
J E G Y Z İ K Ö N Y V 
 
Készült a Magyar Floorball Szakszövetség elnökségének ülésén 2007. március 10-én, a 
Magyar Sportok Házában.  
 
Jelen vannak:  -    Siklósi Evelin MFSZ elnök 

- Kovács Barna elnökségi tag 
- Kovács Gergely elnökségi tag 
- Strauss Tamás elnökségi tag 
- Varsányi Zsuzsanna elnökségi tag 

 
• A 1. napirendi pontként az elnökség megtárgyalta a Versenybizottság döntései 

ellen beérkezett fellebbezéseket.  
 
2007 / XXXVI /a  határozat: 
 
Az MFSZ elnöksége határozatot hozott a Mecman Eger ISE fellebbezésérıl, melyet a 
Versenybizottság 2007/XII. határozata ellen nyújtottak be. AZ MFSZ elnöksége elutasítja a 
Mecman Eger ISE fellebbezését. 
 
Indoklás: A Versenybizottság 2006. szeptemberében a szóbeli egyeztetés alapján fogadta el a 
MEISE nevezését az U19 nıi bajnokságba, bízva az általa ígért létszámnövelésben. Ennek 
ellenére január 26-ig, fél évig nem történt lépés az ügyben, a MEISE a mai napig nem felel 
meg a nevezési feltételeknek. Az MFSZ elnöksége ezért a Versenybizottság döntését 
helybenhagyja. (5 igen szavazattal elfogadva) 
 
2007 / XXXVI /b.  határozat: 
 
Az MFSZ elnöksége határoz arról, hogy a Versenybizottság által megállapított 150.000 Ft 
büntetést 2007. március 31-ig köteles befizetni a MEISE. Ha ezt elmulasztja, akkor a 
Versenyszabályzatban foglaltaknak megfelelıen jár el az elnökség. (5 igen szavazattal 
elfogadva) 
 
2007 / XXXVII.  határozat: 
 
Az MFSZ elnöksége határoz a Mecman Eger ISE által a Versenybizottság 2007/XI. 
határozata ellen benyújtott fellebbezésrıl. Az elnökség a fellebbezést nem tárgyalja, mert a 
találkozó idıpontját már kiírták. (5 igen szavazattal elfogadva) 
 
2007 / XXXVIII.  határozat: 
 
Az MFSZ elnöksége határoz a Szolnok Cannibals által a Versenybizottság 2007/X. határozata 
ellen benyújtott fellebbezésrıl. Az elnökség helyt ad a fellebbezésnek és a Szolnok-Veszprém 
OB II-es találkozó újrajátszását rendeli el 2007. március 25-ig.  
 
Indoklás: A Szolnok Cannibals csapata hibázott a halasztási kérelem leadási határidejének 
megszegésével, míg a Veszprém Lizards csapata az elızetes levélváltásokban elfogadta a 
Szolnok által felajánlott idıpontot. (4 igen, 1 tartózkodás mellett elfogadva) 
 



2007 / XXXIX.  határozat: 
 
Az MFSZ elnöksége határoz a Phoenix Fireball SE által a Versenybizottság 2007/XVI. 
határozata ellen benyújtott fellebbezésrıl. Az elnökség a fellebbezést elutasítja, és helyben 
hagyja a Versenybizottság döntését. 
 
Indoklás: A Phoenix Fireball SE csapata megszegte a halasztási kérelem benyújtására 
vonatkozó szabályt, így a Phoenix – Szolnok nıi mérkızést a vétlen szolnoki együttes nyerte 
5-0 –ra. (2 igen, 2 tartózkodás és 1 nem mellett elfogadva)  
 
 

• A II. napirendi pontban az elnökség megvitatta a bankszámlaváltással kapcsolatos 
teendıket. 

 
2007 / XL.  határozat: 
 
Az MFSZ elnöksége határoz arról, hogy a Magyar Floorball Szakszövetség által a Vértes 
Takarékpénztárnál vezetett bankszámlaszámot 2007. március 31-ig megszünteti. Egyúttal 
határoz arról is, hogy a Magyar Külkereskedelmi Banknál nyit új számlát.  (5 igen szavazattal 
elfogadva) 

 
 

• A III. napirendi pont tárgyalását késıbbre halasztotta az elnökség..  
 

• A IV. napirendi pontban Strauss Tamás, a nıi válogatott szövetségi kapitánya 
ismertette a világbajnokságra utazás szervezésének pillanatnyi állását. 

 
2007 / XLI.  határozat: 
 
Az MFSZ elnöksége határoz arról, hogy a nıi válogatott március 16-i, komáromi 
edzıtáborában a válogatott játékosok 35.000 Ft szálláselıleget fizetnek be a szövetségnek, 
melyrıl a helyszínen számlát állít ki Apostol Ágnes megbízott irodavezetı. A befizetett 
összeget a MFSZ átutalja 2007. március 19-én a szállásadónak. (5 igen szavazattal elfogadva) 
 
 

• Az V. napirendi pontban az elnökség megvitatta az LV International Kft-vel kötendı 
szerzıdés tervezetet. 

 
2007 / XLII.  határozat: 
 
Az MFSZ elnöksége határoz arról, hogy a szerzıdéstervezetet módosítja, majd aláírja 2007. 
március 15-ig. (5 igen szavazattal elfogadva) 
 
 
 

• A VI. napirendi pontban az elnökség döntött a rendkívüli közgyőlés idıpontjáról és a 
napirendi pontokról. 

 
 
 



2007 / XLIII.  határozat: 
 
Az MFSZ elnöksége határoz arról, hogy a MFSZ rendkívüli közgyőlését 2007. június 2-án 
(szombaton) 11 órára írja ki a Magyar Sport Házába. A rendkívüli közgyőlés tervezett 
napirendi pontjai:  

I. Kötelezı napirendi pontok 
II. Tisztújítás (elnökségi tag, fellebbviteli bizottság) 
III. Alapszabály módosítása 
IV. Szabályzatok módosítása 
V. Az Ellenırzı Testület beszámolója 
VI. Pénzügyi és szakmai beszámoló a 2007. január 6. óta eltelt idıszakról 
VII. A Magyar Floorball Szövetség megszüntetése 
VIII. Egyebek 

(5 igen szavazattal elfogadva) 
 
 

• A VII. napirendi pontban az elnökség megvitatta a honlappal kapcsolatos ötleteket, 
elvárásokat. 

 
2007 / XLIV.  határozat: 
 
Az MFSZ elnöksége határoz arról, hogy a www.hunfloorball.hu honlap szerkesztıjével, Tóth 
Péterrel a kapcsolattartást Kovács Gergelytıl átveszi Siklósi Evelin és Varsányi Zsuzsanna.  
(5 igen szavazattal elfogadva) 
 
 

• A VIII. napirendi pontban az elnökség megvitatta a férfi szövetségi kapitányi pályázat 
kiírását. 

 
2007 / XLV.  határozat: 
 
Az MFSZ elnöksége határoz arról, hogy kiírja a férfi szövetségi kapitányi posztra a 
pályázatot, amely felkerül az index.hu Floorball fórumára, valamint minden csapatnak elküldi 
Apostol Ágnes megbízott irodavezetı. (5 igen szavazattal elfogadva) 
 
 
 

• A IX. napirendi pontban megvitattuk az IFF minket is érintı döntéseit, határozat nem 
született a napirendi pontban. 

 
 
• A X. napirendi pont tárgyalását töröltük, mert az ARCH International Kft. képviselıje 

jelezte, hogy nem tud eljönni az egyeztetésre. 
 
 
 
 
 
 
 



 
• A XI. napirendi pontot nem tárgyaltuk, mert Pavelka Zoltán nem adta át a kért 

hivatalos papírokat. 
 
2007 / XLVI  határozat: 
 
A Magyar Floorball Szakszövetség elnöksége határozatban szólítja fel Pavelka Zoltánt, az 
MFSZ korábbi elnökét, hogy 2007. március 26-án személyesen vagy addig ajánlott postai 
küldeményként az MFSZ székhelyére juttasson el minden, 2002. január 1.– 2007. január 6. 
közötti, az MFSZ mőködésével kapcsolatos hivatalos iratot. (5 igen szavazattal elfogadva) 
 
 

• A XII. napirendi pontban a bizottságok vezetıi tájékoztatták az elnökséget a tervezett 
munkaütemükrıl. 

 
2007 / XLVII. határozat: 

 
Az MFSZ elnöksége határoz arról, hogy elfogadja a bizottságok munkarendjét, amely a 
következı: 

a) A versenybizottság esetenként ül össze. 
b) A játékvezetıi testület minden héten hétfın vagy kedden kora délután ül össze. 
c) A Diákolimpiai bizottság idényjelleggel, esetenként ül össze. 
d) Az Utánpótlás bizottság 6 hetente szerdánként 17 órakor ül össze. 

 
(5 igen szavazattal elfogadva) 
 
 

• A XIII napirendi pontban Siklósi Evelin elnök tájékoztatta az elnökséget az MFSZ 
jelenlegi pénzügyi helyzetérıl, a feltárt tartozásokról. Határozat nem született a 
napirendi pontban. 

 
 

• A XIV. napirendi pontban az elnökség átnézte az eddig hozott határozatokat, a 
kiosztott feladatokat. 

 
 
2007 / XLVIII. határozat: 
 
Az MFSZ elnöksége határoz arról, hogy felkéri Bedı Zoltánt, hogy a kispályás floorball 
diákolimpia versenykiírását 2007. március 31-ig készítse el. Ha ez nem történik meg, az 
MFSZ saját hatáskörébe vonja a diákolimpia kiírásának elkészítését. (5 igen szavazattal 
elfogadva) 

 
 

• A XV. napirendi pontot töröltük, mert Országh Ákos jelezte, hogy nem tud megjelenni 
az elnökségi ülésen. 

 
• A XVI. napirendi pontban az elnökség megvitatta a népligeti palánk tulajdonjoga 

körül kialakult helyzetet. 
 



2007 / XLVIX. határozat: 
 

Az MFSZ elnöksége határozatot hoz arról, hogy a népligeti palánk tulajdonjogának ügyét az 
átláthatatlan szerzıdések miatt jogi útra tereljük. (5 igen szavazattal elfogadva) 
 
 
Budapest, 2007. március 10.   P.H. 
 
 
…………………………..      ………………………… 

Siklósi Evelin                Kovács Barna 
MFSZ-elnök             jegyzıkönyvvezetı 


