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Jelenlévők: Veisz László elnök, Balogh Norbert, Pál Lajos, Rácz László elnökségi tagok, 
Liebe György ET elnök, Feke Dávid VB elnök 
 
Jegyzőkönyvvezető: Rácz László 
 
1. Beszámoló a 2020/2021 bajnoki idény lezárásáról 
Feke Dávid, a VB elnöke beszámolója szerint a bajnokságok a módosított módon lezajlottak, 
egy kivétellel (lány U19 Eger) az érmek átadásra kerültek. Egy VB határozat teljesítése ban 
függőben, a DEAC egy kártérítést még nem rendezett. Balogh Norbert kiegyészítése szerint 
3-4 bírói díj nincs még rendezve. 
 
2. 2020/2021 MK 
Mérlegelve a rendelkezésre álló időt és erőforrásokat az elnökség a csapatvezetői 
megbeszélésen kialakult javaslatot támogatja a határozat szerint. 
 
Határozat (E-2021/0901/1): A Magyar Kupa időpontja szeptember 25-26., helyszíne 
Komárom. Sorsolás Időpontja 2021. szeptember 6. 19 óra, helye a szövetség Facebook oldala. 
Lebonyolítás: női szakágban egy mérkőzés dönt a győztesről, férfi szakágban 1 selejtező 
mérkőzés kerül megrendezésre. A mérkőzést a szeptember 19-ig kell lejátszani. A mérkőzés 
résztvevőinek sorsolásakor nincs kiemelés.  A kupadöntő hétvégéjén szombaton elődöntők, 
vasárnap döntő kerül megrendezésre. 
A határozat egyhangúlag elfogadva. 
 
3. A 2021/2022 bajnoki év áttekintése (nevezések, lebonyolítási rend, versenynaptár) 
Feke Dávid beszámolt a nevezésekről, a csapatvezetői megbeszélésről. A versenynaptár 
elkészült, a csapatok elfogadták. Az utánpótlás bajnokságok menetrendjéről a 2021. 
szeptemer 10-i csapatvezetői megbeszélésen lesz szó. 
 
4. A szövetség működésének áttekintése 

 
a. bizottságok 
Balogh Norbert tájékoztatója szerint a JT változatlan összetételben folytatja 
munkáját, készülnek az előttük álló feladatokra. A VB összetételében változások 
várhatóak, ezekről a VB elnöke tájékoztatja az elnökséget a következő ülése előtt. 

 
b. társelnök 
A szövetség folyamatosabb működésének elősegítésére az elnök javasolta a 
társelnöki pozíció megfontolását, aminek bevezetésére az Alapszabály lehetőséget 
ad. Jogászokat bevonva folyamatban van a kérdés formai és tartalmi vizsgálata, ezt 
követően kerülhet sor határozathozatalra. 
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c. elnökség ülésrendje 
Az elnökség kiszámíthatóan, könnyen elérhetően kívánja végezni munkáját, valamint 
erősíteni a szövetség és az egyesületek kapcsolatát. Ennek érdekében a következő 
határozatot hozza. 
 
Határozat (E-2021/0901/2): Az elnökség minden hónap első szerdáján rendszeresen 
ülésezik, illetve szükség esetén rendkívüli ülést tart. Emellett bevezetésre kerül a 
szövetségi fogadóóra, ahol az elnökség és bizottságok képviselői állnak kötetlen 
formában az egyesületek rendelkezésére minden hónap harmadik szerdáján. 
A határozat egyhangúlag elfogadva. 

 
5. Aktuális kérdések 
 

a. Nagy Sportágválasztó 
Szept. 10-11. az idei időpont. Amennyiben sikerül megfelelő létszámú segítőt 
toborozni, akkor a rövid határidő mellett is képviselné magát a floorball. A 
koordinálást Feke Dávid vállalta. 

 
b. DO játékvezetés 
Az MDSZ kérésére az MFSZ a JT támogató hozzáállása alapján  elvállalja a 
játékvezetők biztosítását a diákolimpián. 

 
c. sportorvosi 
A sürgős sportorvosi szükségletek felmérésére csak egy egyesületi visszajelzés 
érkezett. A jelenlegi információk alapján igyekszik a szövetség segítséget találni. 

 
6. Személyi kérdések 
 

a. főtitkár 
A három jelentkezőből egy fő visszalépett, két jelentkezővel az elnök megbeszélést 
folytat. 

 
 
 
Budapest, 2021. szeptember 3. 
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