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Magyar Floorball Szakszövetség 
Online elnökségi ülés 

 
 
Dátum: 2021. október 6. 
 
Jelenlévők: Veisz László elnök, Lánczi András, Rácz László elnökségi tagok, Feke Dávid, 
Németh Richárd, Marxl Ármin 
 
Jegyzőkönyvvezető: Rácz László 
 
Napirendi pontok: 
 
1) A szövetség szervezeti kérdései: 

• Főtitkár, titkár kinevezése 
• A társelnöki pozíció alkalmazásának kérdése, döntés esetén megválasztása, az 

átruházandó jogok jóváhagyása. 
2) A szövetség pénzügyi helyzetének áttekintése. 
3) Válogatottak helyzetének áttekintése. 
4) A szövetség bizottságainak jóváhagyása. 
5) Aktualitások 

• Versenybizottság beszámolója, 2021-2022 versenyév aktuális kérdései 
• Játékvezetői Bizottság beszámolója 
• egyéb felmerülő kérdések (amit október 3-ig elküldtök az elnokseg@hunfloorball.hu 

címre, arról akár formális szavazást is lehet tartani) 
 
1. A szövetség szervezeti kérdései 
a) A főtitkár július 31-i lemondását követően Németh Richárd és Feke Dávid pályázta meg a 

pozíciót. A személyes beszélgetések után Veisz László azt a javaslatot terjesztette az 
elnökség elé, hogy a pozícióhoz meghatározott képesítéssel rendelkező Németh Richárd 
lássa el a szabályzatokban leírt főtitkári feladatokat, de mivel ő ezt részidőben tudná 
végezni, ezért Feke Dávid titkári minőségbe kerüljön. Az elnökség támogatta az 
elgondolást. 

 
Határozat (E-2021/1006/1): Az elnökség a az Alapszabály 34. § -a szerint kinevezi Németh 
Richárdot a szövetség főtitkárának. Ezzel egyidejűleg megbízza Veisz Lászlót és Rácz 
Lászlót, hogy Feke Dávidot felkérje titkári feladatok ellátására, valamint a titkárság 
működésének, személyi, anyagi, munkaköri feladatait egyeztesse az érintettekkel. 
A határozat egyhangúlag elfogadva. 
 
b) Rácz László beszámolt a társelnöki pozíció bevezetéséhez kapcsolódó információkról, 

amelyek az előző elnökségi óta eltelt időben tartott egyeztetések eredményei. Ennek 
eredménye, hogy a szabályzatok lehetővé teszik társelnök megválasztását az elnökségi 
tagok közül, aki az elnök által felruházható a szabályzatokban meghatározott elnöki 
jogokkal és kötelességekkel a szövetség működésének segítése érdekében. Veisz László 
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javasolja, hogy az elnökség válassza meg Rácz Lászlót társelnöknek, aki a jelölést 
elfogadja. 

 
Határozat (E-2021/1006/2): Az Alapszabály 22. § (2) pontja szerinti felhatalmazással az 
elnökség Rácz Lászlót társelnöknek választja, valamint támogatását adja, hogy az Elnök az 
Alapszabály 27. § (2) pont szerinti elnöki feladatok mindegyikében éljen a 22. § (2) pontja 
szerinti felhatalmazással. 
Az elnökség a jelenlévő elnökségi tagok 2 igen, 1 tartózkodás, valamint Balogh Norbert e-
mailben leadott igen szavazatával fogadta el a határozatot. 
 
2. A szövetség pénzügyi helyzetének áttekintése 
Rácz László beszámolt, hogy a szövetségi pénzügyi helyzetének feltérképezése folyamatban 
van, a főtitkári átadás hiányában sokkal több időt és energiát igényel. Az elnökség felkéri 
Rácz Lászlót, hogy a titkársággal együttműködve október 15-ig készítsék el a pénzügyi 
helyzet bemutatását. 
 
3. Válogatottak helyzetének áttekintése. 
A válogatottakkal kapcsolatban a két legsürgetőbb feladat az utánpótlás válogatottak 
tornáinak pénzügyi lezárása, valamint a férfiválogatott szövetségi kapitány személyének 
tisztázása a 2022-es selejtező torna miatt. Az első kérdésben még nem kapott meg minden 
információt az elnökség, ez a kérdés szorosan kapcsolódik a pénzügyi helyzet tisztázásához, 
az elnökség ahhoz kapcsolva kezeli a kérdést. A férfiválogatottal kapcsolatban az idő 
rövidségére tekintettel nem reális a pályázat kiírása, az elnökség a legutóbbi kapitányt, Pafféri 
Andrást kéri fel a feladatra. A női szövetségi kapitány kérdését a novemberi elnökségi ülésen 
tárgyalja az elnökség.  
 
Határozat (E-2021/1006/3): Pályázat kiírása nélkül Pafféri Andrást kéri fel az elnökség a 
férfiválogatott felkészítésére a 2022-es világbajnoki selejtezőre. 
A határozat egyhangúlag elfogadva. 
 
4. A szövetség bizottságainak jóváhagyása. 
a. Versenybizottság 
Feke Dávid beszámolt a VB tagjaival kapcsolatos változásokról, kérte az új felállású VB 
elfogadását. 
 
Határozat (E-2021/1006/4): Az elnökség megválasztja Feke Dávidot a VB elnökének, Akcal 
Richárdot, Dorogi Kristófot, Drótos Gyulát, Német Balázst VB tagoknak. 
A határozat egyhangúlag elfogadva. 
 
b. Szabadidős Bizottság 
A jelenlévő Marxl Ármin beszámolt szabadidős floorball területén az elmúlt években végzett 
tevékenységéről, további terveiről. Ehhez kérte az elnökség formai támogatását is az 
Utánpótlás, szabadidős, egyetemi bizottság megalakításával, amely segítséget jelentene 
számára a partnerekkel való együttműködésben. Az elnökség tagjai kifejezték, hogy 
alapvetően támogatják a kezdeményezést, de fontos, hogy a bizottság nem csupán budapesti 
testületként funkcionálhatna, hanem országos perspektívával. Mivel az Utánpótlás Bizottság a 
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szabályzatok által meghatározott állandó bizottság, az nem összevonható más bizottsággal. A 
megbeszélés során világossá vált, hogy nem a klasszikus utánpótlás feladatoka szeretné ez a 
bizottság ellátni, hanem többek között a floorball szélesebb körű megismertetését. 
 
(E-2021/1006/5): Az elnökség megválasztja Marxl Ármint a Szabadidős és Egyetemi 
Bizottság elnökének, Fodor Esztert, Stipsicz Orsolyát, Szűcs Andrást a bizottság tagjainak. 
A határozat egyhangúlag elfogadva. 
 
5. Aktuális kérdések 
 
a. VB beszámoló 
Feke Dávid beszámol a 2021/2022 bajnoki év aktuális helyzetéről. A hunfloorball.hu 
működésének problémája miatt a nevezések nem a megszokott módon, hanem a hiba 
elhárításáig kézi módon történnek. Ez nem befolyásolta az október 2-3. játéknapot. 
 
b. Ütőpályázat 
Többen érdeklődtek a régebben meghirdetett ütőpályázattal kapcsolatban. Az elnökség 
megkérte Németh Richárdot az ütőpályázattal kapcsolatos információk, feladatok 
koordinálásával. 
 
 
Budapest, 2021. október 6. 
 
 
 
 Veisz László sk Rácz László sk 
 elnök jegyzőkönyvvezető 


