
JEGYZİKÖNYV 

(Elnökségi ülés) 

Dátum: 2007. április 21. 18 óra 

Résztvevık: Siklósi Evelin (MFSZ elnök), Bokor Gábor (MFSZ alelnök), Kovács Gergely 
(MFSZ alelnök), Kovács Barna (elnökségi tag), Strauss Tamás (elnökségi tag) Varsányi 
Zsuzsanna (elnökségi tag), Ágoston Zsolt (férfi szövetségi kapitány jelölt), Gyenes 
György (férfi szövetségi kapitány jelölt), Rab Konstantin (a MEISE képviselıje), Szabó 
Gergı (Ellenırzı Testület tagja), Dávid Máté (IBK Cartoon Heroes játékosa) 

Jegyzıkönyvvezetı: Apostol Ágnes (fıtitkár) 

 

1.napirendi pont: A Magyar Kupa és az Országos Bajnokság döntıjének sorsolása 

-Nıi Magyar Kupa döntı: hazai csapat: ARES Hungária HC, vendég csapat Szolnok 
Cannibals FK 

-Férfi Magyar Kupa döntı: hazai csapat: ARES-Top Floor/Mecman Eger ISE párharc 
gyıztese, vendég csapat: Diamonds SK 

-Férfi OBI bajnoki döntı: hazai csapat: ARES/Top Floor, vendég csapat: Debrecen FSE 

-Nıi OB bajnoki döntı: hazai csapat: Szent-Györgyi DSE, vendég csapat: Szolnok 

-Férfi OBI, bronz mérkızés: hazai csapat: Szınyi Palánkdöngetık Köre, vendég csapat: 
Mecman Eger ISE 

-Nıi OB bronz mérkızés: hazai csapat: Phoenix Fireball SE, vendég csapat: Mecman 
Eger ISE 

 

2.napirendi pont: A magyar férfi floorball válogatott szövetségi kapitányának 
megválasztása 

Siklósi Evelin Gyenes Györgyöt és Ágoston Zsoltot kérdezi a szakmai stábjukról. 
Ágoston Zsolt pályázatában az edzı kivételével 7 tagú stáb konkrétan szerepel, Gyenes 
György nem nevezte meg a segítıit. 

Siklósi Evelin megkérdezi, hogy külföldi játékosokat is be akarnak-e vonni. Gyenes 
György válasza: csak akkor, ha elıre meghatározott edzéseken részt tudnak venni. A 
legjobb csapatot akarja kivinni a világbajnokságra. Ágoston Zsolt azt válaszolja a fizikai 
felméréseket a külföldi játékosoknak is meg kell csinálniuk, és az edzések maghatározott 
százalékán ott kell lenniük. 



Mindkét jelölt beszél az elképzeléseirıl, a felkészülés menetérıl. Gyenes György csak 
technikai és taktikai felkészítésre szánná az edzéseket. Siklósi Evelin kérdése: mi az az 
eredmény, amivel elégedettek lennének a világbajnokság után? Hová szeretnének eljutni? 
Gyenes György végsı célja hogy a világbajnokságon olyan csapat szerepeljen, ahol a 
csapat minden tagja tud egymással játszani. A csapat meg tudja valósítani a taktikát, 
technikát. Ágoston Zsolt a továbbjutást a csoportból tőzte ki feladatnak, ami egy 
megfiatalított válogatottal nagy feladat. Egy késıbbi válogatott alapjait akarja lerakni, az 
U19-es válogatottból kiöregedıket beépíteni. 2010-es kvalifikációs rendszerő 
világbajnokságon a magyar csapat ki tudjon jutni a világbajnokságra. 

Siklósi Evelin rákérdez hogy a felkészülés és a világbajnokság anyagi vonzatáról mi az 
elképzelésük. Ágoston Zsolt támogatókat keres, Babály László segítségével. Helyszíneket 
keres, ahol a válogatottat ingyen fogadnák edzıtáborozni. Amit majd a játékosoknak kell 
állni, azt jó elıre közli. Gyenes György a rendszer beindulásáról nem beszélne, de meg 
vannak az eszközei, hogy a világbajnokságon és a felkészülés alatt semmit ne kelljen 
fizetni a játékosoknak. A jövı évi teljes edzéslehetıséget már most meg tudja oldani. 

Kovács Gergely elmondja, hogy az IFF átalakította a versenynaptárát és 2008 
decemberében lesz a férfi világbajnokság, novemberben pedig az egyetemi. Mivel 
vélhetıen nagy átfedés lenne a két válogatott csapat között, vállalható-e, hogy a férfi 
szövetségi kapitány az egyetemi szövetségi kapitány is? Ágoston Zsolt válasza: igen, és 
fizikailag is kell, hogy addigra készen álljon a csapat. Az egyetemi világbajnokság az már 
egy felkészülési torna lehetne. Csak fejben kéne frissíteni a csapatot, fizikailag nem. 
Gyenes György válasza is igen, elmondja addigra fejben is kész kell lenni arra, hogy 
valaki egyetemi és felnıtt férfi válogatott is. 

Az elnökség visszavonul döntéshozatalra. Az elnökségi tagok elmondják a véleményüket 
a pályázókról, pályázatokról. 

2007/ LVIII. (58) számú határozat: 
 

Az MFSZ elnöksége határozatot hoz arról, hogy a 2008-as világbajnokságig és a 
világbajnokságon Ágoston Zsolt legyen a szövetségi kapitánya a magyar felnıtt férfi 
válogatottnak. A szavazás: Ágoston Zsolt: 3 igen, Gyenes György: 1 igen, tartózkodik 1 fı. 
(Varsányi Zsuzsanna még nincs jelen az ülésen.) 

A szövetség és a szövetségi kapitány között az elnökség a késıbbiekben szeretne 
szerzıdést kötni a felkészülés anyagi hátterérıl és egyebekrıl (pl. felszerelés). 

Ágoston Zsolt és Gyenes György távozik. Rab Konstantin megérkezik. 

3.napirendi pont: a Mecman Eger ISE helyzetének tárgyalása 

Rab Konstantin elmondja hogy valóban hibázott a Mecman Eger ISE csapata, nem állított 
ki utánpótlás csapatot. Elmondja, milyen ütemezésben tudná befizetni a MEISE a 
büntetést, de csak 120 ezer forintot. 

Siklósi Evelin a kommunikációt nagyon hiányolta, már februárban le lehetett volna ezt az 
ügyet zárni. A szövetség törekedett kompromisszumra, de a MEISE csapatában nem volt 
készség, ezért és több szempontból is helyénvalónak találja a 150 ezer Ft büntetést. Az 



elnökségi tagok is elmondják, miért tart most itt ez az ügy, és a szövetségnek mi a célja 
ezzel a büntetéssel. 

Rab Konstantin ismerteti csapatának pénzügyi helyzetét, és hogy a büntetést a 
következıképpen tudnák fizetni: 50 ezer forint május 15-ig, 50 ezer forint június 30-ig, 50 
ezer forint augusztus 31. 

2007/ LIX. (59) számú határozat: 
 

Az MFSZ elnöksége határozatot hoz arról, hogy a Mecman Eger ISE csapatának büntetés 
fizetési ütemezését: 50 ezer forint május 15-ig, 50 ezer forint június 30-ig, 50 ezer forint 
augusztus 31. elfogadja. Szavazás: egyhangúan 5 igen szavazat. 

A továbbiakban szó esik Ország Ákos ügyérıl. A szövetség tartozott Ország Ákosnak, és 
ık ezt Pavelka Zoltánnal az egri versenyengedélyeken keresztül próbálták intézni. A 
szövetség jelenlegi vezetısége Ország Ákossal szeretné ezt rendezni, az Eger csapatának 
bevonása nélkül. 

Szabó Gergı (Ellenırzı Testület) megérkezett. 

Siklósi Evelin elmondja Szabó Gergınek, hogy hol tartanak a szövetés pénzügyei, és hogy 
sok dologról nincs dokumentáció, például Ország Ákos ügyében sem. 

Rab Konstantin távozik, Dávid Máté megérkezett. 

4.napirendi pont: Az IBK Cartoon Heroes fellebbezése, Dávid Máté fegyelmi 
határozatával szemben 

Dávid Máté és Kovács Gergely elmondják mi történt az IBK Cartoon Heroes-Miskolci 
Betyárok férfi OBI-es mérkızésen, illetve konkrétan a végleges 3-as kiállítást kiváltó 
eseménynél. Apostol Ágnes felolvassa a Fegyelmi Bizottság kapcsolódó ülésének 
jegyzıkönyvét. Strauss Tamás felolvassa Vörös László (szemtanú) beszámolóját. 

Kovács Gergely elmondja, mi az IBK Cartoon Heroes fellebbezésének alapja és miben 
kérné az elnökség enyhítı határozatát. Csapata szerint nem áll arányban Láda Balázs és 
Dávid Máté büntetése, hiszen Láda Balázs kirobbantója volt az esetnek. Dávid Máté 
játszik utánpótlás bajnokságban is, így 2-3-szor nagyobb büntetést kapott. A Cartoon 
Heroes Dávid Máté büntetésének enyhítését kéri (eddig 3 felnıtt és 3 U19-es mérkızést 
kihagyott a játékos), csak az idei szezonra szóljon az eltiltás. 

Strauss Tamás: eddig nem lépett pályára 3+3 mérkızésen, még lesz négy mérkızése 
(összesen 10), tehát idén már nem játszhat és a jövı szezonban még két felnıtt OBI 
mérkızés, de utánpótlás bajnokságban szerepelhet. A felfüggesztett büntetése érvényben 
marad. 

2007/ LX. (60) számú határozat: 
 

Az MFSZ elnöksége határozatot hoz arról, hogy Dávid Máté a 2006/2007-es szezon hátralévı 
négy U19-es mérkızésén nem léphet pályára, valamint a 2007/2008-as szezon elsı két felnıtt 



OBI-es mérkızésérıl is eltiltja, továbbá a Fegyelmi Bizottság által kiszabott felfüggesztett 
büntetése* érvényben marad. Az elnökség ezt 4 igen szavazattal és 1 tartózkodással elfogadta. 
 

Dávid Máté és Kovács Gergely távozik. 

 

5.napirendi pont: Egyebek 

Pavelka Zoltán fellebbezést nyújtott be az MFSZ elnökségéhez, hogy nem játszik 
Szolnokon nıi Magyar Kupa döntıt, mert sem a Szolnok Cannibals FK csapata, sem 
az ARES Hungária HC nem pályázott a döntı megrendezésére. A Versenybizottság 
keddi ülésén telefonon megkereste Pavelka Zoltánt, és ı elfogadta ezt a döntést. 

Az elnökség beszél a Magyar Kupa és a bajnoki döntık helyszínérıl. 

Varsányi Zsuzsanna megérkezett. 

Az elnökség egyhangú (5 fı) szavazással jóváhagyja a Versenybizottság döntését a 
Magyar Kupa döntıkkel kapcsolatban. 

2007/ LXI. (61) számú határozat: 
 

Az MFSZ elnöksége határozatot hoz arról, hogy (amennyiben van lehetıség) a magyar 
nıi országos bajnokság döntıje és bronz mérkızése 2007. május 6-án lesz 
Törökbálinton. A költségeket a Szolnok Cannibals FK és a Phoenix Fireball SE 
csapatai fele-fele arányban fedezik. Az elnökség ezt 5 igen szavazattal elfogadta 
(Kovács Gergely már nincs jelen). 

 

Budapest, 2007. április 21. 

 ..............................................  ..............................................  
 Siklósi Evelin Apostol Ágnes 
 MFSZ elnök MFSZ fıtitkár 

 PH. 


