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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 10. 18:30 
Helyszín:  Magyar Sport Háza, 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. 2. emelet tárgyaló 

Jelen vannak: Rácz László   FB elnök 
  Klinghammer Zoltán  FB tag 
  Szalai Péter   FB tag 
 
Napirendi pontok: 

1. Viczena Gábor fegyelmi tárgyalása 
 

Rácz László megállapította, hogy a Bizottság határozatképes így megnyitotta az ülést. 
A bizottság 3 igen szavazattal megbízta Rácz Lászlót a jegyzőkönyv vezetésével, 
Klinghammer Zoltánt és Szalai Pétert annak hitelesítésével. 
 
A tárgyaláson megjelent Viczena Gábor és jogi képviselője, Dr. Kerekes Tibor. 
 
A meghatalmazás ellenőrzése után az eljárás ismertetésére került sor. 
 
Ezt követően Viczena Gábor mesélte el az esetet. Elismerte, hogy valóban volt a 3. harmad 
elején összetűzés a hazai csapatvezetővel, de főleg társa, Váradi György részéről. Ennek 
folyamán Kovács Gergely (hazai csapatvezető) leparasztozta a játékosokat és Viczena Gábort: 
„ugyanolyan parasztok a játékosaid, mint amilyen te vagy, mint amikor játszottál”. Az ő 
reakciója: „ne itt beszéljük ezt meg, inkább meccs után”. A játékvezetők nem észlelték a 
szóváltást, ezért kérdezte meg Kovács Barnát később, hogy mi ilyenkor a teendő, aki azt 
mondta, hogy mivel nem hallotta, nem tehet semmit. Maga a mérkőzés egyébként könnyű, 
„nem feszülős” volt. A mérkőzés végén odalépett a hazai csapatvezetőhöz és kérte őt, hogy a 
mérkőzés közbeni nézeteltérést beszéljék meg, de ő elutasította ezt. Valóban átkarolta, a 
lábára lehet, hogy rálépett, nem emlékszik. Szalai Péter kérdésére kifejti, hogy nem tartja 
magát erőszakosnak, hirtelen vérmérsékletűnek, nem szereti, és nem alkalmazza a durva 
játékot. Azért javasolta a kinti helyszínt a beszélgetésre, mert nem a játékosai előtt akarta 
tisztázni az ügyet. Véleménye szerint egy viszonylag nyugodt, visszafogott invitálás volt. 
Később, amikor mentek már hazafelé, újra indítványozta a kinti találkozót, mert a játékosok 
egy része még ott bent volt. K. G. ezt véleménye szerint egy 10 éves szintjén kezelte (szájával 
gúnyolódott), amire volt a „kisbuzi” a válasz. Wiszkok Zsuzsa levelére reagálva nem találta 
helytállónak a fojtogatást, csak átkarolta K. G. vállát. Kérdésre megemlíti, hogy az eset akkor 
történt, amikor a játékvezetők ellenőrizték a jegyzőkönyvet, és Kovács Gergely kérésére 
jegyzőkönyvezték az esetet. 
 
Dr. Keresztes Tibor az ügyhöz szólva kifejti, hogy jó célnak tartja a személyeskedések, „rossz 
dolgok” visszaszorítását. V. G. elismerte az eseményeket, de nem fenyegető szándékkal tette 
azokat. A fenyegetettség érzése K. G. részéről inkább a szituációból (győztes-vesztes) és az 
emberi különbözőségekből fakadhatott. Összességében az események jellegének 
megítélésében van a különbség. 
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A zártkörű tanácskozáson a bizottság tagjai a rendelkezésre álló információk alapján nem 
tudtak úgy állást foglalni, hogy abból megalapozott döntést lehessen hozni. Ezért a bizottság 
elnöke élve a Fegyelmi Szabályzat 19.§ (2) bekezdés adta lehetőséggel 2011. március 17. 19 
órára új tárgyalást tűzött ki. A FB az új tárgyalásra a most meg nem jelent tanúk újbóli 
meghívását tartja szükségesnek. 
 
A döntést az eljárás alá vont tudomásul vette. 
 
Ezt követően a megjelentek távoztak az ülésről. 
 
 
Rácz László 20:10-kor berekesztette az ülést. 
 

 

_______________________ 
Rácz László 

jegyzőkönyv-vezető 
 

  
_______________________ 

Klinghammer Zoltán 
jegyzőkönyv-hitelesítő  

 
 

_______________________ 
Szalai Péter 

jegyzőkönyv-hitelesítő 


