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J E G Y ZŐK Ö N Y V  

amely készült a Magyar Floorball Szakszövetség Fellebbviteli Fegyelmi Bizottságának 
ülésén. 
 
Kezdési időpont: 2011. október 3. 18.30 
Helyszín:  Magyar Sport Háza, 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. 

Jelen vannak: Németh Miklós  FFB elnök 
  Apostol Ágnes  FFB tag 
  Gál Tamás   FFB tag 
  Vörös László   FFB tag 
 
Napirendi pontok: 

1. Fellebbviteli tárgyalás a 2011/3. sz. fegyelmi eljárásban  
 

Németh Miklós megállapítja, hogy a Bizottság határozatképes így megnyitotta az ülést. 
A bizottság 4 igen szavazattal megbízta Gál Tamást a jegyzőkönyv vezetésével, Apostol 
Ágnest és Vörös Lászlót annak hitelesítésével. 
 
A tárgyaláson megjelent Viczena Gábor és jogi képviselője, Dr. Kerekes Tibor. Valamint 
érdeklődőként jelen vannak Galambos Tamás, László Péter, Rácz László. 
 
Németh Miklós röviden ismertette az eljárást, majd megadta a szót Dr. Kerekes Tibornak, aki 
röviden szóban is összefoglalta a benyújtott fellebbezés legfontosabb pontjait 
 
Mivel tisztázó kérdések nem merültek fel, az elmondottakra Németh Miklós reagált. 
Miszerint a fellebbezés első pontjában megfogalmazott eljárásbeli hiba csak a gyorsított 
eljárás esetén vetődne fel, de az eljárás a normál szabályok szerint lett lefolytatva. A második 
részben megfogalmazott tartalmi részre reagálva kifejtette, hogy a hozott határozat nem volt 
súlyos, kellően igyekezett reagálni az összes körülményre. 
 
Viczena Gábor hozzáfűzte, hogy addig sem, és azóta sem volt ilyen jellegű fegyelmi 
problémája, ezért nem látja szükségesnek a kiszabott büntetést. Gál Tamás szerint az, hogy 
nem volt más, hasonló ügye azt is jelenti, hogy gyakorlati hatása nem várható a kiszabott 
büntetésnek, előre láthatólag nem lép életbe a felfüggesztett büntetés. 
 
Kisebb eszmecsere alakult ki a bírói tekintély, szavahihetőség kérdésében. Mindenki 
egyetértett abban, hogy a játékvezetők alapvetően bizalmat és védelmet kell, hogy kapjanak, 
noha tévedhetnek is. Emiatt természetesen nem lehet automatikusan alkalmazni minden eset 
megítélésekor „a bírónak mindig igaza van” megközelítést sem.                                             
 
Ezt követően a zártkörű tanácskozáson a bizottság tagjai megállapították, hogy az eljárásbeli 
hibák nem vehetők figyelembe, mivel nem a V3 esetére létrehozott gyorsított eljárás szabályai 
szerint zajlott az eljárás, hanem az általános eljárás szabályai szerint, amelyeket az eljárás 
folyamán maradéktalanul betartottak. Arra vonatkozólag, hogy megalapozott volt-e a kiállítás 
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és azt milyen súlyú tett előzte meg, a tagok nem láttak olyan kiegészítő információt vagy 
körülményt, amit a Fegyelmi Bizottság már ne vett volna figyelembe. 
 
Ezt követően egyhangúlag helybenhagyták a Fegyelmi Bizottság által kiszabott 4 mérkőzésre 
szóló, felfüggesztett eltiltást, de tekintettel a fellebbviteli eljárás elhúzódására a felfüggesztés 
idejét az egy évről, határozott idejűre, 2012. március 17-éig tartóra változtatta. 
 

A határozat ismertetése után Kerekes Tibor kifejezte, hogy elképzelhető, hogy a határozat 
kézhezvételét követően élnek további fellebbezési jogukkal. 
 
Ezt követően a megjelentek távoztak az ülésről. 
 
Németh Miklós 19.20-kor berekesztette az ülést. 
 

 

_______________________ 
Gál Tamás 

jegyzőkönyv-vezető 
 

  
_______________________ 

Apostol Ágnes 
jegyzőkönyv-hitelesítő  

 
 

_______________________ 
Vörös László  

jegyzőkönyv-hitelesítő 


