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A Magyar Floorball Szakszövetség elnökségi üléseit, általában székhelyén a Sportok Háza 
(Budapest XIV. kerület, Istvánmezei út 1-3.) 207. számú szobájában kívánja megtartani, 
szerdánként 19 órai kezdéssel. Az értekezletről az elnökség tagjai, az Ellenőrző Testület elnöke, 
az egyes bizottságok vezetői, a szövetségi kapitányok, a tagegyesületek vezetői, csapatvezetők 
és a további meghívottak az értekezletet megelőzően legalább 8 nappal írásban kapnak 
meghívót, amennyiben a napirendi pont indokolja írásos előterjesztés vagy kapcsolódó 
dokumentáció csatolásával. Az értekezlet keretében minden alkalommal a szakszövetség 
elnöke és főtitkára tájékoztatja a jelenlévőket, a szervezetet érintő aktuális kérdésekről, 
információkról. Az értekezlet utolsó pontjaként tárgyalja az elnökség az egyéb felmerülő 
aktuális kérdéseket, esetleges tagfelvételi kérelmeket, kilépési szándékot. A szervezet 
elnökségi ülései nyilvánosak, amelynek időpontját és napirendi pontjait a vezetőség 
előzetesen az FSZK honlapján (http://www.hunfloorball.hu) is közzéteszi. 
 

2023. február 01. (szerda): 

1. Javaslat az MFSZ középtávú fejlesztési koncepciójára  
  Előadó: Kiss László (elnök)       

  (írásos előterjesztés) 
 

2. Javaslat az MFSZ 2023. évi költségvetésére 
  Előadó: Németh Richárd (főtitkár) 
   (írásos előterjesztés) 
 

3. Beszámoló a Versenybizottság 2022. évi tevékenységéről 
  Előadó: Akcal Richárd (VB elnök) 
   (írásos előterjesztés) 

 

4.  Beszámoló az Utánpótlás Bizottság 2022. évi tevékenységéről 
  Előadó: Pavelka Zoltán (UB elnök) 
   (írásos előterjesztés) 

 

5. Férfi válogatott szövetségi kapitány megválasztása 
   Előadó: Németh Richárd (főtitkár) 
    (szóbeli előterjesztés) 
 

6. Javaslat a Játékvezetői Testület 2023. évi tevékenységével kapcsolatosan 
  Előadó: JT elnök     
    (írásos előterjesztés) 

 

7. Tájékoztató a szövetség nemzetközi kapcsolatairól, a nemzetközi referens 
munkájáról 

  Előadó: Liebe György (nemzetközi referens) 
   (szóbeli előterjesztés) 

 

8. Tájékoztató a sajtóreferens tevékenységével kapcsolatosan 
  Előadó: Patai Gergely (sajtóreferens) 
   (szóbeli előterjesztés) 

 
 

 
 
 

 

http://www.hunfloorball.hu/
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2023. április 14. (szerda): 

1. Javaslat az MFSZ 2022. évi szakmai beszámolójára 
  Előadó: Kiss László (elnök) és Németh Richárd (főtitkár)  
   (írásos előterjesztés) 
 

2. Javaslat az MFSZ 2022. évi mérleg beszámolójára és kiegészítő mellékletére 
  Előadó: Németh Richárd (főtitkár) 
   (írásos előterjesztés) 

 

3. Beszámoló a női és U19 fiú VB kvalifikációs versenyről. 
  Előadó:  Női és U19 szövetségi kapitányok  
    (szóbeli előterjesztés) 
 

4. Javaslat az MFSZ Versenyszabályzatának módosítására 
  Előadó: Rácz László (elnökségi tag)     
    (szóbeli előterjesztés) 

 

5. A 2023. évi beszámoló taggyűlés feladatainak áttekintése 

  Előadó: Németh Richárd (főtitkár)    
    (írásos előterjesztés) 
 

6. Tájékoztató a Czitrom András Emléktorna – Hungária Kupa 2023 előkészületeiről 
  Előadó: Németh Richárd (főtitkár)   
   (szóbeli előterjesztés) 

 

7. Javaslat a „Floorball Gála” és a nyári „Floorball Parti” megszervezésére 
  Előadó: Kiss László (elnök)    
   (szóbeli előterjesztés) 

 
 

2023.június 21. (szerda): 

1. Tájékoztató a közgyűlés utáni teendőkről 
  Előadó:  Németh Richárd (főtitkár) 
    (szóbeli előterjesztés) 
 

2. Beszámoló a 2022-2023. évi felnőtt bajnokság és Magyar Kupa tapasztalatairól. 
Javaslat a 2023-2024. évi bajnoki rendszerre. 2023-2024. évi OB versenykiírás 
elfogadása 

  Előadó: Akcal Richárd (VB elnök) 
     (írásos előterjesztés) 

 

3. Beszámoló a 2022-2023. évi utánpótlás bajnokság és Diákolimpia tapasztalatairól. 
Javaslat a 2023-2024. évi korosztályok bajnoki rendszerre.  

  Előadó: Pavelka Zoltán (UB elnök) 
     (írásos előterjesztés) 
 

4. Javaslat a 2023-2024. évi versenynaptárra 
  Előadó: Akcal Richárd  (VB elnöke)   
    (írásos előterjesztés) 

 

5. Tájékoztató a szövetség aktuális pénzügyi helyzetéről 
   Előadó: Németh Richárd (főtitkár) 
    (szóbeli előterjesztés) 
 



MFSZ 2023. évi elnökségi ülésterve 4 

6. Tájékoztató a 2023. évi állami támogatásokról, pályázati lehetőségekről 
  Előadó: Kiss László (elnök)    
   (szóbeli előterjesztés) 
 

7. Sikeres VB kvalifikáció esetén előttünk álló főbb feladatok 
 Előadó: Németh Richárd (főtitkár) 
  (szóbeli előterjesztés) 

 
 
2023. szeptember 13. (szerda): 

1. Tájékoztató a 2023-2024. évi bajnoki rendszer beindításának tapasztalatairól 
  Előadó: Akcal Richárd (VB elnök) 

     (szóbeli előterjesztés) 
 

2.  Javaslat az MFSZ szponzori tevékenységének szélesítésére 
  Előadó: Média Bizottság elnöke 

     (írásos előterjesztés) 
 

3. Javaslat a regionális és amatőr bajnoki rendszer megszervezésével és lebonyolításával 
kapcsolatosan 

  Előadó: Pavelka Zoltán 
   (írásos előterjesztés) 
 

4. Tájékoztató a férfi válogatott felkészüléséről 
  Előadó: Férfi szövetségi kapitány 

    (szóbeli előterjesztés) 
 

5. Tájékoztató az U19 lány válogatott felkészüléséről 
  Előadó: U19 lány szövetségi kapitány 

    (szóbeli előterjesztés) 
 

6. Tájékoztató a VB kvalifikációs versenyek operatív feladatairól 
  Előadó: Németh Richárd (főtitkár)    

     (szóbeli előterjesztés) 
 

 
2023. december 07. (csütörtök): 

1.  Javaslat az MFSZ 2024. évi munkatervére   
 Előadó: Kiss László (elnök) 

    (szóbeli előterjesztés) 
 

2. Javaslat a 2023. évi díjazottakra 
  Előadó: Németh Richárd (főtitkár) 

    (szóbeli előterjesztés) 
 

 3. Javaslat a Magyar Floorball Szakszövetség 2024. évi elnökségi üléstervére 
   Előadó: Kiss László (elnök)      

   (írásos előterjesztés) 
 

4. Tájékoztató az utánpótlás, a regionális bajnokság és a diákolimpia szervezésének 
  aktuális állapotáról 

   Előadó: Verseny felelősök 
    (szóbeli előterjesztés) 
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5. Tájékoztató a szövetség aktuális pénzügyi helyzetéről 
   Előadó: Németh Richárd 
    (szóbeli előterjesztés) 
 

6. Tájékoztató az Egyetemi és Szabadidős Bizottság tevékenységéről.  
  Előadó: ESZ Bizottság elnöke 

    (szóbeli előterjesztés) 
 
 
 

Kiss László 
elnök 
 

 

 

 


