
JEGYZİKÖNYV 

(Elnökségi ülés) 

Dátum: 2007. június 30. 

Helyszín: Budapest Magyar Sportok Háza 

Résztvevık: Siklósi Evelin (MFSZ elnök), Kovács Gergely (MFSZ alelnök), Vörös 
László (MFSZ alelnök), Kovács Barna (elnökségi tag) 

Jegyzıkönyvvezetı: Apostol Ágnes 

1.napirendi pont: Anyagi helyzet ismertetése (Siklósi Evelin) 

Siklósi Evelin elmondja hogy a héten jelentkezett a Szent László Gimnázium vezetısége, 
és jogosan követel a szakszövetségen terembérleti díjakat (tételesen számlákkal 
támasztotta alá követelését). 

Siklósi Evelin személyesen járt a gimnáziumban, hogy ütemtervet csináljon a tartozás 
visszafizetésére a gazdasági osztályon. 

2007/ LXX. (70) számú határozat: 
 

Az MFSZ elnöksége határozatot hoz arról, hogy a Szent László Gimnázium részére készített 
visszafizetési ütemtervet jóváhagyja. Az elnökség ezt 4 igen szavazattal egyhangúlag 
elfogadja. 
 

Siklósi Evelin ismerteti a szövetség további pénzügyeit: 
Három jelentısebb tartozás: Pridentum Kft, Nemzeti Sportszövetség és a legújabb, a Szent 
László Gimnázium felé. 
Kisebb tartozás, Odor Józsefnek és Schauer Balázsnak, diákolimpiai játékvezetıi díjak. 
Kifizetések: Kovács Barnának és Strauss Tamásnak diákolimpia rendezési költségek. 
 
További beszélgetés a szövetség jövıbeli pénzügyi helyzetérıl, rövidebb és hosszabb 
távon, támogatások hogyan mikor folynak be, kiadások, tartozások, ötletek. 

 

2.napirendi pont: Beszámoló az iskolás világbajnokságról (Kovács Barna) 

Kovács Barna (aki játékvezetıként járt Brno-ban) elmondja tapasztalatait, meglátásait az 
iskolás világbajnokságról, szóba kerül egy esteleges magyarországi szervezés a jövıben. 

Az elnökség Kovács Barna beszámolóját egyhangúlag elfogadja. 

 



3.napirendi pont: A 2007/2008-as bajnokságokba nevezett csapatok kérvényeinek 
elbírálása 

a.) Veszprém Lizards: az Országos Bajnokság II. osztályában indulnak, de kérik hogy ne 
kelljen utánpótlás csapatot indítaniuk. 

Vörös László felhívja Kovács Tamást (Veszprém Lizards csapatvezetıje) és ismerteti a 
szövetség álláspontját. 

2007/ LXXI. (71) számú határozat: 
 

Az MFSZ elnöksége határozatot hoz arról, hogy a Veszprém Lizards csapatának kérelmét (az 
utánpótlás csapat indításáról) elutasítja. Ezt az elnökség 4 igen szavazattal egyhangúlag 
elfogadja. 
Indoklás: a Sporttörvény ide vonatkozó része: 
„34. § 
(1) A sportszövetségnek a versenyszabályzatában a hivatásos, illetve a vegyes (nyílt) 
versenyrendszerben (bajnokságban) részt vevı sportszervezetek számára azonos pénzügyi, 
adminisztratív, technikai és szakmai követelményeket kell megállapítania. 
(2) A sportszövetség a hivatásos, illetve vegyes versenyrendszerre (bajnokságra) vonatkozó 
szabályzatában: (...) c) meghatározhatja a sportszervezet által kötelezıen foglalkoztatandó 
hivatásos sportolók, továbbá a sportszervezet által az utánpótlás (tartalék) bajnokság(ok)ban 
indítandó csapatok, illetve versenyzık számát.” 

 

Az elnökség kéri, hogy a Versenybizottság szólítsa fel a Veszprém Lizards csapatát a 
hiánypótlásra! 

Melléklet csatolva! 

b.) a Szent-Györgyi DSE kérelme: az elnökség tekintsen el a szombathelyi játékvezetık 
kijelölésétıl. 

Ezt az ügyet a Versenybizottság tárgyalja majd. 

Melléklet csatolva! 

c.) IBK Cartoon Heroes 

Az elnökségi ülés és a nevezés napjáig nem emelkedett jogerıre az egyesület alapítása, de 
már be van jegyezve a Fıvárosi Bíróságon. Az IBK Cartoon Heroes csapata hosszas 
dokumentációval támasztja alá, hogy nem az egyesület vezetısége hibázott, minden 
szükséges iratot ügyvéddel készítettek el, a bíróságon mégis igen nehézkesen folyt a 
bejegyzés. 

2007/ LXXII. (72) számú határozat: 
 

Az MFSZ elnöksége határozatot hoz arról, hogy az IBK Cartoon Heroes csapatának kérelmét 
elfogadja, és indulását a bajnokságában engedélyezi. Az IBK Cartoon Heroes csapatának 



2007. szeptember 7-ig pótolnia kell a hiányzó iratokat (bírósági végzés és APEH igazolás). 
Ezt az elnökség 3 igen szavazattal és egy tartózkodással elfogadja. 

 

Melléklet csatolva! 

 

d.) Dunai Krokodilok 

A nevezési díj és a játékengedélyek befizetésére 2007. július 31-ig kérnek halasztást. 

2007/ LXXIII. (73) számú határozat: 
 
Az MFSZ elnöksége határozatot hoz arról, hogy a Dunai Krokodilok csapata 2007. július 
13-ig 50 ezer forintot (nevezési díjak), a nevezéshez szükséges díjak hátralékát pedig július 
31-ig fizesse be a szakszövetség számlaszámára. Ezt az elnökség 4 igen szavazattal 
egyhangúan elfogadja. 

Indoklás: A bajnokság sorsolását 2007. július 16-án tartja a Versenybizottság, eddig a napig 
be kell érkeznie a nevezési díjaknak. 

 

Melléklet csatolva! 

 

e.) Torpedo Justitia csapatának az Országos Bajnokság I osztályában való indulása 

2007/ LXXIV. (74) számú határozat: 
 

Az MFSZ elnöksége határozatot hoz arról, hogy a Torpedo Justitia csapata a 2007/2008-as 
bajnoki szezonban az elsı osztályban szerepelhet, amennyiben 2007. július 2-án 16 óráig 
8000 forintos játékvezetıi díj tartozását rendezi, és az induláshoz szükséges 10 ezer forint 
különbözeti összeget (OBI-OBII) 2007. július 10-ig átutalja a szövetség számlájára, vagy 
kézpénzben kifizeti. Ezt az elnökség 4 igen szavazattal egyhangúan elfogadja. 
 

 

f.) Az Országos Bajnokság II. osztályának feltöltése: 

Az Országos Bajnokság II. osztályába hivatalosan hét csapat nevezhet.  

2007/ LXXV. (75) számú határozat: 
 

Az MFSZ elnöksége határozatot hoz arról, hogy felhatalmazza a Versenybizottságot, hogy az 
országos bajnokság második osztályának mezınyét legfeljebb tíz csapatosra -akár páratlan 
létszámúra is- töltse fel. A feltöltéskor az elızı évi OBIII-as bajnokság végeredményét vegye 
figyelembe Ezt az elnökség 4 igen szavazattal egyhangúan elfogadja. 

 



4.napirendi pont: Játékvezetıi testület 

Kovács Gergely lemond a játékvezetıi testület elnöki tisztségérıl. Vörös László veszi át 
ezt a posztot. 

2007/ LXXVI. (76) számú határozat: 
 

Az MFSZ elnöksége határozatot hoz arról, hogy Vörös László legyen a Játékvezetıi Testület 
elnöke, és összekötı személye az elnökség felé. Ezt az elnökség 3 igen szavazattal és egy 
tartózkodással elfogadja. 

 

5.napirendi pont: A szövetségi honlap helyzete 

Siklósi Evelin beszámol a héten Tóth Péterrel folytatott beszélgetésérıl. Ismerteti a honlap 
változtatásait. 

Tóth Péter 2007.augusztus 21-ig az elnökségnek bemutatja az új honlapot. A szövetség 
vezetıinek e-mail címei is más tárhelyre kerülnek majd. 

 

6.napirendi pont: Nemzetközi bíró, ellenır kérdése 

Javaslatok arra, hogy milyen emberek jöhetnek szóba: 

2 férfi játékvezetıi páros: Vörös László-Kovács Gergely, Kovács Barna-Liska Bálint 
(Kelemen Gábor és Odor József) 

2 nıi játékvezetıi páros: Ambrus Katalin, Apostol Ágnes 

Játékvezetıi ellenır: Szabó József 

 
 

Budapest, 2007. június 30. 

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

 PH. 


