség megtárgyalta a főtitkár által korábban megküldött listát, mely alapján 

megállapításra került, hogy a Szakszövetség megfelelő működéséhez, működtetéséhez – a 

Fegyelmi Csoportot leszámítva - legalább 31 fő munkája szükséges. Ehhez képest jelenleg 12 

fő alatti létszám tesz aktívan a floorball hazai fejlődéséért. 

Az elnökség úgy látja, hogy a létszámot feltölteni csak úgy lehetséges, ha az egyes teendőket 

megpróbálják annyira leegyszerűsíteni, felosztani, illetve automatizálni, hogy ezek az egyes 

önkéntes munkát végző személyeknek heti, havi szinten ne jelentsenek több teendőt, mint amit 

legfeljebb egy órányi munkával el tudnak végezni. Egyesével kell felkutatni és személyesen 

megbeszélni a lehetséges közreműködőkkel a nekik szánt feladatokat. 

A megbeszélésen felmerült a főtitkár személyének kérdése is. Jaczkó Róbert Gyula jelenlegi 

főtitkár korábban lemondott (és a szezon végéig vállalta a teendők ellátását), a lemondását 

követően hosszas egyeztetés kezdődött arról, hogy milyen módon lehetne a meglévő 

lehetőségek között pótolni a jelenlegi főtitkárt. Az ülésen Jaczkó Róbert elmondta, hogy 
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amennyiben néhány körülményt az elnökség tud a kérésének megfelelően alakítani, akkor 

folytatja a főtitkári teendők ellátását. 

Határozat (E-2018/0609/4): Az elnökség megbízza Gál Tamást, hogy a főtitkárral együtt állítsanak 

össze egy listát a megkeresendő önkéntesekről. Az elnökség elfogadja a Jaczkó Róbert által kért  

 

változtatásokat, továbbá az elnökség mandátumáig (2020. május) megbízza a főtitkári teendők 

ellátásával. 

A határozat 3 igen mellett, egyhangúlag született. 

 

5. Napirendi pont – országos bajnoki kiírások pontosítása 

Az országos bajnoki kiírások nyilvánosságra hozatalát követően csapatvezetői javaslatra az 

elnökség pontosítani fogja a kiírásoknak azon részét, mely a felnőtt bajnokságokban a kettős 

versenyengedélyekre vonatkoznak. Felmerült, hogy sportszerűtlen visszaélésre biztosít 

lehetőséget a jelenlegi formájában a rendszer, ezért ennek felülvizsgálata szükséges. 

Határozat (E-2018/0609/5): Az elnökség megbízza a főtitkárt és a Versenybizottságot, hogy 

nyújtsanak be egy tervezetet a kiírások kettős versenyengedélyt érintő szakaszára. 

A határozat 3 igen mellett, egyhangúlag született. 

 

6. Napirendi pont – MFSZ-MDSZ együttműködések 

A Magyar Diáksport Szövetség megkereste az MFSZ-t egy Diákolimpiákon túlmutató 

együttműködési lehetőséggel. Az ajánlat lényege, hogy az MDSZ által pályázati forrásból 

működtetett pedagógus továbbképzési programban lehetőség lesz 2020 tavaszáig 300 

pedagógust 30 órás floorball sportági továbbképzésben részesíteni. A résztvevők számára 

ingyenes a továbbképzés, illetve az MFSZ-nek önrészként a képzés akkreditációjával 

kapcsolatos költségek töredékét kell megfizetni az MDSZ részére, valamint 100 fő Közép-

Magyarországi régiós résztvevő képzési költségeit vállalni. 

 

Az elnökség nagyszerű, és egyedülálló lehetőségként tekint a programra, hiszen ilyen mértékű, 

célzott floorball képzés még nem volt Magyarországon. Az együttműködésnek egyedül az 

MFSZ anyagi korlátai szabhatnak határt, azonban a Szakszövetség korábban benyújtott a 

Sportért Felelős Államtitkársághoz egy pályázatot, amelyen az elnyerhető összeg fedezni tudja 

ennek a programnak a költségeit. 

 
Határozat (E-2018/0609/6): Az elnökség a Magyar Floorball Szakszövetség biztos, és hosszútávú 

működését szem előtt tartva azzal a feltétellel fogadja el az ajánlatot, amennyiben a „Feltörekvő 

sportágak tehetséggondozó programja” tárgyban benyújtott pályázata legalább az önrésznek 

megfelelő összegben nyertes lesz. 

A határozat 3 igen mellett, egyhangúlag született. 
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7. Napirendi pont – közgyűlési dokumentumok 

Az elnökség véleményezte, tárgyalta a korábban előkészített anyagokat, melyek a 

Szakszövetség 2018. évi rendes közgyűlésének napirendi pontjaihoz kapcsolódnak. 

 

Az alapszabály szerinti kötelező napirendi pontok: 

1. Az Elnökség tevékenységéről szóló beszámoló jóváhagyása 

 

2. Az Ellenőrző Testület beszámolója 

3. A Szakszövetség pénzügyi helyzetéről szóló beszámoló és közhasznúsági 

melléklet elfogadása 

4. Az Elnökség következő évi szakmai és pénzügyi terve. 

További napirendi pontok: 

5. Fegyelmi csoport tagok választása 

6. A Szakszövetség tagjai által beterjesztett javaslatok 

 
Határozat (E-2018/0609/7): Az elnökség a közgyűlés számára elfogadásra javasolja az elnökség 

2017. évi beszámolóját, a 2017. évi beszámolót és közhasznúsági mellékletet következő évi szakmai 

és pénzügyi tervét, továbbá az Ellenőrző Testület 2017-es évről szóló beszámolóját. 

A határozat 3 igen mellett, egyhangúlag született. 

 

Veisz László megköszönte a jelenlévők számára a részvételt, a közös munkát, majd 20 órakor 

az ülést berekesztette. 

 

Budapest, 2018. június 4. 

 

 

 

                                                            Veisz László sk                         Jaczkó Róbert Gyula sk 

                                           elnök                                     jegyzőkönyvvezető 

 


