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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, Mujahid Altamash, Szalai Péter) a 2010. április 29-én a Magyar 
Sport Házában (Budapest, Istvánmezei út 1-3. 2. em. ovális tárgyaló) tartott ülésén a 2010/2. 
számú, Pavelka Zoltán (2030 Érd, Boróka u. 9.) ellen V3-as kiállítás miatt automatikusan 
kezdeményezett fegyelmi eljárásban a bizonyítékok alapján 
 

kötelezettségszegést állapít meg, 
 

és a V3 kiállítás 1 Magyar Kupa mérkőzésre szóló automatikus eltiltásán felül 2011. január 
31-ig mindennemű szakmai tevékenységtől eltiltja klubjának minden mérkőzésén. 
 
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 a Fellebbviteli Fegyelmi Bizottsághoz kell címezni. A beérkezett fellebbezést a 
Fegyelmi Bizottság elnöke 15 napon belül az eljárás során keletkezett iratokkal együtt 
továbbítja a Fellebbviteli Fegyelmi Bizottság elnökéhez.  
 
Indoklás: 

A fegyelmi eljárás alapjául szolgáló cselekmény leírása: 
2010. április 3-án a MFSZ Magyar Kupa Ares HC/Top Floor – Debreceni FSE mérkőzésen az 
IFF Játékszabály 617 (1) és (3) pontja szerinti végleges kiállítás. 
 
A bizottság figyelembe vette a tárgyaláson megjelenő Pavelka Zoltán (eljárás alá vont), Vörös 
László (játékvezető) valamint Pavelkáné Györgyfalvi Zsuzsa (jegyzőkönyvvezető), 
Bajasgalan Amar Taivan (tanú) és a telefonon megkérdezett Kovács Gergely (játékvezető) 
Mangold László (tanú) vallomását, és az esetről készült videó felvételt. Ezek alapján 
megállapította, hogy Pavelka Zoltán megvalósította az IFF Játékszabály 617 (1) és (3) 
pontjában szereplő kötelezettségszegést, azaz sértő kifejezést használt és verekedésben vett 
részt Vörös László játékvezetővel szemben. Emiatt a Fegyelmi szabályzat 8. §. (2) e) pontja 
szerinti fegyelmi büntetést alkalmaz. A Fegyelmi Szabályzat 1. számú melléklet a 
Szabálytalanságok osztályozása (4) pontjában meghatározott osztályozásban a verekedés 
súlyosságát az a) és b) közé rangsorolta, ebből kiindulva a kiszabható büntetési intervallum 
arányosításával határozta meg az eltiltás idejét 9 hónapban (azonnali hatálybalépésnél ez 
2011. január 31-ig szólna és ez a dátum került az elfogadott határozatba), szűkítve a 
sportszakmai tevékenység teljességét a saját sportegyesület mérkőzésire minden bajnoki 
osztályban és korcsoportban. Súlyosbító körülményként vette figyelembe a Bizottság, hogy a 
játékos a játékvezetővel szemben követte el tettét, valamint az eset negatív példaértékét a 
sportban. Fontosnak kívánja a Fegyelmi Bizottság hangsúlyozni, hogy a jövőben is kiemelten 
súlyos cselekményként fogja értékelni a játékvezető és a mérkőzés hivatalos személyzetének 
terhére elkövetett szabálytalanságokat. Enyhítő körülményként értékelte a Bizottság a 
részbeni beismerést, és az eljárás alá vont eddigi V3 kiállítás nélküli sportolói, sportvezetői 
múltját.  
 
Budapest, 2010. május 3. 
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