
JEGYZŐKÖNYV 
(Internetes-Versenybizottsági ülés) 

Dátum: 2008. 08. 25. 

Helyszín: Ajka, Avar utca 49. 

Résztvevők: Kovács Tamás (elnök), Liska Bálint, Jánosa Márton, Türinger József, Kovács 
Petra 

Nem vett részt: Gegesy Boglárka 

Jegyzőkönyvvezető: Kovács Tamás 

1. napirendi pont: Gegesy Boglárka lemondása 
 

Gegesy Boglárka jelezte a Versenybizottság felé, hogy nem tudja vállalni a VB 
tagságot, így lemond a tisztségről. 

 
2008/08/25/1. számú határozat 
 
A lemondást a VB elfogadta, s határozatot hoz arról, hogy a női OB koordinálásával 
megbízza Jánosa Mártont. 4 igen és 1 tartózkodás mellett, elfogadva.  
   

2. napirendi pont: Görög Tamás átigazolása 
 

Pavelka Zoltán, az Ares HC képviselője 2008. 08. 17-én jelezte a Magyar Floorball 
Szakszövetség és Versenybizottság felé, hogy szeretné átigazolni Görög Tamást a 
Diamonds SK játékosát. Átigazolási kérelmet írt alá az átvevő spotszervezet 
képviselője (Pavelka Zoltán) és a játékos (Görög Tamás). Az átadó sportszervezet 
képviselője (Siklósi Evelin) nem írta alá a kérelmet, többszöri megkeresésre sem. Az 
aláírás megtagadását azzal indokolja, hogy Görög Tamás tartozik a Diamonds SK-nak. 
Görög Tamás elmondása szerint átutalt egy éves tagdíjat a Diamonds SK-nak, és ezt 
igazolni is tudja. 
 

 
2008/08/25/2. számú határozat 

 
A Versenybizottság felszólítja a Diamonds Sport Klubot, hogy írásos formában jelezze a 
Versenybizottság és MFSZ felé Görög Tamással szemben állított bármiféle követelését. Ha 
nincs igazolható követelése, akkor kötelessége az átadó sportszervezetnek kiadni a játékos 
igazolását, mivel az a játékos tulajdona. 5 igen, 0 nem szavazattal egyhangúlag elfogadva.  

 
 
 
 
 



3. napirendi pont: Görög Tamás edzés látogatása 
 

Pavelka Zoltán az Ares HC képviselője és Görög Tamás (jelenleg Diamonds SK 
játékos) kérelmezi, hogy amíg átigazolási kérelme folyamatban van, a VB 
engedélyezze számára az Ares HC edzéseinek látogatását.  

 
2008/08/25/3. számú határozat 
 
A kérelmet a VB elfogadja és határozatot hoz arról, hogy a mai naptól (2008. 08. 25.)  Görög 
Tamás az Ares HC edzésein részt vehet, jelen határozat fellebbezésétől függetlenül. 5 igen, 0 
nem szavazattal egyhangúlag elfogadva. 
 
 
 
A határozatok ellen fellebbezni lehet 8 munkanapon belül a Magyar Floorball Szakszövetség 
Elnökségéhez! (focilaci@yahoo.com) 
 
 
 
Ajka, 2008. augusztus 25. 
   
 
 
 
 
 
  Kovács Tamás 
   VB elnök  

 PH. 


