








FEGYELMI BEADVÁNY 

 

tárgy: Pavelka Zoltán csapatvezetőként tanúsított viselkedése 

 

Tisztelt Fegyelmi Bizottság! 

 

Ezúton felkérem a Fegyelmi Bizottságot, hogy vizsgálja ki Pavelka Zoltán sportemberhez méltatlan, 

folytatólagos viselkedését egészen 2017. augusztusig visszamenőleg, különös tekintettel a 2018. 

május 4-én rendezett SZPK Komárom – Ares HC lány U15 utánpótlás mérkőzésre. Hivatkozott - tét 

nélküli - mérkőzésen, melyen az Ares HC elnökeként, edzőjeként volt jelen, a megérdemelt bajnoki 

cím ünneplése helyett az utolsó percekben kizárólag a játékvezetőket, különösen Tóth Krisztiánt 

végtelenül lealacsonyító, személyeskedő stílusban szidta, becsmérelte. Az ott elhangzó kifejezések, 

melyekre számos tanú van, teljes mértékben kimerítik a Magyar Floorball Szakszövetség (MFSZ) 

hatályos Fegyelmi Szabályzatának IV. fejezet 9. § f) pontját. Ez alapján kérem, hogy a Fegyelmi 

Bizottság indítsa meg a fegyelmi eljárást Pavelka Zoltán ellen, és a szabályok adta keretek között a 

lehető legsúlyosabb elmarasztaló ítéletben részesítse. 

Pavelka Zoltánt véleményem szerint nem szükséges bemutatni a floorball sportágban szereplők 

számára, kiszámíthatatlan és sokszor botrányos viselkedésével évek óta megkeseríti a sportban 

szerepet vállalók tevékenységét. Számos alkalommal érkezett rá panasz a játékvezetőktől, az aktuális 

ellenféltől, vagy esetleg a mérkőzésen részt vevő szülőktől, szurkolóktól. Továbbá nem egy 

alkalommal előfordult, hogy az MFSZ hivatalos rendezvényein, megbeszélésein – illetve privát és 

klubja felületein – floorballos sporttársait és magát a Szakszövetséget súlyosan becsületsértő 

kifejezésekkel illette. Kérem, hogy az eljárás során vegyék figyelembe, Pavelka Zoltán korábban – 

2010-ben - részesült már eltiltásban hasonló okok miatt, ezáltal visszaesőnek mondható. 

Az öt év alatt, mialatt az MFSZ főtitkára voltam, Pavelka Zoltán volt mindvégig az egyik 

leghangosabban kritizáló személy. Néhol jogosak voltak a meglátásai, azonban az esetek 

többségében önös érdekből vezérelt, a múlt sérelmei által túlfűtött, nosztalgikus kitekintésekkel 

megspékelt, és alpári stílusban előadott monológokkal terhelte saját közönségét – feltéve, ha maradt 

olyan személy, aki még képes komolyan venni. 

Véleményem szerint Pavelka Zoltán viselkedése kártékony a magyar floorball, és a kirohanásait 

megtapasztaló kiskorú gyerekek szempontjából. Nem szabadna, hogy bármilyen köze legyen 

sportunkhoz. Álláspontom további kifejtésére, alátámasztására a fegyelmi tárgyaláson kerítek sort. 

Kérem, hogy a tárgyaláson az alábbi tanúk meghallgatására mindenképpen kerüljön sor: 

▪ Tóth Krisztián, Juhász Krisztián, mint a hivatkozott mérkőzés játékvezetői, 

▪ Lelovics Dusán, Darai Szilvia, mint a hivatkozott mérkőzésen az ellenfél csapatvezetői, 

▪ Varsányi Zsuzsanna, korábbi sértett, Pavelka Zoltán számos alkalommal becsületsértő 

kifejezésekkel illette, (legalább) egy alkalommal pedig leköpte, 

▪ Paszternák Sándorné, korábbi sértett, akit az Ares saját oldalán sértő kifejezésekkel illetett, 

▪ Szegvári András, a Versenybizottság elnöke, Pavel Zoltán kirohanásainak számos alkalommal 

tanúja és célzottja volt. 



Jelen levelemet egyúttal felhívásnak szánom a teljes floorball társadalomnak. Kérem, hogy ha 

valakinek problémája volt Pavelka Zoltánnal a közelmúltban, akkor jelentkezzen, és hozza a Fegyelmi 

Bizottság tudtára a történteket. 

 

Budapest, 2018. május 28. 

 

Jaczkó Róbert Gyula s.k. 
















