
J E G Y Z İ K Ö N Y V 

 
 
Készült a Magyar Floorball Szakszövetség elnökségének ülésén 2007. január 14-én, a Magyar 
Sportok Házában.  
 
Jelen vannak:  -    Siklósi Evelin MFSZ elnök 

- Kovács Barna elnökségi tag 
- Kovács Gergely elnökségi tag 
- Bokor Gábor elnökségi tag 
- Varsányi Zsuzsanna elnökségi tag 

 
Az elnökség a határozatokat egyhangúan hozta meg. 
 

• Siklósi Evelin, a MFSZ elnöke beszámolt arról, hogy január 29-ig lehet a Nemzeti 
Civil Alapnál (NCA) pályázatot benyújtani, amelyen akár jelentıs összeghez is juthat 
a Magyar Floorball Szakszövetség. A pályázat benyújtása elıtt azonban el kell 
számolni az NCA-tól az elızı pályázaton kapott támogatásból fennmaradó 120.060 
Ft-tal. Az elszámolást január 20-ig kell eljuttatni az NCA-hoz, egyébként az új 
pályázat érvénytelen lesz. 

 
2007 / I. határozat: 

 

Az elızı pályázatból fennmaradó összeggel el kell számolni január 20-ig. Az új pályázatban a 
következıkre nyújt be az MFSZ kérelmet:   

- fıtitkár bérezése 
- MFSZ könyvelés díja (2007-es számlák könyvelése) 
- Útiköltségre 
- Telefondíjra 
- Mőködési költségre 

 
A pályázat megírásáért felelıs személy: Siklósi Evelin  
Határidı: 2007. január 20. (5 igen szavazattal elfogadva) 
 
 
 

• A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Eötvös József Gimnáziuma és 
Kollégiumától levél érkezett az MFSZ-be, melyben tájékoztatnak, hogy 2007. február 
2-án Tatán, a gimnázium tornacsarnokában nagyszabású floorball gálát szerveznek, 
melyre szeretnék meghívni a magyar férfi és nıi válogatottat egy bemutató 
mérkızésre. Mivel a magyar férfi válogatottnak jelenleg nincs szövetségi kapitánya, 
így ideiglenesen meg kell bízni valakit a csapat összeállításával. A válogatottak 
felszerelésérıl is gondoskodni kell. A gála idején az MFSZ elnöke nem tartózkodik 
Magyarországon, ezért az elnökség tagjai közül jelölnek ki egy személyt, hogy 
képviselje az MFSZ-t a rendezvényen. A határozatokról az érintetteket hivatalos 
levélben tájékoztatni kell. 

 
2007 / II/a.  határozat: 

 



Az MFSZ elnöksége elfogadja a kérést, és határoz arról, hogy a magyar férfi válogatott 
összeállítására szövetségi kapitány hiányában ideiglenesen felkéri Ágoston Zsoltot, aki a 
magyar egyetemi floorball válogatottat vezette a legutóbbi világbajnokságon. A magyar nıi 
válogatott összeállítása a szövetségi kapitány, Strauss Tamás feladata. Mindkét szakvezetınek 
játékoslistát kell leadnia legkésıbb 2007. január 26-ig. (5 igen szavazattal elfogadva) 
 
2007 / II/b. határozat:  
 
A magyar férfi válogatott piros PUMA mez, fehér nadrág, zöld sportszár felszerelésben 
játszik a gálamérkızésen. A nıi válogatott fehér Salming mez, fehér nadrág, fehér sportszár 
szerelésben lép pályára. A felszereléseket a Nemzeti Sportraktárból Ágoston Zsolt veszi fel 
január 31-én vagy február 1-jén. A felszereléseket szintén ı juttatja vissza legkésıbb február 
6-án. (5 igen szavazattal elfogadva) 
 
2007 / II/c. határozat: 

 

A február 2-ai gálán a Magyar Floorball Szövetséget Kovács Barna elnökségi tag képviseli. 
Az MFSZ elnöke levelet ír a gála közönségének, melyet a megbízott képviselı a helyszínen 
felolvas. (5 igen szavazattal elfogadva) 
 
2007 / II/d. határozat: 

 

A 2007 / II/a,b,c határozatokról a gála fıszervezıjét, Lukács Csabát hivatalos levélben 
tájékoztatni kell legkésıbb 2007. január 15-ig.  
A határozat felelıse: Siklósi Evelin (5 igen szavazattal elfogadva) 
 
 
 
2007 / III. határozat: 

 

Az MFSZ elnöksége határozatban kéri Strauss Tamást, a magyar nıi floorball válogatott 
szövetségi kapitányát, hogy a májusi nıi világbajnokságról készítsen szakmai tervezetet, 
amely tartalmazza a tervezett részletes költségvetést is.  
A határidı: 2007. január 20. (5 igen szavazattal elfogadva) 
 
2007 / IV. határozat: 

 

Az MFSZ elnöksége felszólítja a 2006-os világbajnokságokon részt vett magyar floorball 
válogatottak szövetségi kapitányait – Pavelka Zoltánt (férfi) és Strauss Tamást (U19 nıi) -, 
hogy készítsenek szakmai és gazdasági beszámolót a 2006-os világbajnokságokról.  
Határidı: 2007. január 20. (5 igen szavazattal elfogadva) 
 
2007 / V. határozat: 

 

Az MFSZ elnöksége dönt arról, hogy pályázatot ír ki a betöltetlen magyar férfi válogatott 
szövetségi kapitányi és a magyar U 19 nıi válogatott szövetségi kapitányi posztjára.  
A pályázat megírásáért felel: Kovács Gergely 
Határidı: 2007. január 31. (5 igen szavazattal elfogadva) 
 
 



 
• A Magyar Floorball Szakszövetség levelet kapott a Nemzetközi Floorball Szövetségtıl 

(IFF), melyben az IFF tájékoztatja az MFSZ-t, hogy a 2007-es U19 férfi 
világbajnokságra 19 csapat regisztrálta magát, melybıl 15 fizette be a nevezési díjat a 
2006. december 31-i határidıig. A világbajnokságot 16 csapat részvételével rendezik 
meg. A fennmaradó egy helyre a nevezési díjat be nem fizetett 4 ország selejtezıt kell, 
hogy játsszon, melyet 2007. áprilisáig rendeznek. Továbbá a 2000 CHF nevezési díjat 
január 31-ig át kell utalni az IFF számlájára. Mivel a Magyar Floorball Szakszövetség 
elızı vezetése nem fizette be a magyar válogatott részvételi díját, ezért az egyik 
selejtezıre kötelezett ország Magyarország. 

 
2007 / VI/a. határozat: 

 

Az MFSZ elnöksége határoz arról, hogy a 2000 CHF nevezési díjat január 31-ig átutalja az 
IFF számlájára. Az összeget vagy az NSSZ által biztosított állami támogatásból vagy 
kölcsönbıl biztosítja. A kölcsönrıl szerzıdést kell írni. (5 igen szavazattal elfogadva) 
 
2007 / VI/b. határozat: 

 
Az MFSZ elnöksége határoz arról, hogy jelzi az IFF felé, hogy az esetleges selejtezıtornát 
megrendezi. A rendezést Debrecen, Komárom és Törökbálint is vállalná. (5 igen szavazattal 
elfogadva) 
 
2007 / VI/c. határozat: 

 

Az MFSZ elnöksége úgy határoz, hogy mindenképpen fel kell venni a kapcsolatot az IFF-fel, 
tájékoztatni kell ıket az MFSZ vezetésében bekövetkezett változásokról, valamint korrekt 
kapcsolat kialakítására kell törekedni. (5 igen szavazattal elfogadva) 
 
A 2007 / VI/a,b,c határozatok végrehajtásának határideje: 2007. január 31. 
 
 

• Az egyik elnökségi tag, Varsányi Zsuzsanna távozott az elnökségi ülésrıl. 
 
 
2007 / VII. határozat: 

 

Az elnökség határoz arról, hogy mihelyt hivatalosan is bejegyzik a 2007. január 6-án 
megalakult új elnökséget, az MFSZ Vértes Takarékszövetkezetnél vezetett bankszámláját 
megszünteti, és egy új banknál nyit számlát. A lehetıségek feltérképezésére az MFSZ 
elnöksége felkéri az Ellenırzı Testület elnökét, Gál Tamást. 
Határidı: 2007. február 15. (4 igen szavazattal elfogadva) 
 
2007 / VIII. határozat:  
 
Az MFSZ elnöksége határozz arról, hogy a magyar válogatott sportfelszereléseket az elızı 
elnök, Pavelka Zoltán 2007. január 17-én adja át az új elnöknek, Siklósi Evelinnek. Az 
MFSZ-iroda tárgyi eszközeinek leltározását 2007. február 28-ig kell elvégezni. 
Felelıse: Bıdy Krisztina irodavezetı (4 igen szavazattal elfogadva) 
 



(Megjegyzés: Siklósi Réka 2007. január 13-án az MFSZ-nek határozatlan idıre kölcsönadott 
1 db IKEA könyvespolcot, 2 db IKEA asztalt, irattartókat és irodai eszközöket.) 
 
 

• Az MFSZ elnöksége mindenképpen szükségesnek tartja, hogy legyen egy honlapja a 
szövetségnek. A lehetıségeket számbaveszik, addig ideiglenes megoldást választanak. 

 
2007 / IX/a. határozat: 

 

Az MFSZ ideiglenes szövetségi honlappá nyilvánítja a www.hunfloorball.hu weblapot 2007. 
május 31-ig. Ezután újabb elnökségi döntés várható az ügyben. A honlap szerkesztıjével, 
Tóth Péterrel a kapcsolattartásra Kovács Gergelyt jelöli ki az elnökség. (4 igen szavazattal 
elfogadva) 
 
2007 / IX/b. határozat: 

 

Emellett mőködik a Játékvezetıi Testület honlapja a http://aspider.net/mfszjt weboldal. 
Kérjük a csapatvezetıket, hogy a mérkızéseiket a megszokott email-es bejelentés mellett a 
honlapon is tüntessék fel. (4 igen szavazattal elfogadva) 
 
 

• A 2006-os férfi floorball világbajnokság után a játékosok megtarthatták maguknak a 
válogatott egyik saját felszerelését, a fehér színő PUMA mezt. Az elnökség úgy véli, 
hiba volt a kiváló minıségő mez átadása a játékosoknak, és mindenképpen vissza 
kellene szerezni tılük. 

 
2007 / X. határozat: 

 
Az MFSZ elnöksége úgy határoz, hogy a játékosoknál található fehér színő PUMA válogatott 
mezt a Nemzeti Sportszer raktárba vissza kell juttatni. A megoldások keresésére felkéri 
Ágoston Zsoltot.  
Határidı: 2007. március 31. (4 igen szavazattal elfogadva) 
 
 

• Az MFSZ elnöksége beszélt Bıdy Krisztina irodavezetı bérezésérıl, kinevezésérıl. A 
kérdésre a következı elnökségi ülésen visszatérnek. 

 
• Az MFSZ elnöksége a Versenybizottság 2007 / I. határozatában foglaltaknak eleget 

téve határozatot hozott az elmaradt Veszprém Lizards – Szolnok Cannibals OB II-es 
férfi mérkızés ügyében. 

 
2007 / XI. határozat: 

 
Az MFSZ elnöksége elrendeli a találkozó újrajátszását. Amennyiben a Veszprém Lizards 
csapata számlával tudja igazolni, hogy az elmaradt mérkızés terembérleti költségét kifizette, 
akkor a találkozóra az MFSZ fizeti a terembérletet. Az elnökség ugyanakkor elutasítja a 
Veszprém azon kérését, hogy az elmaradt mérkızés játékvezetıi költségét megtérítse. 
 



Az elnökség kötelezi a Veszprém Lizards csapatát, hogy a találkozó újrajátszására három 
idıpontot jelöljön meg úgy, hogy ezek az idıpontok nem ütközhetnek a Szolnok csapatának 
kiírt, lekötött mérkızéseivel.  
Az elnökség kötelezi a Szolnok Cannibals együttesét, hogy a felajánlott három idıpontból 
egyet fogadjon el.  
A találkozó lejátszásának határideje: 2007. február 28. (4 igen szavazattal elfogadva) 
 
 
Indoklás: A rendelkezésre álló bizonyítékok alapján megállapítható mindkét fél mulasztása, 
valamint a versenybizottság hibája is az ügyben. A Veszprém Lizards csapat nem tudta 
bizonyítani, hogy elküldte a mérkızésrıl szóló emailt a vendégcsapatnak. A mérkızést 
bizonyíthatóan a versenybizottságnak bejelentette. A Szolnok csapata mulasztást követett el, 
amikor a jó elıre kiírt idıpontban más mérkızést rendezett, és nem törekedett arra, hogy az 
eredetileg kisorsolt mérkızés megrendezésérıl meggyızıdjön. A versenybizottság hibázott, 
amikor nem értesítette külön a vendégcsapatot a mérkızésrıl (bár ez eddig nem volt gyakorlat 
a versenybizottságnál). Ezen ismeretek birtokában az MFSZ elnöksége a találkozó 
újrajátszását rendelte el.  
A játékvezetıi testület értesítette a bírókat arról, hogy nem lesz mérkızés, így a játékvezetık 
a JT kérésére nem utaztak le a találkozóra. Így a Veszprém kérését, hogy a játékvezetık 
költségét térítse meg, az elnökség elutasítja.  
 
2007 / XII. határozat: 

 

Az MFSZ elnöksége a Versenybizottság 2007 / IV. határozatának felülvizsgálatát kéri a vb-
tıl.  Határidı: 2007. január 20. (4 igen szavazattal elfogadva) 
 
2007 / XIII. határozat: 

 

Az MFSZ elnöksége határoz arról, hogy 2007. január 6-tól a postai küldeményeket 
(versenybizottsági, fegyelmi bizottsági, szövetségi levelek) a postaküldemények 
feladókönyvén keresztül kell postára adni.  
A hivatalos leveleket az iktatókönyvön keresztül iktatni kell. (4 igen szavazattal elfogadva) 
 
2007 / XIV/a. határozat: 

 

Az MFSZ elnöksége döntött arról, hogy létrehozza a diákolimpiai bizottságot. Határoz arról 
is, hogy a továbbiakban az MFSZ elnöksége alá tartozó bizottságok (versenybizottság, 
játékvezetıi testület, utánpótlás bizottság, diákolimpiai bizottság) elnökei az elnökségbıl 
kerülnek ki.  

- A versenybizottság elnöke Kovács Gergely lesz. 
- A játékvezetıi testület elnöke Kovács Gergely lesz 
- Az utánpótlás bizottság elnöke Varsányi Zsuzsanna lesz. 
- A diákolimpiai bizottság elnöke Bokor Gábor lesz. 

(4 igen szavazattal elfogadva) 
 

2007 / XIV/b. határozat: 

 

Az MFSZ elnöksége határoz a felügyelete alá tartozó bizottságok létszámáról.  
- A versenybizottság létszáma 8 fı lesz. 
- A játékvezetıi testület létszáma 3 fı lesz. 



- Az utánpótlás bizottság létszáma 4 fı lesz. 
- A diákolimpiai bizottság létszáma 4 fı lesz. 

(4 igen szavazattal elfogadva) 
 
2007 / XIV/c. határozat: 

 

Az MFSZ elnöksége dönt arról, hogy a bizottságok elnökeinek a következı elnökségi ülésre 
javaslatot kell tenniük a bizottságok tagjaira. (4 igen szavazattal elfogadva) 
 
2007 / XIV/d. határozat: 

 

Az MFSZ elnöksége határoz arról, hogy a bajnokság végén két újabb bizottság (kispályás 
bizottság, nıi szakág bizottsága) létrehozásáról dönt majd. (4 igen szavazattal elfogadva) 
 
2007 / XV. határozat: 

 
Az MFSZ elnöksége kezdeményezi a Fegyelmi bizottság összehívását 2007. január 19-én 18 
órára a Magyar Sportok Házába, az MFSZ irodába. (4 igen szavazattal elfogadva) 
 
2007 / XVI. határozat: 

 

Az MFSZ elnöksége az alapszabályban foglaltaknak megfelelıen 2 alelnököt választ az 
elnökség tagjai közül. Az MFSZ alelnökei Kovács Gergely és Bokor Gábor. (4 igen 
szavazattal elfogadva) 
 
2007 / XVII. határozat: 

 

Az MFSZ elnöksége dönt arról, hogy az MFSZ elnöke vegye fel a kapcsolatot a Testnevelési 
Egyetem illetékeseivel az edzıképzés ügyében, a magyar floorball fejlıdése érdekében. (4 
igen szavazattal elfogadva) 
 
 

• A paksi Vak Bottyán Gimnázium csapata benevezett a 2007- évi iskolai 
világbajnokságra. Ennek fejében kéri az MFSZ-t, hogy a kiküldendı játékvezetı 
személyét határozza meg, valamint a költségét, 300 eurót fizesse be április 30-ig.  

 
2007 / XVIII. határozat: 

 

Az MFSZ elnöksége Kovács Gergelyt és/vagy Dávid Andrást kéri fel játékvezetınek az 
iskolai világbajnokságon. A 300 eurót be kell fizetni április 30-ig. (4 igen szavazattal 
elfogadva) 
 
(Megjegyzés: Az IFF-fel felveszik a kapcsolatot, hogy a nemzetközi játékvezetık képzésének 
feltételeit megtudják.) 
 
 
 
Budapest, 2007. január 14.   P.H. 
 
 



 
…………………………..      ………………………… 

Siklósi Evelin                Kovács Barna 
MFSZ-elnök             jegyzıkönyvvezetı 


