JEGYZİKÖNYV
(Elnökségi ülés)

Dátum: 2007. március 31. 15 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), Illés László (U19-es szövetségi kapitány), Szabó József
(ARCH International KFT), Monszpart Áron (a nemzetközi kapcsolatokért felelıs
szakreferens)
Jegyzıkönyvvezetı: Apostol Ágnes (fıtitkár)

1.napirendi pont: A fiú U19 VB-vel kapcsolatos tennivalók, kérdések, problémák (Illés
László)
Illés László ismerteti az elmúlt hetek történéseit az U19-es válogatott csapat körül:
 Kupó Ádám és Varga Gergı játékjogosultsága (részt vehetnek az U19-es
világbajnokságon annak ellenére, hogy már játszottak felnıtt világbajnokságon,
mert ez csak akkor lenne kizáró tényezı, ha más ország színeiben léptek volna
pályára.)
 U19-es vb kvalifikációs torna rendezése: Magyarország (Debrecen) rendezte volna
a selejtezıt, de az IFF meghatározta a helyszínt, fıváros vagy fıvároshoz közel.
Mégis Malacky kapta a rendezés jogát.
 Ha Szlovákia, vagy Oroszország nyeri a kvalifikációs tornát, akkor A csoportos
lesz, ha Magyarország vagy Szlovénia, akkor az B csoportos. Ez etikátlan.
 Az IFF halogatta a döntést, hogy hol lesz a kvalifikációs torna, így a
szálláskeresés, utazás szervezése is zavart szenved. A késéssel az U19-es
válogatott csapat elesett az OTP ingyen buszának lehetıségétıl. A Postán keresztül
próbálja megoldani a szövetségi kapitány, illetve a szlovák központon keresztül
egy másik OTP-s buszt. Erre még nincsenek fix ajánlatok. 250-300 ezer Ft körüli
összeg a busz.
 Felszerelés: Jadberg és OTP-tıl utcai galléros póló.
 Szállás: Illés László a Nimród Hotellel állapodott meg: 3 éjszaka, 6 étkezés 10 000
Ft.
A továbbiakról: Jövı héten van edzıtábor (április 4-6), majd április 28-29-én a
kvalifikációs torna Malacky-ban. Mosonmagyaróváron van a találkozó. A játékosok az
iskolából kikérıt csütörtökre és péntekre is kapnak (Tóth Imre a technikai vezetı). 20 fıs
nevezési lista van a kvalifikációs tornára. Április 3-ig le kell adni a 30 fıs végleges
VILÁGBAJNOKI utazó keretet.
Illés László kérése hogy zászlóval (3db) és matricával támogassa a szövetség az U19-es
válogatottat (MFSZ-es).

Illés László U19-es válogatottról szóló beszámolóját az elnökség 5 igen szavazattal
elfogadta (Siklósi Evelin még nincs jelen).
Siklósi Evelin és Szabó József megérkezik. Illés László távozik.

2.napirendi pont: az ARCH International Kft-vel a diákolimpiák jövıbeni támogatásáról
kommunikáció indítása
Siklósi Evelin elmondja eddig mit beszélt már Szabó Józseffel.
Szabó József: az idei diákolimpia szervezésbıl 2-3 döntınek a költségeit vállalja, de
szerzıdésben rögzítve a diákolimpiára kizárólagos jogokat kér. Elmondja az üzleti okait,
és hogy névadója szeretne lenni a diákolimpiának. Az idei diákolimpia nélküle indult el,
de szeptembertıl szerzıdésben elıre lefektetett feltételekkel szeretné elkezdeni.
Siklósi Evelin hármas szerzıdést javasol: a Magyar Diákolimpiai Szövetség (2%-ot kér
minden eladott ütı után), a Magyar Floorball Szakszövetség és Szabó József között. Így
Szabó József a Magyar Diákolimpiai Szövetségen keresztül is elérhetı lenne.
Siklósi Evelin elmondja, jövıre két diákolimpia lesz, kispályás és nagypályás. Ismerteti a
Magyar Diákolimpiai Szövetség jövı évi terveit is. Vázolja Szabó József lehetıségeit.
Szabó József elsısorban felszerelést, és nem kézpénzt akar beleforgatni a diákolimpiába.
Siklósi Evelin javasolja, hogy jövıre 2 lány és 2 fiú korcsoportot támogasson Szabó
József Fat Pipe termékkel, 1-1 általános iskolás és gimnáziumi korcsoportot. Díjazás:
ütıszett (12 ütı 12 labda) és plusz ajándékok gólkirálynak, stb. (késıbb beszélik meg).
Testnevelı tanárnak póló. Játékvezetıknek póló (ezt a szövetség fizeti).
ARCH International Kft. 1117 Budapest Hunyadi János út. 2.
Jövıre a diákolimpia angol nyelven is elérhetı lesz a honlapon, erre más országokban is
van példa. Jövı héten szerzıdéstervezet elkészítése. Az elnökségi tagok megbeszélik,
hogy a Szabó József által támogatott döntık lehetıleg Budapesten legyenek, az Építık
pályán vagy Törökbálinton. További kommunikáció a jövı héten. A jövı évi diákolimpia
tervezetet április 30-ig le kell adni.
Monszpart Áron megérkezett, Szabó József távozott.

3.napirendi pont: Egyebek
Monszpart Áron részt vett a március 24-i Magyar Egyetemi-Fıiskolai Sportszövetség 100.
évfordulójára rendezett banketten, errıl röviden beszámol.
2007/ L. (50) számú határozat:

Az MFSZ elnöksége határozatot hoz arról, hogy Monszpart Áron legyen a nemzetközi
kapcsolatokért felelıs szakreferens. Ezt az Elnökség 6 igen szavazattal egyhangúlag
elfogadja.
Monszpart Áron feladata lesz a továbbiakban, a nemzetközi levelezés, nemzetközi
nevezések, határidık. Az elnökség tagjai elmondják ennek gyakorlati hátterét. E-mail
levelezés és kommunikáció az elnökségi tagok és Monszpart Áron között.
2007/ LI. (51) számú határozat:
Az MFSZ elnöksége határozatot hoz arról, hogy külön e-mail cím a
hunfloorball@hunfloorball.hu (nemzetközi levelezés), és külön e-mail cím az
floorball@hunfloorball.hu (belföldi levelezés). A szavazás: 2 külön e-mail cím: 4 szavazat
mellette, csak egy e-mail cím: 2 fı mellette.

4.napirendi pont: a nıi VB-vel kapcsolatos tennivalók, kérdések, problémák
Siklósi Evelin elmondja, hogy a dániai világbajnokságra utazó csapat szálláspénzét idıben
elutalta. Az utazók létszáma: 15 fı mezınyjátékos, 2 fı kapus, Strauss Tamás, Apostol
Ágnes, Pintér Annamária (17 fı játékos, 3 fı vezetıség). Szállás 19 fıre van Dániában.
Strauss Tamás kéri, hogy Balázs Szilvi legyen az egyik a két fıbıl akiknek a szállását a
szövetség fizeti.
Siklósi Evelin javasolja, hogy Apostol Ágnes utazását fizesse a szövetség, több okból is,
egyrészt a szövetség ezzel fizetne az eddigi munkájáért, másrészt, mert május 18-án
fıtitkári konferencia lesz a világbajnokság helyszínén, harmadrészt, mert masszırként a
csapat segítségére lehetne.
2007/ LII. (52) számú határozat:
Az MFSZ elnöksége határozatot hoz arról, hogy Apostol Ágnes dániai utazási költségeit a
szövetség fedezi. Ezt az Elnökség 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja.
Apostol Ágnes feladata továbbá egy egészségügyi csomag összeállítása (az U19
kvalifikációs tornára már legyen készen).
Az Elnökség Strauss Tamáson keresztül kéri, hogy Balázs Szilvia április 10-ig fizesse be a
dániai szálláspénzét (35 ezer forint).
Utazás Dániába: május 10-én indul a két 9 fıs kisbusz. Perje Edina és Ladányi Bernadett
(11-én érettségizık) utazása még nem megoldott. İk 11-én az érettségi vizsgájuk után
indulnak Dániába a világbajnokság helyszínére. (Megbeszélés alatt, hogy Gyenes György
esetleg kihozza a 2 érettségizı játékost.) A felmerülı +90 ezer forintos költségrıl azoknak
a csapatvezetıknek kell határozniuk, akik érintettek klubszinten a nıi válogatottnál.
Nyilatkozzanak, hogy ezt a költséget át tudják-e vállalni, ez játékosonként 6000 forint.
Határidı: az írásbeli nyilatkozatra április 4-e (szerda) éjfél.

Felszerelés: rendezve. Attól függıen, mikor érkezik meg a felszerelés, elıször készüljön
róla leltár, majd kapják meg a játékosok, vagy elıbb megkapják a játékosok, és azután
készül róla leltár.
Április 28-29-én edzıtáborozik a nıi válogatott a világbajnokság elıtt, Szolnokon.
5.napirendi pont: A nıi VB alatt elnöki, és fıtitkári találkozó lesz. Ennek anyagi
vonzatainak átbeszélése
Elızetes tervek szerint Siklósi Evelin és Monszpart Áron utazna ki a dániai nıi
világbajnokságra, ahol május 18-án 9-13 óráig Presidential and General Secretaries
meeting lesz. Esetleg Kovács Gergely is kiutazik. Úgy tervezik, egy személyautóval
utaznak Dániába.

6.napirendi pont: IFF minket is érintı döntéseinek átbeszélése
Monszpart Áron ismerteti az IFF elmúlt hetekben érkezett leveleit:
 U19-es világbajnokság kvalifikációs torna
 Eurocup lebonyolítási rendje (regionális selejtezık után a Eurocup döntıje 8 férfi
és 8 nıi csapatnak)
 Dániai nıi világbajnokságra le kell adni a doppinghoz kapcsolódó papírokat az
IFF-nek (április 17-ig)
 Stb.

7.napirendi pont: Bankváltás
Siklósi Evelin és Kovács Gergely a jövı héten intézkedik, és a Magyar Floorball
Szakszövetség számláját a Vértes Takarékszövetkezettıl a MKB Bank RT-hez viszik át.
Az alszámlaszámokról és azok számáról kell döntenie az Elnökségnek:
 Diákolimpia
 Nıi válogatott csapat
 Férfi válogatott csapat
 Játékvezetıi testület és versenybizottság egy alszámlaszámon
2007/ LIII. (53) számú határozat:
Az MFSZ elnöksége határozatot hoz arról, hogy a bankváltás után a szakszövetségnek 4 darab
alszámlaszáma legyen. Ezt az Elnökség 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja.

8.napirendi pont: Iskolás VB helyzete, ki utazzon játékvezetıként?
Egy játékvezetıt kell küldeni a brno-i iskolás floorball világbajnokságra, mely május 3. és
10. között lesz. Kovács Barnát és Vörös Lászlót kérdezte meg az Elnökség, mint

lehetséges jelölteket. Április 4. szerda a határidı arra, hogy eldıljön ki utazik. A
játékvezetı költségeit a szövetség állja.

Bokor Gábor távozott.

9.napirendi pont: a Mecman Eger ISE-vel kommunikáció indítása
Kovács Gergely telefonon beszél Rab Konstantinnal, aki elmondja, nem kapott levelet a
legutóbbi elnökségi ülésrıl, melyen határozatot hoztak a Mecman Eger ISE csapatáról.
2007/ LIV. (54) számú határozat:
Az MFSZ elnöksége határozatot hoz arról, hogy:
-Ha a Mecman Eger ISE csapata 2007.03.31. 24 óráig elutalja a 150 ezer forintot, akkor az
ügy oka fogyott.
-Ha a következı elnökségi ülésig a Mecman Eger ISE csapata elutalja a 150 ezer forintot,
akkor az elnökség újratárgyalja a szankciókat (melyben szerepel a Mecman Eger ISE férfi
OBI-es csapatának kizárása is).
-Ha a Mecman Eger ISE csapata nem utalja el a 150 ezer forintot, akkor a Magyar Floorball
Szakszövetség Elnöksége kizárja a Mecman Eger ISE csapatát.
Ezt az Elnökség 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja.
A következı elnökségi ülés idıpontja: 2007. április 21. 18 óra.

10.napirendi pont: A fellebbezések tárgyalása (Phoenix fellebbezése)
Veszprém Lizards-Phoenix Fireball OBII-es férfi mérkızés. Siklósi Evelin felolvassa a
versenybizottság határozatát. Kovács Gergely (mint versenybizottsági tag, és mint aki
részt vett a határozat meghozatalában) megindokolja a versenybizottsági határozatot.
Strauss Tamás szerint nem rendezıi hiányosság volt, és nem objektív a játékvezetıi hiba.
Indítványozza, hogy játsszák újra a mérkızést.
2007/ LV. (55) számú határozat:
Az MFSZ elnöksége határozatot hoz arról, hogy Veszprém Lizards-Phoenix Fireball OBII-es
férfi mérkızés újra kell játszani. Szavazás: ellene 1 fı, mellette 3 fı, tartózkodik 1 fı.
2007/ LVI. (56) számú határozat:
Az MFSZ elnöksége határozatot hoz arról, hogy a versenybizottság által az eset kapcsán
megállapított összegeket helyben hagyja. A Phoenix Fireball csapata a szövetség nevére
kérjen számlát az utazási költségekrıl. Szavazás: mellette 4 fı, tartózkodik 1 fı.

Az IBK Cartoon Heroes-Miskolci Betyárok mérkızés fegyelmi ügyében az IBK Cartoon
Heroes fellebbezését az Elnökség egy késıbbi idıpontban tárgyalja.
11.napirendi pont: Országh Ákossal történı kommunikáció elindítása
Országh Ákos faxon átküldte a papírokat, melyek kapcsolódnak az ügyhöz. Siklósi Evelin
indítványozza, hogy a szövetség ne ismerje el ezt a tartozást, és Országh Ákos csak jogi
úton érvényesíthesse ezt a tartozást. Országh Ákos ismételten nem jelent meg az elnökségi
ülésen. A rendelkezésre álló megállapodás alapján a Magyar Floorball Szakszövetség
Országh Ákos követelését nem ismeri el.

12.napirendi pont: Tartozások ütemezésének megbeszélése
A szövetség 378 ezer forinttal tartozik a Nemzeti Sportszövetségnek, a regisztrációs
kártyákért. Ennek ütemezése: 2007. július 31-ig 100 ezer forint, 2007. augusztus 31-ig
100 ezer forint és 178 ezer forint 2007. október 31-ig.
Pridentum tartozás: 400 ezer forint 2007. augusztus 31-ig, a fennmaradó összeget 2007.
október 31-ig. Ha van kamat, azt kérvényezzük, hogy tekintsenek el tıle.
Tartozás az IFF felé: állami támogatásból fizeti a szövetség, amint megjön. Errıl beszélni
kell majd az IFF tagjaival, az U19-es kvalifikációs tornán és a nıi világbajnokságon.

13.napirendi pont: Az Ellenırzı Testület mőködése
Mivel ismételten nem jelent meg egyetlen Ellenırzı Testületi tag sem, ezt a napirendi
pontot az Elnökség egy késıbbi idıpontra halasztotta.
Siklósi Evelin indítványozza, hogy az Ellenırzı Testület majd hangsúlyosan világítson át
minden 2006/2007-ben nevezett csapatot.

14.napirendi pont: Egyebek
2007/ LVII. (57) számú határozat:
Az MFSZ elnöksége határozatot hoz arról, hogy a Magyar Floorball Szakszövetség
negyedévente elszámolással kifizeti Kovács Barna és Strauss Tamás útiköltségét, ha írnak
kiküldetési rendelvényt, az erre megfelelı formanyomtatványon. Ezt az Elnökség 5 igen
szavazattal egyhangúlag elfogadja.

A közgyőlésre a jelölıbizottság tagjai: Kovács Barna, Lugasi Vanda, és Apostol Ágnes.
Szabályzatok átalakítása és áttanulmányozása Tóth Imre és Varsányi Zsuzsanna feladata.
Budapest, 2007. március 31.

..............................................
Siklósi Evelin
MFSZ elnök

..............................................
Apostol Ágnes
MFSZ fıtitkár

PH.

