
J E G Y Z İ K Ö N Y V 

 
Készült a Magyar Floorball Szakszövetség elnökségének ülésén 2007. január 20-án, a Magyar 
Sportok Házában.  
 
Jelen vannak:  -    Siklósi Evelin MFSZ elnök 

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

 
• Siklósi Evelin, a MFSZ elnöke beszámolt arról, hogy a Magyar Diáksport 

Szövetségnél járt egyeztetı megbeszélésen, ahol tájékoztatták arról, hogy az MDSZ 
idén nem ad anyagi támogatást a MFSZ-nek két ok miatt. Egyrészt mivel az elızı 
elnök, Pavelka Zoltán nem volt segítségére az MDSZ-nek az általuk kért ügyekben, 
másrészt mert az MFSZ-nek tartozása van egy egri nyugdíjas testnevelı, Mag László 
felé, mivel a 2004/2005-ös diákolimpián nem fizette ki az egyik teremdíjat. 

 
• A jövı évi diákolimpia versenykiírását 2007. május 31-ig kéri az MDSZ. Az MDSZ 

tájékoztatott arról is, hogy a diákolimpiai versenyrendszerre lehet szponzort is keresni, 
kedvezı együttmőködést lehet kialakítani.  

 
2007 / XIX/a. határozat: 

 

Az MFSZ elnöksége határoz arról, hogy amint lehetıségük van rá, rendezik Mag László felé a 
fennálló 50.000 Ft-os tartozást. (4 igen szavazattal elfogadva) 
 
2007 / XIX/b. határozat: 
 
A nagypályás floorball diákolimpia nagypályás versenykiírását el kell készíteni 2007. május 
31-ig. Felelıse: a Diákolimpiai Bizottság. (4 igen szavazattal elfogadva) 
 
2007 / XIX/c. határozat: 

 
Meg kell vizsgálni annak a lehetıségét, hogy a kispályás floorball bajnokságot a diákolimpia 
keretei közé vegyék. Ennek kidolgozására az MFSZ elnöksége felkéri Bedı Zoltánt. (4 igen 
szavazattal elfogadva) 
 
 

• Az MFSZ elnöke tájékoztatta a elnökségi tagokat arról, hogy a Nemzeti 
Sportszövetségnél is járt, és ott egyeztetı megbeszélést folytatott az MFSZ 
tartozásáról. Az NSSZ fıtitkára elmondta, hogy az MFSZ-nek a regisztrációs díjakból 
417.500 Ft tartozása győlt össze, és amíg a tartozást nem rendezi, addig nem vehet 
részt pályázatokon. Ugyanakkor az NSSZ nyitott arra, hogy részletekben törlessze 
tartozását az MFSZ.  

 

2007 / XX.  határozat: 

 

Az MFSZ elnöksége határoz arról, felkéri Pavelka Zoltánt, hogy 2007. január 24-i határidıvel 
utaljon át 50.000 Ft-ot az NSSZ számlájára. (4 igen szavazattal elfogadva) 



 
 
 
2007 / XXI.  határozat:  
 
A Magyar Floorball Szakszövetség elnöksége határoz arról, hogy a Magyar Floorball 
Szövetség máig is élı bankszámláját megszünteti. (4 igen szavazattal elfogadva) 
 
2007 / XXII.  határozat: 

 

Az MFSZ elnöksége határoz arról, hogy rendezi az alábbi tartozásokat, és kéri Pavelka 
Zoltánt, hogy utaljon át: 

• 4000 CHF-nak megfelelı magyar forintot az IFF bankszámlájára, amely a 
2007. évi nıi és U19 férfi világbajnokság nevezési díja 

• 89.477 Ft-ot a Magyar Sport Háza Zrt-nek a telefon- és kábeltévé díjra. 
• 120.892 Ft-ot a Sportfolio Kht-nak a fennálló tartozás rendezésére. Az utalás 

megtörténte után levélben kérjük Orbán Sándor ügyvezetı igazgatótól a 
kamatok elengedését. 

• 120.695 Ft-ot a Magyar Államkincstárnak, mert a 2004-es Nemzeti Civil 
Alapprogramon nyert támogatási összegbıl ennyivel nem számolt el az MFSZ. 

 
A határozat teljesítésének határideje: január 23. (4 igen szavazattal elfogadva) 
 
2007 / XXIII.  határozat: 

 

Az MFSZ elnöksége határoz arról, hogy a soron következı elnökségi ülésére meghívja az 
alábbi személyeket egyeztetésre: 

• Országh Ákost, hogy ismertesse követeléseit az MFSZ-szel szemben, és nyújtsa be az 
ehhez tartozó iratokat. 

• A Mecman Eger Innebandy Sportegyesület hivatalos képviselıjét, hogy mutassa be az 
MFSZ számlaszámára 2006-ban történt befizetések számlamásolatát. 

• Lugasi Vandát, hogy a nıi világbajnoksággal kapcsolatos szponzorkeresés ügyében 
egyeztessenek. 

• Tóth Pétert, a www.hunfloorball.hu weblap szerkesztıjét, hogy a honlappal és a 
további együttmőködéssel kapcsolatban egyeztessenek. 

• A floorball sporteszközök forgalmazóit, hogy egyeztessenek szponzori kérdésekben. 
(4 igen szavazattal elfogadva) 
 
 
2007 / XXIV.  határozat: 

 
Az MFSZ elnöksége határoz arról, hogy a népligeti Építık Sporttelepen található floorball 
palánk szállításáról egy formanyomtatványt készít. A palánk szállítását ezentúl ezen a 
formanyomtatványon kell kérvényezni. (4 igen szavazattal elfogadva) 
 
 
Budapest, 2007. január 20.   P.H. 
 
 
…………………………..      ………………………… 



Siklósi Evelin                Kovács Barna 
MFSZ-elnök             jegyzıkönyvvezetı 


