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JEGYZİKÖNYV 

(Elnökségi ülés) 

Dátum: 2009. január 17. 13 óra 

Helyszín: Törökbálint, Bálint Márton Általános Iskola 

Résztvevık: Vörös László (MFSZ elnök), Németh Miklós (elnökségi tag), Ressely Béla 
(elnökségi tag), Kovács Tamás (elnökségi tag), Kovács Petra (elnökségi tag), Varsányi 
Zsuzsanna (nıi válogatott, szövetségi kapitány), Ágoston Zsolt (felnıtt férfi válogatott 
szövetségi kapitány), Atyafi Dániel (a White Sharks csapatának képviselıje), Strauss 
Tamás (Szolnok Cannibals FK) 

Jegyzıkönyvvezetı: Apostol Ágnes (MFSZ fıtitkár) 

Levezetı elnök: Vörös László 

Vörös László 13.20-kor megállapítja hogy az elnökség 4 fıvel határozatképes. Vörös 
László, Kovács Tamás, Ressely Béla, Németh Mikós 4 igen szavazattal egyhangúlag 
elfogadja hogy Vörös László legyen a levezetı elnök. Jegyzıkönyvvezetınek Apostol 
Ágnest választják, 4 igen szavazattal. 

 
Napirendi pontok: 
 

  
1. 2008-as csehországi férfi világbajnokság értékelése, a felnıtt férfi válogatott 

szövetségi kapitány kérdése 

Ágoston Zsolt szóban is röviden is ismerteti a korábban interneten körbeküldött beszámolóját. 
Vörös László és Németh Miklós pár kérdést tesz fel a beszámolóval kapcsolatban. 
 
2009/01/17/1. határozat. 
Az elnökség elfogadta Ágoston Zsolt felnıtt férfi szövetségi kapitány 2008-as csehországi B 
csoportos világbajnokságról szóló beszámolóját. 
 
Az elnökség ezt 4 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta. 
 
2009/01/17/2. határozat. 
Az elnökség 4 igen egyhangú szavazással elfogadja a férfi szövetségi kapitányi poszt 
pályázatának kiírását, az alábbi a módosításokkal: a pályázat leadásának határideje 2009. 
február 10., és a szövetségi kapitány személyérıl az elnökség 2009. február 28–ig dönt. A 
válogatott költségvetését a szövetségi kapitány legkésıbb fél évvel a selejtezıtorna elıtt adja 
be az elnökségnek. 
 
 
Kovács Petra megérkezik az elnökségi ülésre, így 5 fıre nı a szavazásra jogosultak száma. 
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2. Nıi válogatott szövetségi kapitányi poszt kérdése 

 
Vörös László az elnökségi tagok és Varsányi Zsuzsanna elıtt felolvassa az elnökség elé 
beterjesztett beadványt. Az elnökség kérdéseire Varsányi Zsuzsa válaszol. 
 
2009/01/17/3. határozat. 
Az elnökség döntött arról, hogy megerısíti Varsányi Zsuzsát a nıi szövetségi kapitányi 
poszton. 
Ezt a döntést az elnökség 5 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta. 
 

3. Fıtitkári pályázat kiírása 
 

2009/01/17/4. határozat. 
Az elnökség 5 igen egyhangú szavazással elfogadja a fıtitkári pályázat kiírását. 
 
 
 

4. Fellebbezések elbírálása 
a.  Neumann FSE fellebbezése (Szolnok CFK és Ares HC indulása, nıi 

OB) 
Ágoston Zsolt és Varsányi Zsuzsanna elmondja véleményét az üggyel kapcsolatban. 
Az elnökség a fellebbezésével kapcsolatban a következı határozatot hozta: 
 
2009/01/17/5. határozat. 
Az elnökség helybenhagyja a Versenybizottság 2008/11/7/3. számú határozatát, valamint 
megerısíti a 2008. október 24-i elnökségi ülés 2008/10/24/7. számú határozatát, és a két 
egyesület nıi bajnokságban való további szereplését engedélyezi. 
 
A határozatot az elnökség 5 igen egyhangú szavazással elfogadja. 
 
Javaslat a Versenybizottságnak, hogy sokkal részletesebb versenykiírást készítsen a 
következı bajnokságokra, megelızendı a fentiekhez hasonló problémák elıkerülését. 
 
 

b.  White Sharks HC fellebbezése (White Sharks-MEISE, nıi MK) 
 
2009/01/17/6. határozat. 
Az elnökség a fellebbezését a következı kiegészítéssel 3 igen 1 ellene, 1 tartózkodással 
elfogadta. 
Kiegészítés: Ha 2009. február 1-jéig nem játssza le a két csapat a mérkızést, akkor a 
végeredmény 0-0. 
 
 

c.  Phoenix FSE fellebbezése (Diamonds SK-Phoenix FSE, U13) 
 
Az elnökség meghallgatta Varsányi Zsuzsát és Siklósi Evelint. 
 
2009/01/17/7. határozat. 
A fellebbezést az elnökség 1 igen, 0 ellene 4 tartózkodás mellett elutasítja. 
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d. Debreceni FSE fellebbezése (Torpedo-Debrecen meccs OBI-es 

mérkızés) 
 
2009/01/17/8. határozat. 
A fellebbezést az elnökség 0 igen, 2 ellene 3 tartózkodás mellett elutasítja. 
 
 

5. Csapatvezetıi értekezlet kiírása 
 
2009/01/17/9. határozat. 
Az elnökség határozatot hoz arról, hogy a csapatvezetıi értekezlet 2009. március 22-én 10 
órakor legyen. Tervezett helyszín Törökbálint. 
 
Az elnökség ezt 5 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta. 
 
 

6. 2009-es év költségvetése 
Elsısorban a válogatottakra fordítandó összeg a kérdés. 
Javaslat: másfél millió forint a nıi, egy millió forint U19-es válogatottra, 250 ezer forint a 
felnıtt férfi felnıtt válogatottra fordítandó összeg a 2009-es költségvetésbıl. 
 
2009/01/17/10. határozat. 
Az elnökség a javaslatot 3 igen, 1 nem, 1 tartózkodással elfogadta. 
 
 

7. Játékvezetıi Testület 
 
2009/01/17/11. határozat. 
Az elnökség elfogadja azt a kezdeményezést, hogy a szakszövetségtıl függetlenül egy Bírói 
Kamara alakuljon, ennek megszervezıje Liebe György legyen. Az elnökség ezt 5 igen 
egyhangú szavazással elfogadja. 
 
 

8. Fegyelmi Szabályzat 
 
2009/01/17/12. határozat. 
Az elnökség a Fegyelmi Bizottsággal kapcsolatban azt a határozatot hozza, hogy a fegyelmi 
eljárások kétszintőek legyenek, a második szint a Feljebbviteli Fegyelmi Bizottság. Az 
alapszabályt ennek megfelelıen kell módosítani. 
Az elnökség ezt 5 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta. 



4 
 

 
 

9. Egyéb 
 
a). A Neumann FSE-be az ARES HC-ból átigazolni szándékozó 6 fı U15-ös játékos kérdése 
A Neumann FSE képviseletében Ágoston Zsolt elmondja mi történt eddig az ügyben. 
Javaslat: A következı versenybizottsági ülésig az elnökség ideiglenes j 
 
2009/01/17/13. határozat. 
Az elnökség a következı versenybizottsági ülésig az érintett 6 játékosnak ideiglenes 
játékengedélyt biztosít. 
Az elnökség 3 igen 2 tartózkodással elfogadja  
 
b) Spanyol szövetség tartozása  
2009/01/17/14. határozat. 
A szakszövetség elnöksége határozatot hoz, hogy Vörös László írjon e-mailt-t a spanyol 
szövetségek, melyben határidıt szab a tartozásuk kifizetésére, és ha a megadott határidıig 
nem fizetnek, akkor küldjön levelet az IFF-nek. 
Az elnökség ezt 5 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta. 
 
 
 
16 50-kor Vörös László berekesztette az ülést. 
 
 
Törökbálint, 2009. január 17. 
 
 
 
 ..............................................  ..............................................  
 Vörös László Apostol Ágnes 
 levezetı elnök jegyzıkönyvvezetı 
 


