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J E G Y ZİK Ö N Y V  

amely készült a Magyar Floorball Szakszövetség Fegyelmi Bizottságának ülésén Pazsák 
Csaba, Móricz Levente fegyelmi tárgyalásán. 
 
Kezdési idıpont:  2009. április 9. 16:00 
Helyszín:   Magyar Sport Háza, 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. 207. szoba 

Jelen vannak: Rácz László   FB elnök 
  Kiss Attila   FB tag 
  Mujahid Altamash  FB tag 
 
Rácz László megállapítja, hogy a Bizottság határozatképes így megnyitja az ülést. 
A bizottság 3 igen szavazattal megbízta Rácz Lászlót a jegyzıkönyv vezetésével, Mujahid 
Altamasht és Kiss Attilát annak hitelesítésével. 
 

I. 
 
Elsıként Pazsák Csaba fegyelmi tárgyalására került sor. 
 
A tárgyaláson megjelent Pazsák Csaba és tanúként Kovács Gergely, valamint érdeklıdıként 
jelen volt Varga Tibor, Vörös László, Apostol Ágnes. 
 
Elsıként az eljárás ismertetésére került sor. 
 
Majd Pazsák Csaba mesélte el a történetet. Részletesen beszámolt az eseményekrıl és 
kiemelte, hogy amit tett és késıbb a játékvezetıvel szembeni magatartásként értékeltek, az a 
pályára beáramló szurkolók visszaszorításának érdekében történt. 
 
Ezt követıen került behívásra Kovács Gergely, a mérkızés egyik játékvezetıje. Szintén 
részletes beszámolót adott az eseményekrıl. Elmondta, hogy az esemény kezdetekor, nem 
látta a háta mögött beáramló szurkolókat, részben emiatt, ill. a kialakult tumultus miatt 
értelmezte a játékos tetteit ellene irányulónak. A kérdésre, hogy ma hogyan ítéli meg Pazsák 
tettét egyértelmően úgy válaszolt, hogy nem követett el szabálytalan, büntetendı cselekedet, 
még ha akkor a rendkívüli helyzetben annak is tőnt, de utólag az események egészét látva 
nem tartja indokoltnak a kiállítást. 
 
Varga Tibor szót kérve kifejezte, hogy roppant szégyenteljesnek gondolja mindazt, ami a 
mérkızésen történt és az egyesület igyekszik megakadályozni az újabb hasonló eseteket. 
Egyrészt az idény hazai mérkızésein csak az egyesülethez tartozó szülık jelenléte lesz 
engedélyezett, másrészt megtalálják a módját, hogy kizárják a nézık közül azokat, akik 
okozói voltak, vagy lehetnek az ilyen eseményeknek. 
 
A zártkörő tanácskozáson a Bizottság tagjai egyetértettek, hogy a rendelkezésre álló 
bizonyítékok alapján kijelenthetı, hogy az eljárás alapját képezı cselekedet nem került 
elkövetésre. A szavazás során 3:0 arányban a Bizottság tagjai Pazsák Csaba felmentése 
mellett döntöttek (2009/8.). Egyben megbízták Rácz László elnököt, hogy a döntésrıl 
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tájékoztassa a Versenybizottságot és kezdeményezze Pazsák Csaba kiállításának és 
eltiltásának eltörlését.  
 
Rácz László ismertette a Bizottság határozatát Pazsák Csabával, aki elfogadta a határozatot és 
nyilatkozatban lemondott fellebbezési jogáról. 
 
Ezt követıen a megjelentek távoztak az ülésrıl. 
 
 

II. 
 
Ezt követıen következett Móricz Levente fegyelmi tárgyalása. 
 
A tárgyaláson megjelent Móricz Levente és jogi képviselıje, Dr Kerekes Tibor ügyvéd, 
tanúként Kovács Gergely, Haris Tibor, Lukács Csaba, Illés László, valamint érdeklıdıként 
jelen volt Vörös László, Apostol Ágnes. 
 
A meghatalmazás ellenırzése után, az eljárás ismertetésére került sor. 
 
Elsıként Móricz Levente mondta el a történteket. Elismerte, hogy pólójánál és nyakánál 
fogva igyekezett csapattársáról leszedni az egyik szurkolót. Miután ez sikerült nem volt 
további kontaktus közöttük, hisz célját elérte. 
 
Ezt követıen került sor a tanúk meghallgatására. Kovács Gergely játékvezetı elmondta, hogy 
miután látta, hogy játékvezetıként nem tudja megfékezni a szurkolókat az események 
megfigyelését választva látta Móricz Levente tettét. Megítélése szerint, noha szó szerinti 
értelmezésben ütés, rúgás nem történt mégis a V3 kiállításnál megfogalmazottak teljesültek a 
beavatkozással, ezért állították ki így a játékost, és most is hasonlóan cselekedne. 
 
A többi tanú egyöntetően - természetesen apró részletektıl eltekintve - támasztotta alá mind a 
játékos, mind a játékvezetı által elmondottakat. Mindannyian a mérkızés rendezése körüli 
hibák, hiányosságok miatt kialakult helyzet szükségmegoldásaként ítélték meg a játékos 
beavatkozását.  
 
A zártkörő tanácskozáson a bizottság tagjai egyöntetően foglaltak állást, hogy az eljárás 
alapját képezı cselekedetet Móricz Levente valóban elkövette, fizikai kontaktust 
kezdeményezett egy nézıvel, ezzel megvalósította a Végleges 3 kiállítás alapját. 
Megvizsgálva az érintettek által vázolt körülményeket, a Bizottság a veszélyeztetéssel és a 
szükséges védelemmel arányosnak ítélte a beavatkozást, és megerısítettnek látta a védekezı, 
védelmezı szándékot, amivel csapattársát igyekezett védeni a szurkolók ütésben/rúgásban 
megnyilvánuló támadásától. A játékos a fizikai kontaktus enyhébb formáját választotta, 
sérülést nem okozott, tettével esetleges súlyosabb következményeket akadályoz(hat)ott meg. 
A FB a szavazás során 3:0 arányban további büntetés nélküli kötelezettségszegést megállapító 
határozat (2009/7.) mellett döntött.  
 
Rácz László ismertette a Bizottság határozatát Móricz Leventével és képviselıjével. Móricz 
Levente elfogadta a határozatot és nyilatkozatban lemondott fellebbezési jogáról. 
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Ezt követıen a megjelentek távoztak az ülésrıl. 
 
Rácz László 18:20-kor berekesztette az ülést. 
 

 

_______________________ 
Rácz László 

Jegyzıkönyv vezetı 
 

 
_______________________ 

Kiss Attila 
Jegyzıkönyv hitelesítı  

 
 

_______________________ 
Mujahid Altamash 

Jegyzıkönyv hitelesítı 


