
Magyar Floorball Szakszövetség 

Fellebbviteli Fegyelmi Bizottság 

1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3 
 

JEGYZŐKÖNYV 

 

amely készült a Magyar Floorball Szakszövetség Fellebbviteli Fegyelmi Bizottságának ülésén.  

 
Kezdési időpont: 2013. november 2. 11 óra 

 

Helyszín: Magyar Sport Háza, 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3 (207-es szoba) 
 

A megjelentek megállapítják, hogy a határozathozatal megtartható, azon a fegyelmi tárgyalás alá vont 

nem jelent meg, egyben a megjelentek kijelentik, hogy kölcsönösen elismerik a fellebbviteli fegyelmi 

bizottság ülésének jogszerűségét, annak ellenére, hogy nem postai úton, hanem e-mail útján történt az 
összehívása. 

 

Jelen vannak: 
Füzi Gábor FFB elnök 

Illés László FFB tag 

Mészáros Szabolcs FFB tag 

 

Napirendi pontok: 

1. Hollósi Richárd fegyelmi tárgyalásában határozat hozatal 

 
A Bizottság megállapította, hogy határozatképes, így megnyitotta az ülést. Megállapította továbbá, 

hogy a fegyelmi tárgyalás a határozathozatal miatt kerül megtartásra. 

 
A Fellebbviteli Fegyelmi Bizottság tagjai Fegyelmi Bizottság hiányában hoznak határozatot a 

napirendi pontban. 

 

A Bizottság 3 igen szavazattal megbízta Füzi Gábort a jegyzőkönyv vezetésével, Illés Lászlót 
hitelesítőnek és Mészáros Szabolcsot levezető elnöknek. 

 

A Fellebbviteli Fegyelmi Bizottság ez után zártan tárgyalt és megállapította, hogy Hollósi Richárd a 
Dunai Krokodilok SE 63-as számmal játszó játékosa trágár módon nyilvánult meg a játékvezetők felé, 

így a játékvezetői páros V3-as kiállítást adott. 

 
A mérkőzés játékvezetője Kiss Tibor az esettel kapcsolatban elküldte írásos véleményét a 

bizottságnak, melyben leírja, hogy a játékos ugyan trágár módon nyilvánult meg a játékvezető felé, 

viszont nem történt semmilyen egyéb atrocitás, vagy egyéb, fizikális megnyilvánulás. Továbbá a 

játékos jelezte, hogy egy esetleges fegyelmi tárgyaláson nem tud részt venni, külföldön fog 
tartózkodni huzamosabb ideig.  

  

Ezek tudatában a bizottság átbeszéli, hogy a büntetés ne legyen túlzóan nagy mértékű. A V3-as 
kiállítás reklamálásért a továbbiakban lehet fontos, mivel az ilyen típusú megnyilvánulások túl 

gyakoriak a szezon kezdete óta, a játékosok túl sok mindent engednek meg maguknak. Ez a 

játékvezetők munkájától (és annak minőségétől) függetlenül a mérkőzés kárára válik, annak minden 

aspektusában. Elvesz a mérkőzés élvezeti értékéből, a játékosok nagyobb sérülésveszélynek vannak 
kitéve, ráadásul a játékvezetők tekintélycsorbulása is drasztikusan nő. 



Az eset kivizsgálása után Hollósi Richárd játékost a Végleges 3 kiállítás 1 mérkőzésre szóló 

automatikus eltiltásán felül egyéb büntetésben nem részesíti.  

 
A Fellebbviteli Fegyelmi Bizottság megállapítja, hogy az egy mérkőzésről való eltiltás soron 

következő játékból kimaradását jelenti. A büntetést a játékos a soron következő bajnoki mérkőzésen 

(2013. október 26. DK – SZPK) már letöltötte, így 2013. október 27-ét követő bajnoki- és 
kupamérkőzésen már pályára léphet. 

 

A Bizottság 3 igen szavazattal a határozatot elfogadja. 

 
Berekesztve: 12.35 órakor 

 

 
 

Füzi Gábor 

jegyzőkönyv-vezető 
 

 

 

Illés László 
jegyzőkönyv-hitelesítő 

 


