
J E G Y Z İ K Ö N Y V 

 
Készült a Magyar Floorball Szakszövetség elnökségének ülésén 2007. február 11-én, a 
Magyar Sportok Házában.  
 
Jelen vannak:  -    Siklósi Evelin MFSZ elnök 

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

 
• Siklósi Evelin elnök tájékoztatta az elnökséget arról, hogy a közelmúltban panasz 

érkezett hozzá, hogy a 2005-ös lettországi ifi Vb-n a kapusok tulajdonába került 
kapusmezben védenek az érintett játékosok a bajnoki mérkızéseken. 

 
2007 / XXV.  határozat: 

 

Az MFSZ elnöksége határoz arról, hogy értesíteni kell a csapatvezetıket arról, hogy semelyik 
játékos nem szerepelhet egyesületi mérkızésen válogatott mezben.  (5 igen szavazattal 
elfogadva) 
 
 

• Az MFSZ elnökségének tudomására jutott, hogy 45.000 Ft tartozás áll fenn Schmidt 
Dennis felé a 2006-os évi floorball világbajnokságon szerepelt magyar válogatott 
mezei kapcsán. Továbbá Mag Lászlóval egyeztetett az elnökség, és megállapodott 
vele a felé fennálló 50.000 Ft tartozás kifizetésérıl. 

 
2007 / XXVI.  határozat: 

 
Az MFSZ elnöksége határoz arról, hogy a Schmidt Dennis felé fennálló 45.000 Ft tartozást 
rendezni kell. Felveszik a kapcsolatot az érintettel a rendezés módjával kapcsolatban. 
Felelıse: Siklósi Evelin (5 igen szavazattal elfogadva) 
 
2007 / XXVII.  határozat: 

 
Az MFSZ elnöksége határoz arról, hogy a Mag László felé fennálló 50.000 Ft tartozást a 
regisztrációs díjakból származó bevételbıl kell rendezni legkésıbb 2007. szeptemberéig. 
Felelıse: Siklósi Evelin (5 igen szavazattal elfogadva) 
 
 

• A II. napirendi pont tárgyalása elmaradt, mert Országh Ákos nem érkezett meg az 
elnökségi ülésre.  

 
• Megérkezett Strauss Tamás elnökségi tag, így az elnökség 6 fıvel folytatja munkáját. 

Szintén megérkezett Lugasi Vanda. 
 

• A III. napirendi pont tárgyalása elmarad, mert a Mecman Eger ISE képviselıje nem 
jelent meg az elnökségi ülésen.  

 



 

 

• Az elnökség meghallgatta Strauss Tamás szövetségi kapitánynak az U 19 nıi 
világbajnokságról szóló szakmai és gazdasági értékelését. A szövetségi kapitány 
tájékoztatta az elnökséget, hogy a válogatott játékosai számára vásárolt sportszárak 
nincsenek kifizetve, így 25.280 Ft tartozása van a szövetségnek. Ebbıl 16.000 Ft 
Acsai István felé, 9.280 Ft pedig Strauss Tamás felé. A sportszárak a szakszövetség 
leltárát képezik. Strauss Tamás átadta a válogatott mezek visszaadásáról szóló 
dokumentumot is.  

 
2007 / XXVIII.  határozat: 

 

Az MFSZ elnöksége átvette a válogatott mezek visszaadásáról szóló dokumentumot. Az 
elnökség határoz arról, hogy a 25.280 Ft tartozást rendezni kell. 
Az MFSZ elnöksége Strauss Tamás beszámolóját elfogadja. (4 igen és 2 tartózkodás mellett 
elfogadva) 
 

 

• Az elnökség meghallgatta Lugasi Vandát a májusi nıi világbajnokság szervezési 
feladatairól. Lugasi Vanda beszámolt arról, hogy Kovács Petra segítségével találtak 
megfelelı szállást. Az elızetes számítások szerint az utazás és a szállás (reggelivel) 
1.034.010 Ft-ba fog kerülni a magyar válogatott számára. A válogatott mezek kapcsán 
egyeztetett az LV International Kft. képviselıjével, és egy ajánlatot adott át az 
elnökség tagjainak megvitatásra. Továbbá Kovács Petra elkészített egy portfolió 
anyagot, melynek segítségével további szponzorokat szeretnének felkutatni. 

 
2007 / XXIX.  határozat: 

 
Az MFSZ elnöksége megbízza Lugasi Vandát és Kovács Petrát, hogy a nıi válogatott 
világbajnoki szerepléséhez szükséges anyagi feltételekhez támogatókat keressenek. (6 igen 
szavazattal elfogadva) 
 

 

Megérkezett Tóth Péter, aki a www.hunfloorball.hu weboldalt szerkeszti és mőködteti. Az 
elnökség párbeszédet folytatott vele a weblap szövetségi honlappá nyilvánításáról, illetve a 
jövıbeni tervekrıl, a mőködtetés anyagi vonzatáról. 
 
 

2007 / XXX.  határozat: 

 

Az MFSZ elnöksége határoz arról, hogy 1 Ft-ért megveszi Tóth Pétertıl a 
www.hunfloorball.hu weblap tulajdonjogát, egyúttal megbízza Tóth Pétert a honlap további 
mőködtetésével, karbantartásával. Az MFSZ elnöksége vállalja, hogy 2007. december 31-ig 
150.000 Ft karbantartási összeget fizet a honlap készítıjének. Minderrıl szerzıdés készül 
2007. március 31-ig, mely szerzıdés tartalmazza a MFSZ elvárásait is a honlappal 
kapcsolatban. A szerzıdés elkészítésével az MFSZ elnöksége megbízza Gál Tamást, az 
Ellenırzı Testület elnökét. Az elnökség részérıl a kapcsolattartó: Kovács Gergely.  (6 igen 
szavazattal elfogadva) 
 
 



 
• Strauss Tamás elment, így az elnökség 5 fıvel dolgozik tovább. 

 
• Megérkezett Veisz László, az LV International Kft., Szabó József az ARCH 

International Kft. és Berkó Csaba, a Stickland floorball bolt képviselıje. Az elnökség 
tájékoztatta a megjelenteket, hogy lehetıség van a floorball diákolimpia és a jövı évi 
magyar bajnokság kizárólagos támogatójának lenni. Ezzel kapcsolatban a MFSZ 
nyitott minden egyeztetésre.   

 
• Az elnökség meghallgatta Veisz Lászlót, az LV International Kft. képviselıjének 

elképzeléseit egy lehetséges hosszú távú együttmőködésrıl. Veisz László átadott egy 
tervezetet, melyben részletesen is kifejtette elvárásait az MFSZ felé a támogatás 
fejében.  

 
2007 / XXXI.  határozat:  
 
A Magyar Floorball Szakszövetség elnöksége határoz arról, hogy az LV International Kft. 
képviselıje által felajánlott szerzıdéstervezetet elfogadja. A szerzıdés kidolgozására felkéri a 
cég képviselıjét. (5 igen szavazattal elfogadva) 
 
 

• Siklósi Evelin tájékoztatta az elnökséget, hogy az eddigi irodavezetı, Bıdy Krisztina 
fıállásban elhelyezkedett, és a késıbbiekben nem tudja ellátni a korábbi feltételekkel a 
feladatkörét.  

 
2007 / XXXII.  határozat: 

 

Az MFSZ elnöksége határoz arról, hogy megköszöni Bıdy Krisztina társadalmi munkában 
végzett eddigi munkáját, és a házipénztárt, számlákat, irodakulcsot, mágneskártyát Siklósi 
Evelin átveszi tıle. (5 igen szavazattal elfogadva) 

 
 

• Bokor Gábor elment, így az elnökség 4 fıvel folytatja munkáját 
 
• Az elnökségi tagok ismertették az újonnan létrehozott bizottságok tagjait. Kovács 

Gergely ismertette, hogy a játékvezetıi testület tagjai Acsai Renáta, Odor József, 
Dávid András lesznek, külsısként Ambrus Kata segíti az ı munkájukat. A 
versenybizottság tagjai Ágoston Zsolt, Jesch Dávid, Lugasi Vanda, Székely Gergı, 
Liska Bálint, Gegesy Boglárka és Türinger József lesznek. Varsányi Zsuzsanna 
ismertette az utánpótlás bizottság tagjainak névsorát: Türinger József, Tóth Imre, 
Szakmáry Zoltán, és Szabó Gábor lesznek a bizottság tagjai. A diákolimpiai 
bizottságban Bokor Gábor, Kovács Barna és Strauss Tamás dolgoznak. 

 
2007 / XXXIII.  határozat: 

 

Az MFSZ elnöksége határoz arról, hogy a játékvezetıi testület, a versenybizottság, az 
utánpótlás bizottság és a diákolimpiai bizottság tagjait elfogadja. (4 igen szavazattal 
elfogadva) 
 

 



• Siklósi Evelin beszámolt arról, hogy panasz érkezett hozzá, miszerint a válogatottak 
szövetségi kapitányai nem a csapatvezetıkön keresztül értesítik a válogatott keretbe 
meghívott játékosokat az összetartások, edzıtáborok idıpontjáról.  

 
 
2007 / XXXIV.  határozat: 

 
Az MFSZ elnöksége határoz arról, hogy a mindenkori szövetségi kapitányok kizárólag az 
egyesületi csapatvezetıkön keresztül értesítsék a válogatott sportolókat az edzıtáborok 
idıpontjairól, a keretbe meghívásról. A keret összeállításakor maximálisan vegyék figyelembe 
a csapatvezetık ajánlásait az edzéslátogatás, fegyelem stb. tekintetében. (4 igen szavazattal 
elfogadva) 
 

• Siklósi Evelin tájékoztatta az elnökségi tagokat, hogy Pavelka Zoltántól átvette a 
Sportfolió Kft, a Magyar Államkincstár és a Nemzetközi Floorball Szövetség felé 
fennálló tartozás kiegyenlítésérıl szóló átutalási megbízás aláírt példányát.  

 
 

• Kovács Gergely beszámolt arról, hogy a Versenybizottság 2007/   számú határozata 
ellen a Szolnok Cannibals csapata fellebbezést nyújtott be. Mindkét érintett csapat 
vezetıje úgy nyilatkozott, hogy hajlandó lejátszani az elmaradt találkozót. 

 
2007 / XXXIV.  határozat: 
 
Az MFSZ elnöksége úgy határoz, hogy le kell játszani a Szolnok Cannibals – White Sharks 
HC OB II-es férfi bajnoki mérkızést legkésıbb 2007. március 10-ig. (4 igen szavazattal 
elfogadva) 
 
 
Budapest, 2007. február 11.   P.H. 
 
 
…………………………..      ………………………… 

Siklósi Evelin                Kovács Barna 
MFSZ-elnök             jegyzıkönyvvezetı 


