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JEGYZŐKÖNYV 

A Magyar Floorball Szakszövetség megismételt rendkívüli Közgyűlése 

Dátum: 2015. szeptember 26. 10 óra 30 perc 

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

Résztvevők: 

MFSZ képviseletében: Veisz László elnök, Hajnal Gabriella elnökségi tag, Jaczkó Róbert 

Gyula főtitkár 

Egyesületek képviseletében: 

1. Cartoon Heroes – Blaumann Ádám 

2. Dunai Krokodilok SE – Veisz László 

3. Origo SE – Szegvári András 

4. Phoenix Fireball SE – Harmath Nóra 

 

Egyéb: Varsányi Zsuzsanna 

Jegyzőkönyvvezető: Jaczkó Róbert Gyula 

Veisz László köszöntötte a megjelenteket, elmondta, hogy a 2015. szeptember 26. 10 órára 

meghirdetett Közgyűlés a megjelentek számából fakadóan határozatképtelen volt, majd a 2015. 

szeptember 26. 10 óra 30 percre meghirdetett megismételt – mely a megjelentek számától füg-

getlenül határozatképes – Közgyűlést megnyitotta. 

Veisz László jegyzőkönyv hitelesítőnek és  szavazatszámlálónak Szegvári Andrást, valamint 

Blaumann Ádámot jelöli, akik mindannyian elfogadják a felkérést. 

A Közgyűlés 2 tartózkodás és 2 igen szavazat mellett választotta meg a jegyzőkönyv hitelesí-

tőket, ugyancsak 2 tartózkodás és 2 igen szavazattal a szavazatszámlálókat. 

 

Veisz László elmondta, hogy előzetesen napirendi pont javaslat nem érkezett és megkérdezte, 

hogy a jelenlévő tagok képviselői élnek-e a napirendi pont javaslatukkal, majd ismertette a na-

pirendi pontokat: 

 

1. Ellenőrző Testületi tag választása  

2. Az Elnökség következő évi (2015.) szakmai és pénzügyi terve  

 

Veisz László szavazásra bocsátotta a napirendi pontokat. 

 

A Közgyűlés 4 igen szavazattal elfogadta a napirendet. 

 

A napirendi pontok tárgyalása megkezdődött. 
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1. Ellenőrző Testületi tag választása 

 

Kovács Barna, az Ellenőrző Testület korábbi tagja lemondott tisztségéről, így a Testület lét-

száma a meghatározott minimum alá süllyedt, legalább egy tag megválasztása indokolttá vált. 

Jelölés a Közgyűlést megelőzően nem érkezett, a helyszínen a Cartoon Heroes tagegyesület 

Liebe Györgyöt jelölte. 

 

Határozat: (KGY-2015/0926/1): A Közgyűlés megválasztotta Liebe Györgyöt az Ellenőrző 

Testület tagjának az alábbi szavazati aránnyal. 

Szavazás: 3 igen, 0 nem, 1 tartózkodás 

 

2. Az Elnökség következő évi (2015.) szakmai és pénzügyi terve 

 

Veisz László és Jaczkó Róbert Gyula részletesen kifejtették a 2015-ös naptári év költségvetés-

ének tervezetét, valamint az MFSZ elnökségének május óta elért eredményeit, illetve a folya-

matban lévő tárgyalások jelenlegi állását. Veisz László elmondta, hogy az IFF-től 16.500 svájci 

frankos támogatást sikerült kapni, melyből 12.500 frankot adósságrendezés címén levontak, a 

fennmaradó összeget utánpótlás fejlesztésre kell fordítani. Továbbá az LV Sport nevében át-

vállalt jelentős mértékű költséget (éves könyvelési díj, érmek költsége, személyi jellegű kifize-

tések, stb), amíg a Szakszövetségnek likviditási problémái voltak a kora nyári hónapokban. 

A 2015. évi állami támogatás mértéke valamelyest meghaladja a tavalyi évben kapott összeget, 

4,6 millió forintot kapunk, amennyiben a támogatási szerződés aláírásra kerül. 

 

A kiadási oldalt tekintve a 9 millió forintos adósságot sikerült 5,4 millió forintra csökkenteni, 

továbbá október hónapban a MOB felé fennálló 1,27 millió forintos adósság törlesztése fog 

megtörténni. Csökkennek a személyi jellegű kiadások, a honlapfejlesztés költségei, összesség-

ében a Szakszövetség fenntartásának költségei. A válogatottakra a tavalyi évben megítélt támo-

gatások kerültek kifizetésre, az idei évben erre külön lehetőséget csak abban az esetben biztosít 

a költségvetés, ha céltámogatás érkezik. 

 

Szakmai terv részeként az utánpótlásra helyezi a hangsúlyt az Elnökség, így július végi határ-

idővel iskolák számára pályázatot írt ki floorball ütőkre (IFF támogatás), továbbá utánpótlás 

fejlesztési tárgyú pályázatok kerültek beadásra a Nemzeti Együttműködési Alaphoz. Egyúttal 

hivatalos IFF oktatási dokumentumok fordítása készült el, azokat közzé tette a Szakszövetség. 

A női szakághoz hasonlóan a férfiaknál is megválaszra került összevont szövetségi kapitány 

Nádor Krisztián személyében, akinek feladata a felnőtt és U19-es válogatott menedzselése. 

Megújult a Versenybizottság augusztus hónap végén, valamint az OB3 és amatőr bajnokságok 

esetében új koordinátorral szerződött az MFSZ. 

A Magyar Diáksport Szövetséggel folytatott tárgyalások eredményeképpen továbbra is három 

szakágban lesz floorball Diákolimpia, bár ennek költsége rendkívüli módon megemelkedett. 

 

Változatlan elmondható, hogy amíg ekkora mértékű adóssága van a Szakszövetségnek, addig a 

sportágfejlesztési törekvések csak az ad hoc jellegű plusz támogatások, pályázatok terhére vál-

lalhatók. 

 

Határozat (KGY-2015/0926/2): A Közgyűlés elfogadja az MFSZ elnökségének 2015. évi 

szakmai és pénzügyi tervét. 

Szavazás: 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
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Végül Veisz László megköszönte mindenkinek a részvételt, majd 12:05-kor berekesztette a 

Közgyűlést. 

 

 

Budapest, 2015. szeptember 26. 

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

 Veisz László Jaczkó Róbert Gyula 

 a közgyűlés levezető elnöke jegyzőkönyvvezető 


