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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 2011/2. számú, Viczena Gábor 
(1976.01.10.) ellen indítvány alapján kezdeményezett fegyelmi eljárásban a bizonyítékok 
alapján 
 

kötelezettségszegést állapít meg, 
 

és a szóbeli figyelmeztetés fegyelmi büntetésben részesíti. 
 
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. február 18-án a Zone Női OB 10. fordulójó IBK Cartoon Heroes – SZPK-NOKIA 
mérkőzést követően többszöri sportszerűtlen viselkedés (negatív színezetű fizikai kontaktus, 
sértegetés, fenyegetés) az ellenfél csapatvezetőjével szemben. 
 
A bizottság figyelembe vette a tárgyaláson megjelenő Viczena Gábor (eljárás alá vont), a 
telefonon megkérdezett Füzi Gábor (játékvezető), Dani Zsolt és Kovács Gergely (tanúk), 
valamint Kovács Barna (játékvezető), Füzi Gábor (játékvezető), Wiszkok Zsuzsanna (tanú) 
írásban tett vallomását. 
 
A mérkőzés harmadik harmadában és azt követően mind a beadvánnyal élő Kovács Gergely, 
mind Viczena Gábor sportszerűtlen magatartást tanúsított egymás szidalmazásával, 
szitkozódásukkal. Úgy ítéljük meg, hogy mint csapatvezetők nagyon rossz példát állítottak fel 
játékosaik előtt, fontosnak tartjuk kiemelni, hogy mindenképpen kerülendő az ilyen 
hozzáállás és viselkedés. Viczena Gábor az általa kezdeményezett fizikai kontaktussal (lábra 
lépés, átkarolás), ha enyhe formában is, de túlment az elfogadható, sportolóhoz 
maradéktalanul méltó viselkedés határán, ezzel megvalósítva a Fegyelmi Szabályzat 6.§ (1) 
bekezdés d) pontjában szereplő kötelezettségszegést, és mint ilyen semmiképp nem nevezhető 
sportszerűnek, követendőnek. Tekintettel arra, hogy maga a konkrét tett nem bizonyult 
súlyosnak, valamint figyelembe véve a történtek teljességét elegendőnek ítéltük a legenyhébb, 
a Fegyelmi szabályzat 8. §. (2) a) pontja szerinti szóbeli figyelmezetés fegyelmi büntetést 
alkalmazni. 
 
 
 
Budapest, 2011. március 22. 
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