
JEGYZŐKÖNYV 

A Magyar Floorball Szakszövetség megismételt Közgyűlése 

Dátum: 2016. április 23. 10 óra 30 perc 

Helyszín: Észak-Komáromi Városi Sportcsarnok (94501 Komarno Sportova 1) 

Résztvevők: 

MFSZ képviseletében: Veisz László elnök, Hajnal Gabriella és Vadócz Bence elnökségi ta-

gok, Jaczkó Róbert Gyula főtitkár 

Egyesületek képviseletében: 

1. Cartoon Heroes – Liebe György 

2. Dunai Krokodilok SE – Veisz László 

3. Origo SE – Szegvári András 

4. Phoenix Fireball SE – Hajnal Gabriella 

5. Szőnyi Palánkdöngetők Köre – ifj. Galambos Tamás 

6. Trampolin SE – Orosz Tamás 

 

Egyéb: Váradi György, Csík Dániel, Jenei Tamás, László Péter 

Jegyzőkönyvvezető: Jaczkó Róbert Gyula 

Veisz Lácsló köszöntötte a megjelenteket, elmondta, hogy a 2016. április 23. 10 órára meghir-

detett Közgyűlés a megjelentek számából fakadóan határozatképtelen volt, majd a 2016. április 

23. 10 óra 30 percre meghirdetett megismételt – mely a megjelentek számától függetlenül ha-

tározatképes – Közgyűlést megnyitotta. 

Veisz László jegyzőkönyv hitelesítőnek Szegvári Andrást jelöli, aki elfogadta a felkérést. 

A Közgyűlés 1 tartózkodás és 5 igen szavazat mellett választotta meg a jegyzőkönyv hitelesítőt. 

 

Veisz László ismertette az Elnökség által benyújtott napirendi pontokat: 

 

Az Alapszabály szerint 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. Tagsági rendszer 

6. Elnökségi tag választása 

7. A Szakszövetség tagjai által beterjesztett javaslatok 

 

Veisz László elmondta, hogy tagok által beterjesztett javaslat nem érkezett, így a hetedik na-

pirendi pont okafogyottá vált. 
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  .......................................................   

 Szegvári András  

Veisz László szavazásra bocsátotta a napirendi pontokat. 

 

A Közgyűlés 1 tartózkodás, öt igen szavazattal elfogadta a napirendet. 

 

A napirendi pontok tárgyalása megkezdődött. 

 

 

1. Az Elnökség tevékenységéről szóló beszámoló jóváhagyása 

 

Veisz László a Magyar Floorball Szakszövetség elnökségének nevében megtartotta beszámo-

lóját, a beszámoló alatt a kérdéseket folyamatosan válaszolták meg az MFSZ képviselői. 

 

 

Határozat: (KGY-2016/0423/1): A Közgyűlés elfogadja az Elnökség 2015. évről szóló beszá-

molóját. 

Szavazás: 4 igen, 2 tartózkodás 

 

 

2. Az Ellenőrző Testület beszámolója 

 

Köteles Anita, az Ellenőrző Testület elnöke sajnos nem tudott jelen lenni a Közgyűlésen, az 

Ellenőrző Testületet annak tagja, Liebe György képviselte. 

A napirendi pont kapcsán elhangzott, hogy a Szakszövetség leírta a behajthatatlan követeléseit 

a spanyol és szlovén szövetséggel szemben, további a tárgyi eszköz nyilvántartásból kivezette 

azon eszközöket, amelyek hollétéről évek óta nincs pontos információ. 

 

Határozat (KGY-2016/0423/2): A Közgyűlés elfogadta az Ellenőrző Testület beszámolóját. 

Szavazás: 5 igen, 0 nem, 1 tartózkodás 

 

 

3. A Szakszövetség pénzügyi helyzetéről szóló beszámoló és közhasznúsági melléklet 

elfogadása 

 

Veisz László ismertette a beszámolókat, elmondta, hogy a tagság korábban megkapta azokat, 

további kérdés esetén szívesen válaszol. 

 

Határozat (KGY-2016/0423/3): A Közgyűlés elfogadta a Szakszövetség pénzügyi helyzetéről 

szóló beszámolót és közhasznúsági mellékletet. 

Szavazás: 4 igen, 2 tartózkodás 

 

 

4. Az Elnökség következő évi szakmai és pénzügyi terve. 
 

Az MFSZ képviselői előadták a korábban az MFSZ elnöksége által elfogadott szakmai és pénz-

ügyi tervet a 2016-os évre. A költségvetést részletesen kifejtették, ahogy a költségsorokhoz 

kapcsolódó szakmai indokokat, érveket is. 

A fentiekhez kapcsolódik, hogy az MFSZ fizeti teljes egészében a válogatottak versenyezteté-

sének IFF felé fizetendő költségeit, továbbá az egyesületek számára a versenyengedélydíjak 

csökkentéséből fakadóan olcsóbb lesz a versenyeztetés. 

 



3 

 

Határozat (KGY-2016/0423/4): A Közgyűlés elfogadta a Szakszövetség pénzügyi helyzetéről 

szóló beszámolót és közhasznúsági mellékletet. 

Szavazás: 4 igen, 2 tartózkodás  

 

Váradi György elhagyta a termet. 

 

5. Tagsági rendszer 

 

Az MFSZ elnöksége a tagsági rendszerre vonatkozó megújítási tervezetet prezentált a Közgyű-

lésnek, melyet a jelenlévők pozitívan fogadtak, azonban azt változtatás nélkül nem tudták elfo-

gadni.  

 

Határozat (KGY-2016/0423/5): A Közgyűlés úgy határoz, hogy az elnökség dolgozzon ki 

egy tervezetet az Alapszabály olyan módosítására, mely a pártoló tagok számára a Közgyűlé-

sen szavazati jogot nem, csak véleményezési jogkört biztosít. Az Alapszabály módosítása cél-

jából kitűzött rendkívüli Közgyűlést legkésőbb 2016. augusztusáig meg kell tartani. 

Szavazás: 4 igen, 2 tartózkodás. 

 

 

6. Elnökségi tag választása 

 

Sem előzetesen, sem a helyszínen nem állított egyetlen tag sem a betöltetlen elnökségi tag 

posztjára jelöltet, így a napirendi pontban nem született határozat. 

 

Veisz László megköszönte mindenkinek a részvételt, majd 12:30-kor berekesztette a közgyű-

lést. 

 

 

Komárno, 2016. április 23. 

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

 Veisz László Jaczkó Róbert Gyula 

 a közgyűlés levezető elnöke jegyzőkönyvvezető 

 

 

 

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

 Szegvári András 
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  .......................................................   

 Szegvári András  

 

Beszámoló az MFSZ Elnökségének munkájáról 

2015 

 

Elnökség  
A 2015-es évben 6 tagú Elnökség kezdte meg munkáját. Az Elnökség az alábbi tagokból állt:  

Tóth Imre, Szalai Péter, Horváth István, Mészáros Szabolcs, Veisz László (gazdasági ügyekért 

felelős alelnök), Füzi Gábor (elnök). Az elnökségi tagok folyamatosan változó munkamegosz-

tás szerint a szövetség működtetéséből is kivették a részüket.  

2015. április 18-án a Közgyűlés visszahívta az elnökség minden tagját, emiatt rendkívüli Köz-

gyűlést kellett összehívni, amelyen – 2015. május 15-én – elnöknek Veisz Lászlót, míg elnök-

ségi tagnak Hajnal Gabriellát, Füzi Gábort és Vadócz Bencét választották meg. Egy el-

nökségi tagsági poszt betöltetlen maradt.  

Az elnökség az év második felében a mindennapi munkán felül hat alkalommal ülésezett.  

 

Bajnokságok  
A bajnokságok szervezése elsődlegesen a Versenybizottság feladata volt Liska Bálint, majd 

lemondását követően, szeptembertől Füzi Gábor vezetésével. A Versenybizottság tagjai és fel-

adatmegosztásuk:  

 Füzi Gábor elnök (OB.I-OB.II)  

 Liska Bálint (OB.III)  

 Szegvári András (Utánpótlás)  

 Váradi György (Játékvezetők)  

 Tóth Imre (Diákolimpia)  

 

Komoly probléma, hogy egyes csapatvezetők minden lehetőséget megragadnak, hogy a szövet-

ség valamely bizottságában önkéntes munkát végzőket ellehetetlenítsék, illetve folyamatos tá-

madásaikkal távozásra bírják őket. Különösen igaz ez a Versenybizottságra, amely tagjai leg-

inkább ki vannak téve a támadásoknak. Ennek következményeként a Versenybizottság egyes 

területei az év végére egyre kevésbé működtek megfelelően, az MFSZ főtitkára koordinálta 

tovább a tevékenységeket.  

A bajnokságokba nevező csapatok száma folytatta az évek óta megfigyelhető csökkenő tenden-

ciát, ezzel egyetértésben a játékosok száma is csökkent.  

Az Elnökség megváltoztatta a férfi bajnokság lebonyolítási rendszerét – visszatértek a ráját-

szásban a két győzelemig tartó párharcok -, valamint megszüntette az unihoki országos bajnoki 

rendszert.  

 Férfi Bajnokságok: OB1, OB2, OB3  

 Női bajnokságok: OB1  

 Lány utánpótlás bajnokságok: U15, U13  

 Fiú utánpótlás bajnokságok: U19, U17, U15, U13  

 illetve U11 utánpótlás bajnokság (mindkét nem számára)  

 

Utánpótlás bajnokságok  

Az utánpótlás bajnokságokban a korosztályok optimális meghatározására törekedett az elnök-

ség, ezért a csapatvezetők egyetértésével nagypályás bajnokságokat U19, U17, U15, U13 és 

U11-es korosztályban írt ki mindkét nem számára. A nevezések alapján elmondható, hogy egy 

egyesületen belül sok utánpótlás csapatban nagyarányú átfedés figyelhető meg a játékosok kö-

zött, ezért néhány alkalommal mérkőzések halasztására került emiatt sor. Lány bajnokságokat 

csak U15 és U13 korosztályokban lehetett elindítani.  
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Unihoki országos bajnokságok helyett egy keretrendszert hoztak létre, mely célja volt a lokális 

kupák korcsoportjainak, szabályainak központosítása. A bajnoki fordulók helyét klubok által 

szervezett kupák vehették volna át, amelyekre szabadon nevezhettek csapatok. Sajnos a várt 

hatás elmaradt, az egyesületek rendszeres tornáik esetében a tradíciók és/vagy a sikeresebb sze-

replés reményében az általuk korábban alkalmazott kiírásokhoz ragaszkodtak.  

 

A 2015-ös évben összeállításra került az Utánpótlás program, mellyel az MFSZ sikeresen lob-

bizott a Nemzetközi Floorball Szövetségnél támogatásért.  

 

Diákolimpia  

A Diákolimpia küzdelmek során a 2015-es év csökkenő számú nevezést hozott mindhárom 

szakágban. A Magyar Diáksport Szövetséggel folytatott tárgyalások végeredményeként a 

Diákolimpia küzdelmek megrendezése, lebonyolítása jelentős többlet kiadással - ~800.000 

Ft - és munkával járt. Végül alig kaptunk segítséget az MDSZ-től, a korábbi években meg-

szokott segítségnek nyomát sem tapasztaltuk.  

A kispályás országos döntő minden évben kiemelkedő esemény, melyet 2015-ben Pakson ren-

deztek meg. A visszajelzések szerint a rendezvény a vártnak megfelelően kiváló színvonalú 

volt. Az unihoki és nagypályás Diákolimpiákon a Szakszövetség megszüntette a párhuzamos-

ságokat: unihoki I., III., V. és nagypályás II., IV., VI. korcsoportokban kerültek kiírásra.  

Mint a leghatékonyabb népszerűsítő lehetőség, a Diákolimpia sorozatokat az MFSZ-nek ki-

emelt figyelemmel kell kísérnie és minden lehetőség szerint tovább dolgoznia a népszerűsíté-

sén.  

 

Utánpótlás program  

Az Utánpótlás terv 2015 folyamán elkészült, mellyel a Szakszövetség később pályázott az IFF-

nél támogatásra. A program alapja, hogy megfelelő sporteszköz és ismeretanyaggal kell ellátni 

az iskolákat, akik később regionális alapon kapcsolódhatnak be a versenyrendszerbe. 2015-ben 

elkészültek a hivatalos oktató anyagok fordításai, melyeket nyomtatott formában több tucat is-

kolába már eljuttatott a Szakszövetség, valamint több mint 100 floorball ütő pályáztatása és 

kiosztása történt meg.  

 

Válogatottak  
A Szövetség négy válogatott (lány U19, női, fiú U19, férfi) versenyeztetését igyekszik segíteni. 

Mindez nagy anyagi terhet ró a szervezetre, hisz az egy évben megrendezésre kerülő két világ-

versenyre és a további két selejtezőre a nevezési díj együttesen 7-10.000 CHF. Így a szövetség 

méretéhez, illetve pénzügyi helyzetében a nevezési díjak és a szakvezetők költségeinek kifize-

tése nem volt teljes mértékben vállalható. Ennek ellenére a női felnőtt és a férfi U19-es váloga-

tott a világeseményekre 300-300.000 forintos szakszövetségi támogatásban részesült. A fenn-

maradó költségek ellenére a válogatottak rendszeresen edzőtáboroznak.  

Azon túl, hogy a férfi U19-es válogatott stábja a Világbajnokságot követően lemondott, csupán 

néhány kisebb probléma merült fel a szövetségi kapitányokkal, stábjaikkal kapcsolatban az év 

folyamán. László Péter szövetségi kapitány és stábjának lemondását követően a férfi szakág 

összevont vezetését Nádor Krisztián szövetségi kapitány vette át. A női szakág vezetését to-

vábbra is Varsányi Zsuzsanna látta el, akinek Bak Norbert és Varsányi Zoltán segédkezett.  

Világeseményeken az alábbi eredményeket érték el válogatottjaink:  

 Férfi válogatottunk számára nem volt nemzetközi megmérettetés 2015-ben. A 2016-os évben 

nem vettek részt a Világbajnoki selejtezőn - anyagi okokból 2014 év végén a Szakszövetség 

nem nevezte a válogatottat -, így a csapat külföldi klub csapatok elleni edzőmérkőzésekkel, 

edzőtáborokkal készült.  
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  .......................................................   

 Szegvári András  

 Férfi U19-es válogatottunk a Svédországban megrendezésre került Világbajnokság B di-

víziójának harmadik helyén végzett, mely összesítésben a 11. helyezést jelentette, ami a 

valaha volt legelőkelőbb végeredmény. A stáb lemondását követően a junior válogatott szö-

vetségi edzői posztját Csordás Tamás vállalta.  

 Női válogatottunk 2015. február elején Lettországba utazott világbajnoki selejtezőre. Ellen-

feleink Svájc, Dánia, Lettország, Spanyolország és Franciaország csapatai voltak. Csoportunk-

ban egy győzelemmel, egy döntetlennel és három vereséggel a negyedik helyen végeztünk, 

mellyel nem jutottunk ki a decemberi Világbajnokságra.  

 Női U19-es válogatottunk folytatta a 2014 szeptemberében megkezdett felkészülését a 2016-

os kanadai Világbajnokságra. A csapat részt vett a fiú U17-es bajnokságban, továbbá számos 

alkalommal edzőtáborozott.  

 

Az elmúlt év eredményeiért és munkájukért köszönet illeti a szövetségi kapitányokat és stábja-

ikat: László Péter, Varsányi Zsuzsanna, Bak Norbert, Nádor Krisztián.  

Edzők, Játékvezetők  
Nagy problémát jelent a hazai floorball edzőképzés hiánya, ezen sajnálatunkra eddig nem tud-

tunk változtatni. Több megoldási lehetőséget is vizsgál az Elnökség, azonban az egyesületek 

többségének pénzügyeit figyelembe véve a költségtérítéses edző és játékvezető képzések szer-

vezése problémákat vet fel. A Magyar Olimpiai Bizottság Nem Olimpiai Sportágak Tagozata 

létrehozott egy oktatási munkacsoportot, mely tárgyalásokat folytat a Testnevelési Egyetemmel 

és az Emberi Erőforrások Minisztériumával szakedzői képzések indításáról a tagozati tagok 

számára.  

Játékvezető és jegyzőkönyvvezető képzések egységes tananyagának összeállítása megkezdő-

dött 2015-ben és 2016 tavaszára el is készültek a képzési anyagok.  

 

Pénzügyek  
2015 elején a Szakszövetség adósságállománya 9,05 millió forint volt, melyből 7,78 millió fo-

rint a Nemzetközi Floorball Szövetséggel szembeni, míg 1,27 millió forint a Magyar Olimpiai 

Bizottsággal szembeni tartozás volt. Ehhez mérten a 2015-ös évben hozzávetőlegesen 16 millió 

forintból gazdálkodott a Szakszövetség, tehát az adósság jelentős mértékű volt továbbra is. Az 

elnökség első számú célja volt, hogy pénzügyi szempontból átlendítse a holtponton az 

MFSZ-t, és a napi szintű pénzügyi problémák megszűnjenek. A pozitív cash-flowt szept-

emberre sikerült elérni, melyben szerepet játszott többek között  

 az elnökség tagjainak saját vagyoni hozzájárulása,  

 az elnökség által felkutatott támogatók,  

 a kilobbizott támogatások,  

 és a klubok többlet hozzájárulása megnövelt versenyengedélyek formájában.  

 

Elmondható, hogy az adósságot sikerült a kiindulási állomány kevesebb mint felére csök-

kenteni. A Magyar Olimpiai Bizottság felé teljes egészében, a Nemzetközi Floorball Szö-

vetség felé részben sikerült a törlesztés. Azonban továbbra is mintegy 4,15 millió forinttal 

tartozik a Szakszövetség az IFF-nek, melyet a 2016-os évben kell teljesíteni.  

Pályázatok  

2015-ben négy beadott pályázatunkból (3 Nemzeti Együttműködési Alap, 1 Magyar Olimpiai 

Bizottság) összesen 3 031 800 forintot nyert a Szakszövetség, mely összeg teljes egészében 

a floorballt játszó iskolák, egyesületek és játékosok javára került felhasználásra. Az MFSZ saját 

működésére nem fordított ezen támogatásokból. Ezáltal ha nem is a remélt ütemben, de elindult 

az utánpótlás központok sporteszközzel való ellátása. 

 

IFF támogatás  



7 

 

A Nemzetközi Floorball Szövetség három módon is segítette a honi sportági szakszövetség 

működését. A sportágfejlesztési alapjukból adósságrendezésre 12 500 svájci frankot ítéltek 

meg, melyet levontak a fennálló adósságból, így az megközelítőleg feleződött. A további sike-

res lobbizásnak köszönhetően 4000 frankot utaltak át utánpótlás fejlesztésre, illetve az évi 50 

db térítésmentes floorball ütőt, labdát is eljuttatták.  

 

Rendezvények  
Kiemelt rendezvényként ismét megrendezésre került a szezon zárásaként a férfi és női Magyar 

Kupa döntője, melyet Mohácson rendeztek. A helyszín választásának apropója volt, hogy fel-

lendítse a Kupadöntő a helyi floorball sportág fejlődését. Ugyanebből az okból a Szuperkupa 

döntőket Bábolnán rendezte meg a Szakszövetség.  

Sajnálatos módon anyagi okokból 2015-ben nem volt lehetőség nyári felkészülési tornát szer-

vezni a csapatok számára.  

A szövetség 2015-ben is rendszeresen részt vett a Nagy Sportágválasztó nevű rendezvényen, 

amely részvételre elsősorban promóciós szempontból érdemes tekinteni, mintsem játékos to-

borzó alkalmakra.  

 

Kommunikáció  
A szövetség 2015-ben is folytatta a megelőző évben megkezdett kommunikációs stratégiát, 

azaz a lehetőségekhez képest a leggyakrabban frissítette a hunfloorball.hu honlapot, közösségi 

oldalait és információkat juttatott el az nso.hu, az utanpotlassport.hu és a sporthirugynokseg.hu 

internetes hírújságok számára.  

 

Budapest, 2016. április 20.  

 

 Veisz László sk . 

 elnök  

 Magyar Floorball Szakszövetség 
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 Szegvári András  

Ellenőrző Testületi Beszámoló 

 

A Magyar Floorball Szakszövetség 2015. évi Egyszerűsített éves  beszámolójáról, valamint a 

szövetség 2015. évi gazdálkodásáról 

 

 

A Magyar Floorball Szakszövetség Egyszerűsített éves beszámolót készít. 

Az üzleti év 2015.január 1-2015.december 31. A beszámoló részét képezi a mérleg, az ered-

ménykimutatás és a közhasznúsági melléklet. 

Az ellenőrző testület feladata, hogy ellenőrizze és megvizsgálja, hogy a szövetség a beszámolót 

a számviteli szabályoknak megfelelően készítette-e el, valamint annak adattartalma a valós ké-

pet mutat-e a szövetség gazdasági pénzügyi működéséről. 

 

Az ellenőrző testület a rendelkezésére bocsátott könyvelési adatok alapján megvizsgálta a be-

számoló és mellékleteinek adattartalmát. Egyeztetett a szövetség elnökével a szakmai háttér 

tekintetében és az alábbi értékelést adja a szövetség beszámolójáról és gazdálkodásáról: 

 

 

MÉRLEGTÉTELEK ÉRTÉKELÉSE 

 

I.ESZKÖZÖK 

 

Az eszközök értéke:9.759 E Ft 

 

Az eszközök értéke a bázisévhez /2014./ viszonyítva 4.236eFt-ról 9.759eFt-ra nőtt. Az eszkö-

zök növekedését a pénzeszközök növekedésének ill. a tárgyi eszközök, a követelések és az ak-

tív időbeli elhatárolások csökkenésének együttes eredménye. 

Részleteiben bemutatva ez alábbiak szerint alakult: 

 

1.BEFEKTETT ESZKÖZÖK: 

 

A tárgyi eszközök bruttó értéke: 147eFt 

 

A tárgyi eszközök nettó értéke a bázisévhez képest 270eFt-ról 147eFt-ra csökkent. 

2015 évben a terv szerinti értékcsökkenésként 123eFt került elszámolás-ra csökkentő tétel-

ként.  

Az eszközök értéke a valós értéket mutatja. 

 

2.FORGÓESZKÖZÖK: 

 

A forgóeszközök értéke a beszámolóban:9.612eFt 

 

A forgóeszközök értéke a bázisévhez képest 3.207eFt-ról 9.612eFt-ra nőtt, 

ami a pénzeszközök növekedésének és a követetelések csökkenésének eredménye. 

 

a.Követelések: 

   A követelésék értéke:430eFt 

   A követelések értéke a bázisévhez képest 2.243eFt-ról 430eFt-ra csökkent. 
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     Követelések részletezése: 

 

               311    Belföldi vevő követelések              131.111.- 

               3541  Spanyol szövetség tartozása                   0  leírásra került 

               3542  Szlovén szövetség tartozása                   0  leírásra került 

               354    Adott előlegek                                292.143.-  

               368    Egyéb követelés                                6.506.- téves utalásból     

               ________________________________________________________ 

               Összesen:                                               429.760.- 

 

A belföldi vevőkkel szembeni követelés a bázisévhez viszonyítva 679.802.-Ft-ról 429.760-Ft-

ra csökkent.  A csökkenés jelzi a követelésbehajtás eredményességét. 

 

A spanyol és szlovén szövetségekkel szembeni követelések behajthatatlanná váltak, ezért le-

írásra kerültek.  

 

    b.Pénzeszközök: 

 

    A pénzeszközök értéke a beszámolóban 9.182eFT 

    A pénzeszközök értéke a bázisévhez képest 1.64eFt-ról 9.182eFt-ra nőtt. 

    A pénzeszközök megoszlása: Pénztár egyenlege 1.178.296.-Ft 

                                                   Bank egyenlege 8.003.922.-Ft 

    A pénztári pénzkészlet egyezik a pénztárjelentésen és a főkönyvi könyvelés-ben szereplő 

értékkel. A pénzkészletet a szövetség pénzkazettában elzárva tartja. 

 

3.AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK 

 

     Az aktív időbeli elhatárolások értéke a bázisévhez képest 659eFt-ról 0Ft-ra csökkent 

 

 

II.FORRÁSOK 

  

A források összege a bázisévhez képest 4.236eFt-ról 4.290eFt-ra nőtt. 

Megállapítható, hogy a források növekedését az alaptevékenység eredményének növekedése 

/a 2014.évi 1.107eft veszteséghez képest 2015-ben 6.414eFt nyereség keletkezett, amely alap-

tevékenység eredménye ui. a szövetség vállalkozási tevékenységet nem folytatott/, továbbá a 

kötelezettségek csökkenése /4.658eft-ról 4.290eFt-ra / és a passzív időbeli elhatárolások csök-

kenése /524eFt-ról 0eFt-ra/ idézte elő. 

 

Részleteiben bemutatva ez az alábbiak szerint alakult: 

 

1.SAJÁT TŐKE 

 

A Szakszövetség saját tőkéje a bázisévhez képest -946eFt-ról 5.469eFt-ra nőtt 

Ez az alábbiaknak tudható be: 

A Szakszövetség a bázisévet és a tárgyévet nyereséggel zárta. 

A tárgyévi alaptevékenység eredménye 6.414eFt, amely növelte a saját tőke összegét. Ez a 

növekedés a gazdálkodás eredményességét mutatja. 
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 Szegvári András  

2.KÖTELEZETTSÉGEK 

 

A kötelezettsége értéke a beszámolóban:4.290eFt 

 

A kötelezettségek értéke a bázisévhez képest 4.658eFt-ról 4.290eFt-ra csökkent. 

 

A rövid lejáratú kötelezettségek összege 4.290eFt. 

 

Ez az alábbiakból tevődik össze: 

 

           Belföldi szállítók                                           3.434.858.-Ft  

           Repülőjegy hozzájárulás                                 685.000.-Ft 

           Adótartozások                                                 169.927.-Ft    

                                               

A szállítói tartozások értéke magas csökkentése folyamatban van. 

 

 

3.PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK 

 

A passzív időbeli elhatárolások értéke 0eFt 

 

A passzív időbeli elhatárolások értéke a bázisévhez képest 524eFt-ról 0eFt-ra csökkent. 

Az előző évekből áthúzódó tétel rendezésre került. 

 

 

EREDMÉNY-KIMUTATÁS TÉTELEINEK ÉRTÉKELÉSE 

 

 

I.BEVÉTELEK 

 

A bevételek összege 16.860eFt 

 

A Szakszövetség 2015 évben csak alaptevékenységből ért el bevételt, vállalkozási 

tevékenységet nem folytatott. 

 

Az alaptevékenység bevétele a bázisévhez 19.514Ft-ról 16.860eFt-ra csökkent. 

 

      Bevételek részletezése: 

 

              1. Értékesítés nettó árbevétele:   

  

                911   Átutalásos árbevétel                                 6.910.180            

                912   Tagdíj árbevétele                                      1.893.855                           

                913   Nevezési díj,fellebbezési díj                         -15.000                                

                ______________________________________________ 

                Összesen:                                                         8.789.035  

 

               2.Támogatások 

                 9691 Támogatások                                           8.052.799  

                 ______________________________________________ 
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                 Összesen:                                                       16.841.8 

 

               3.Pénzügyi műveletek bevétele      

 

                  974 Kamatbevétel                                                18.218 

              

                                            

 

         Bevételek összesen: 16.860.052.-Ft 

 

Megállapítható, hogy a bázisévhez képest a belföldi értékesítés bevétele és a támogatások ösz-

szege is növekedést mutat, viszont a korábbi évhez képest adomány nem érkezett. Ennek kö-

vetkezmény a bevétel csökkenés. 

 

 

          II.RÁFORDÍTÁSOK 

 

 

A ráfordítások összege 10.446eFt 

 

A Szakszövetség 2015 évben, mivel vállalkozási tevékenységet nem végzett, ráfordításait 

alaptevékenységére fordította. 

Az alaptevékenység ráfordításai a bázisévhez képest 20.621eFt-ról 10.446eFt-ra csökkent. 

 

A ráfordítások az alábbiak voltak tárgyévben: 

 

  Anyagjellegű ráfordítások                                8.060eFt 

  Személyi jellegű ráfordítások                              504eFt 

  Értékcsökkenési leírás                                        123eFt 

  Egyéb ráfordítások                                           1.742eFt 

  Pénzügyi műveletek ráfordítása                            17eFt 

 

Bázisévhez képest az egyéb ráfordításokon kívül minden ráfordítás-elem csökkenést mutat. 

 

  Anyagjellegű ráfordítások:  

a. Anyagköltségek:érmek,serlegek,irodaszerek,tisztítószerek,egyéb anyagok kerültek el-

számolásra 881.264.-Ft értékben. 

    

     b. Igénybe vett szolgáltatások: bérleti díjak, reklám, hirdetések, utazás kiküldetés 

        díjai, könyvelési díj, telefonköltség, szervezési díjak, egyéb szolgáltatások díjai   

        kerület elszámolásra 7.049.061.-Ft értékben. 

 

     c. Egyéb szolgáltatások: bankköltség, biztosítási díj került elszámolásra 130.015.-Ft   

        értékben. 

 

Személyi jellegű ráfordítások   

            

Itt került elszámolásra a béreket terhelő járulékok összege 76.453.-Ft értékben, valamint 

428.085.-Ft értékű egyéb személyi jellegű kifizetés. 
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 Szegvári András  

Értékcsökkenési leírás: 

 

Az értékkel rendelkező tárgyi eszközök értékcsökkenési leírása került elszámolásra a számvi-

teli törvényben meghatározott szabályok betartásával 122.730.-Ft értékben. 

 

Az eladott áru értéke:  6.270.-Ft 

 

Egyéb ráfordítások: 

 

Itt került elszámolásra a behajthatatlan követelések értéke 1.734.872.-Ft. 

 

Pénzügyi műveletek ráfordításai: 

 

Az árfolyam különbözet ráfordításai kerültek elszámolásra 16.936.-Ft értékben, valamint 6.-Ft 

pénzintézetnek fizetett kamat. 

 

Az Ellenőrző Testület a költségek megbontásánál javasolja a korábbi években alkalmazottak 

visszaállítását  amely átláthatóbban mutatta a költségek helyét a gazdálkodásban. 

 

Az Ellenőrző Testület záró megállapításai 

 

Az Ellenőrző Testület a Magyar Floorball Szakszövetség 2015. évi Egyszerűsített éves beszá-

molójának /mérlegének és eredmény-kimutatásának/ összeállítását helyesnek találta. A bevé-

telek és költségek elszámolása a törvényi előírásoknak megfelelően történt.   

 

Az Ellenőrző Testület az értékelését a Magyar Foorball Szövetség 2016.04.15-én készült Egy-

szerűsített éves beszámolója alapján készítette. Megállapított, hogy a beszámoló a Szakszö-

vetség vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről valós és megbízható képet mutat. 

 

Az ellenőrző testület a fenti megállapításokon túl további észrevételt nem tesz. 

 

Mindezek alapján a Magyar Floorball Szövetség 2015 évi Egyszerűsített éves beszámolóját 

javasoljuk elfogadásra. 

 

Komárom, 2016. április 23. 

 

Köteles Anita 

Ellenőrző Testület 

elnöke 
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 Szegvári András  

Felnőtt bajnokságok 

A felnőtt férfi bajnokságok rendszere változatlan formában fog kiírásra kerülni, mint ahogyan 

az történt a 15/16-os bajnoki évadban. A férfi első osztályban várhatóan több fordulóra fog sor 

kerülni várhatóan, a másodosztályban pedig marad az oda-vissza vágós formula. A két osztály 

összeolvasztását, ezáltal az OB1 felduzzasztását a Szakszövetség megvizsgálta, azonban a ne-

gatívumok hatására egyelőre felfüggesztette az ötlet megvalósítását az MFSZ. Az OB3 és ama-

tőr bajnokságok koordinálására kötött megállapodás a floorballer.hu vállalkozással pozitív 

eredménnyel zárult a 15/16-os évben, így a szerződés megújítása várható. 

 

A női bajnokságban két újabb csapattal számol az elnökség a csapatvezetőkkel történt előzetes 

megbeszélések, információ gyűjtések alapján. Emellett kiírásra fog kerülni újfent az OB2-es 

bajnokság unihoki rendszerben. 

 

Szervezés alatt áll vegyes kispályás/unihoki rendszerű bajnokság a holtszezonra, ennek kidol-

gozása folyamatban. 

 

Utánpótlás bajnokságok 

A nagypályás utánpótlás bajnokságokban a korcsoportok változatlan formában kerülnek meg-

hirdetésre (U11, U13, U15, U17, U19), azonban nevezni már csak tagegyesületként lehetséges. 

A klasszikus formátum mellett újfent kiírásra kerülnek az unihoki országos bajnokságok is 

(korosztályok U8, U10, U12, U14), amelyekbe történő nevezés díjmentes azok egyesületek 

számára, akik nem indulnak a nagypályás bajnokságokban. 

 

Az iskolák számára továbbra is megrendezésre kerül a floorball Diákolimpia, melyből a kispá-

lyás hivatalosan a Magyar Diáksport Szövetség szervezésében valósul meg, míg az unihoki és 

nagypályás az MFSZ rendezésében. 

 

A 2015-ben kidolgozott Utánpótlás program részlegesen tudott elindulni forráshiány miatt. 

2016-ban a fő cél, hogy mind az egyesületeket, mind az iskolákat további oktatási anyagokkal 

és sporteszközökkel tudja az MFSZ támogatni. 300 floorball ütő már biztosan újfent pályázta-

tásra és kiosztásra kerül és a regionális kupákat, bajnokságok létrejöttét elősegítendő kiírásra 

kerülnek az unihoki bajnokságok. 

 

Általánosságban elmondható, hogy a versenyengedéllyel rendelkező játékosok és a tagegyesü-

letek számának növelése kell, hogy legyen az elsődleges cél mind utánpótlásban, mind a felnőtt 

korosztályban! 

 

Képzések 

A központosított, szervezett játékvezető és jegyzőkönyvvezető képzéseket el kell indítani, va-

lamint a képzések sikeres teljesítését feltételként kell megszabni az országos bajnoki mérkőzé-

seken való közreműködéshez.  

 

Játékvezető ellenőri rendszer bevezetése elkerülhetetlen annak érdekében, hogy a játékvezetés 

általános színvonalát növelni lehessen. Szeptembertől fokozatosan bevezetésre kerül. 

 

 

Válogatottak 

A válogatottak versenyeztetésének feltételeit meg kell teremtenie a Szakszövetségnek. Így a 

Nemzetközi Floorball Szövetség felé fizetendő különböző díjak fedezetét biztosítani szükséges. 
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Elő kell segíteni, hogy a nemzetközi hétvégéken válogatottjaink barátságos felkészülési mér-

kőzéseket tudjanak játszani a környező országok csapataival. 

 

A 2016-os év a férfi szakág számára a szeptemberi U19-es világbajnoki selejtezőre való felké-

szüléssel fog telni, mivel anyagi okokból a ’16-os felnőtt Világbajnokságra nem nevezett a 

Szakszövetség. A junior tornát várhatóan Olaszországban rendezik. A szakág vezetésének célja 

egy olyan junior válogatott keret kialakítása, amelyre építkezve a felnőtt férfi válogatott is meg-

újítható és sikeresen versenyeztethető a jövőben. 

 

A női szakág számára az első félév a májusi U19-es Világbajnokságra való felkészüléssel telt, 

amelynek keretében a válogatott több alkalommal edzőtáborozott, illetve folytatta a versenyzést 

a fiú U17 utánpótlás bajnokságban. A Világbajnokság B divíziójának megnyerése a stáb célja, 

így visszakerülve a világ legjobb nyolc helyezettje közé. Az év második felében a felnőtt válo-

gatott számára is a felkészülésé a főszerep, hiszen 2017. februárban Világbajnoki selejtezőre 

kerül sor. 

 

Szakszövetség 

A Magyar Floorball Szakszövetség financiális hátterének stabilizálását követően a sportág- és 

szervezetfejlesztésre kell a forrásokat összpontosítani. 

 

Szükséges az MFSZ felépítésének, személyi állományának, önkénteseinek optimalizálása, ki-

bővítése. Játékvezetői Testület felállítása az év felében elkerülhetetlen, hogy a képzések és el-

lenőrzések megfelelően megvalósulhassanak és az évek óta leginkább elmaradott területen a 

lemaradást csökkenteni lehessen. A Versenybizottság működése is felülvizsgálatot igényel, 

melynek keretén belül a feladatköröket ki kell bővíteni, át kell alakítani. 

 

A csapatok és érdeklődők által egyre inkább problémásnak ítélt Szakszövetségi hivatalos oldal 

teljes körű fejlesztése is végbe fog menni a 2016-os évben, így könnyebb, kulturáltabb lesz az 

ügyintézés és a mérkőzések, bajnokságok követése. 

 

 

Budapest, 2016. április 21. 

 

 

MFSZ elnökség 
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 Szegvári András  

 

Magyar Floorball Szakszövetség 2016  

    

Bevételek 25 165 000,  
300  

Induló egyenleg (fő+alszámla)   7 751 000, 31% 

Kintlevőségek   1 058 000, 4% 

Vevői kintlévőség 140 000,     

MOB 918 000,     

Állami támogatás   1 500 000, 6% 

1%   0, 0% 

Tagdíjak   560 000, 2% 

Versenyrendszer   3 096 000, 12% 

Országos bajnokság nevezési díjak 420 000,     

Diákolimpia nevezési díjak 500 000,     

Versenyengedélyek 1 976 000,     

Eljárási díjak /átigazolás, halasztás,büntetés, 
stb/ 

200 000,     

Pályázatok   2 725 000, 11% 

Támogatás   8 475 000, 34% 

 

 

 

Ráfordítások 25 165 000,  

  

Tartozások   4 155 000, 17% 

IFF tartozás 4 155 000,   17% 

Utánpótlás   3 420 000, 14% 

Utánpótlás program 1 750 000,   7% 

Iskolai sporteszköz támogatás 1 450 000,     

Unihoki bajnokság 300 000,     

Diákolimpia 1 640 000,   7% 

Terem 150 000,     

Játékvezetés 740 000,     

Érmek, postaköltség 290 000,     

Utazás 270 000,     

Védjegy 190 000,     

Sportágválasztó (máj., szept.) 30 000,     

Versenyrendszer   1 690 000, 7% 

MOB versenyengedély 710 000,     

Díjazás 240 000,     

Bajnoki és kupa érmek, díjak, különdíjak 140 000,     

Egyéb 100 000,     

Egyesületi sporteszköz támogatás 640 000,     

Egyéb 100 000,     
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Válogatottak   
10 250 

000, 
41% 

Férfi válogatottak 870 000,   3% 

IFF nevezési és bírói díj 870 000,     

Felkészülés, támogatás 0,     

Női válogatottak 9 380 000   37% 

IFF nevezési és bírói díj 1 220 000,     

Felkészülés, támogatás 8 160 000,     

Képzések   200 000, 0,8% 

Edző 0,     

Játékvezető 200 000,     

Szövetség   4 885 000, 19% 

Tagdíj 435 000,   2% 

IFF Tagdíj 2016 /1500 CHF/ 435 000,     

Működési költségek 4 350 000,   17% 

Irodabérlet 980 000,   4% 

Kommunikáció (telefon, posta, web) 100 000,     

Irodaszerek 50 000,     

Könyvelői díj 20 000,     

Banki költségek 200 000,     

Webfejlesztés 1 000 000,     

Személyi kifizetések (megbízási díj, kiküldetés) 2 000 000,   8% 

Egyéb 100 000,     

Tartalék   565 000, 2,2% 
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  .......................................................   

 Szegvári András  

Magyar Floorball Szakszövetség tagsági rendszere 

Szint Érvényes bajnoki osztály Éves tagdíj 

I. szint OB1, OB2 40.000 Ft 

II. szint OB3, utánpótlás 20.000 Ft 

III. szint - (pártoló tag) 0 Ft 

 


