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J E G Y ZŐK Ö N Y V  

amely készült a Magyar Floorball Szakszövetség Fegyelmi Bizottságának ülésén. 
 
Kezdési időpont: 2011. március 3. 18:30 
Helyszín:  Magyar Sport Háza, 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. MFSZ iroda 

Jelen vannak: Rácz László   FB elnök 
  Kelemen Gábor  FB tag 
  Kiss Attila   FB tag 
  Klinghammer Zoltán  FB tag 
 
Napirendi pontok: 

1. Szabó Gyula fegyelmi eljárásának 2. tárgyalása 
 

Rácz László megállapította, hogy a Bizottság határozatképes így megnyitotta az ülést. 
A bizottság 4 igen szavazattal megbízta Rácz Lászlót a jegyzőkönyv vezetésével, Kelemen 
Gábort és Kiss Attilát annak hitelesítésével. 
 
A tárgyaláson megjelent Szabó Gyula. 
 
A meghívott és újra meghívott tanúk nem jelentek meg a tárgyaláson. A bizottság megnézte a 
mérkőzésről készült felvételt, amely sajnos csak egy gól összefoglaló volt, érdemleges 
információval nem szolgált az eljáráshoz. 
 
A bizottság kérésére Szabó Gyula újra bemutatta, hogyan történt az eset az ő meglátása 
szerint. 
 
Arra a kérdésre, hogyan érezné magát egy büntetés esetén kifejtette, hogy már az 
automatikusan kihagyott egy mérkőzés is eléggé rossz volt, a tárgyalás előtti éjszaka is elég 
feszülten telt, és nem igazán tudja elképzelni, hogyan is mennének a dolgai, nagyon 
megviselné, hogy nem játszhat. 
 
A zártkörű tanácskozáson a bizottság tagjai a rendelkezésre álló, igen kevés információ 
alapján nem látták teljesen bizonyítottnak sem a szándékosságot, sem a vétlenséget. 
Döntésüket a játékvezetők pályán meghozott ítéletére támaszkodva hozták meg, figyelembe 
véve az eljárás során kialakult benyomásaikat. A bizottság tagjai egyöntetűen hozták meg a 
határozatot, mely szerint Szabó Gyula 8 mérkőzésről való eltiltást kap, amely végrehajtása 
2011. augusztus 31-ig felfüggesztésre kerül. 
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A döntés ismertetését követően Szabó Gyula írásbeli nyilatkozatával lemondott fellebbezési 
jogáról, így a meghozott határozat jogerős. 
 
Ezt követően a megjelentek távoztak az ülésről. 
 
Rácz László 20:00-kor berekesztette az ülést. 
 

 

_______________________ 
Rácz László 

jegyzőkönyv-vezető 
 

  
_______________________ 

Kiss Attila 
jegyzőkönyv-hitelesítő  

 
 

_______________________ 
Klinghammer Zoltán 

jegyzőkönyv-hitelesítő 


