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H a t á r o z a t 
 
 
A Magyar Floorball Szakszövetség Fegyelmi Bizottsága (elnök: Rácz László tagok: Kiss 
Attila, Klinghammaer Zoltán) a 2011. március 17-én a Magyar Sport Házában (Budapest, 
Istvánmezei út 1-3. MFSZ iroda) tartott ülésén a 2011/3. számú, Viczena Gábor 
(1976.01.10.) ellen V3 kiállítás miatt automatikusan kezdeményezett fegyelmi eljárásban a 
bizonyítékok alapján 
 

kötelezettségszegést állapít meg, 
 

és a V3 kiállítás 1 bajnoki mérkőzésre szóló automatikus eltiltásán felül 4 mérkőzésre szóló 
eltiltásban részesíti, melynek végrehajtását a jogerőre emelkedéstől számítva egy évi 
próbaidőre felfüggeszti. 
 
Az elsőfokú fegyelmi határozattal szemben az eljárás alá vont a kézbesítéstől számított 15 
napon belül írásban fellebbezéssel élhet. A fellebbezést a Fegyelmi Bizottság elnökéhez kell 
benyújtani, és az MFSZ Elnökségnek kell címezni. A beérkezett fellebbezést a Fegyelmi 
Bizottság elnöke 15 napon belül az eljárás során keletkezett iratokkal együtt továbbítja az 
Elnökséghez.  
 
Indoklás: 

A fegyelmi eljárás alapjául szolgáló cselekmény leírása: 
2011. március 4-én a Zone Női OB1 16. fordulójának SZPK-NOKIA – Phoenix Fireball SE 
mérkőzésen történt, az IFF Játékszabály 617 (3) pontja szerinti végleges kiállítás. 
 
A bizottság figyelembe vette a tárgyaláson megjelenő Viczena Gábor (eljárás alá vont), a 
telefonon megkérdezett Kelemen Gábor és Kovács Gergely (játékvezető), Váradi György 
(tanú), valamint Kovács Geregely (játékvezető) írásban tett vallomását. 
 
Ezek alapján mivel a bizottság teljes bizonyossággal nem látta helytállónak Viczena Gábor 
állítását, miszerint kiállítása megalapozatlan volt, mert nem mondta a jelentésben szó szerint 
idézett mondatot a heves reklamáció során, a játékvezetők pályán meghozott döntésére 
hagyatkozva megállapította, hogy Viczena Gábor megvalósította az IFF Játékszabály 617 (3) 
pontjában szereplő kötelezettségszegést. Emiatt a Fegyelmi szabályzat 8. §. (2) e) pontja 
szerinti fegyelmi büntetést alkalmazza a Fegyelmi Szabályzat 1. számú melléklet Kiszabható 
büntetések (2) pont szerinti büntetési intervallum középértékét alapul véve. Ugyanakkor 
tekintettel az eljárás során felhozott tényekre, körülményekre (nem szerencsés játékvezetői 
kirendelés a Szövetség részéről ill. ennek elvállalása, a közvetlen tanúk kis száma, és a tőlük 
kapott információ hiányos volta), valamint arra a szándékra, hogy Viczena Gábor megfelelő 
lehetőséget kapjon gyakorlatban alátámasztani állítását, célravezetőnek ítéltük a büntetés 
felfüggesztését a Fegyelmi szabályzat 9. §. (1) pont alapján. 
 
 
 
Budapest, 2011. március 22. 
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