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JEGYZİKÖNYV 

(Elnökségi ülés) 

Dátum: 2009. február 22. 15 óra 

Helyszín: Budapest, Magyar Sportok Háza, 207-es szoba 

Résztvevık: Vörös László (MFSZ elnök), Bokor Gábor, Kovács Petra, Kovács Barna, 
Kovács Tamás, Ressely Béla, Németh Miklós (elnökségi tagok), Illés László (férfi 
szövetségi kapitányi posztra pályázó), Füzi Gábor (fıtitkári posztra pályázó), Varsányi 
Zsuzsanna (Phoenix Fireball SE képviselıje) 

Jegyzıkönyvvezetı: Apostol Ágnes (fıtitkár) 

Vörös László 15.10-kor megállapítja hogy az elnökség határozatképes. Vörös László, 
Bokor Gábor, Kovács Petra, Kovács Barna, Kovács Tamás, Németh Miklós, Ressely Béla 
6 igen szavazattal és egy tartózkodással elfogadja, hogy Vörös László legyen a levezetı 
elnök. Jegyzıkönyvvezetınek Apostol Ágnest választják, 7 igen szavazattal. 

Vörös László pár szóban elmondja, hogy hogyan változott a felnıtt férfi világbajnokság 
selejtezıinek lebonyolítási rendje, és ez hogyan befolyásolhatja a mai szövetségi kapitányi 
választást. 

1.napirendi pont: Fıtitkári pályázat elbírálása 
 
Füzi Gábor pár szót hozzáfőz a pályázatához. Az elnökségi tagok kérdéseket tesznek fel 
Füzi Gábornak és Apostol Ágnesnek. Vörös László felkéri Kovács Barnát, Kovács 
Tamást, és Kovács Petrát hogy számlálják a szavazatokat, ezt az elnökség 7 igen 
szavazattal elfogadja. 
 
Füzi Gábor 3, Apostol Ágnes 4 szavazatot kapott. Továbbra is Apostol Ágnes a 
szakszövetség fıtitkára. 
 

 
2.napirendi pont: Férfi válogatott szövetségi kapitányi pályázat elbírálása 

 
Az elnökség meghallgatja Illés László pályázót. Vörös László röviden tájékoztatja ıt, 
hogy hogyan változott a felnıtt férfi világbajnokság selejtezıinek lebonyolítási rendje. 
Vörös László felkéri Kovács Barnát, Kovács Tamást, Kovács Petrát hogy számlálják a 
szavazatokat, ezt az elnökség 7 igen szavazattal elfogadja. 
 
Ágoston Zsolt 1, Illés László 6 szavazatot kapott. Illés László a szövetségi kapitánya a 
felnıtt férfi válogatottnak. 
 
 



2 

3.napirendi pont: Csapatvezetıi értekezlet kiírása 
 
Vörös László javaslata: Budapesten a Magyar Sportok Házában legyen a csapatvezetıi 
értekezlet. Az idıpont változatlan, 2009. március 22-e, vasárnap. 

 
2009/02/22/1. számú határozat 
 
Az MFSZ elnöksége határozatot hoz arról, hogy a márciusi csapatvezetıi értekezlet 
Budapesten a Magyar Sportok Házában legyen. Az elnökség ezt 7 igen szavazattal 
egyhangúlag elfogadta. 

 
 

4.napirendi pont: Fellebbezések elbírálása 

 
a. Torpedo JSC fellebbezése (Phoenix FSE-Torpedo JSC, U13) 

Bokor Gábor és Varsányi Zsuzsanna elmondja az esetet. Az elnökség visszavonul 
döntéshozatalra. 
 
2009/02/22/2. számú határozat 
 
Az MFSZ elnöksége határozatot hoz arról, hogy a fellebbezést elutasítja. Az elnökség 0 igen, 
5 nem szavazattal és 1 tartózkodással szavazott. Bokor Gábor mivel érintett az ügyben, ezért 
nem vett részt a döntéshozásban. 
 

b. Egyéb 
ARES HC kifogása a Justitia Torpedo-Debreceni FSE OBI-es férfi mérkızéssel kapcsolatban 
született elnökségi határozat ellen. 
Az elnökség megvitatja a kérdést, és úgy dönt hogy tájékoztatást küld Pavelka Zoltánnak. 

 
 

5.napirendi pont: Díjátadó Gála 

 
Kovács Petra elmondja az elképzeléseit, ötleteit. Az elnökség megvitatja a gála részleteit. 
Kovács Petra segítséget kér a többi elnökségi tagtól a szervezéshez. 

 
 

6.napirendi pont: Floorballt bemutató kisfilm 

 
Kovács Petra vázolja az elképzeléseit, ötleteit a kisfilmmel kapcsolatban. A technikai 
feltételeket tudja biztosítani.  

 
 

7.napirendi pont: Palánkvásárlási és palánkbérleti szerzıdés 

 
Vörös László röviden ismerteti az ügyet, a Torpedo csapata megvásárolná a Debreceni FSE 
régebbi palánkját, hogy utána azt Piliscsabán használják. 
Az elnökség a döntést egy késıbbi elnökségi ülésre halasztja. 
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9.napirendi pont: Elnökség munkarendjének megállapítása 

 
Az elnökségi tagok az elnökségi ülések idejét szeretnék elıre tervezni. A következı elnökségi 
ülés 2009. március 15-e, 12 óra, Törökbálint vagy Sportok Háza. Az azt követı április 5, 
amennyiben az mégsem jó, április 19. 

 
 

10.napirendi pont: Visszalépések az utánpótlás és a nıi bajnokságoktól 

 
Paks U19, Debrecen nıi U19 és ARES nıi visszalépett a bajnokságoktól, illetve a Miskolc 
U17-es csapata tervezi. 
 
2009/02/22/3. számú határozat 
 
Az MFSZ elnöksége határozatot hoz arról, hogy a Paksi FK csapatát 10 ezer forintra bünteti. 
Az elnökség ezt 6 igen, 1 nem, 0 tartózkodással elfogadja. 
Indoklás: a Paks FK U15-ös csapata már a bajnokság korai szakaszában jelezte hogy 
visszalép, és a versenykiírás vonatkozó pontjának így is megfelel az egyesület. 

 
2009/02/22/4. számú határozat 
 
Az MFSZ elnöksége határozatot hoz arról, hogy az ARES HC nıi csapatát felszólítja, hogy 
fizesse be a nevezési díjat, és 25 ezer forint büntetést szab ki a csapatra, mert visszalépett a 
bajnokságban való indulástól. Az elnökség ezt 7 igen egyhangú szavazással elfogadja. 

 
 

19.22-kor bezárta az ülést. 
 
Budapest, 2009. február 22. 
 
 
 

 ..............................................  ..............................................  
 Vörös László Apostol Ágnes 
 MFSZ elnök MFSZ fıtitkár 

 PH. 


