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V E R S E N Y I R O D A  H A T Á R O Z A T A  

A Magyar Jégkorong Szövetség Versenyirodája a 2017. október 11-én, az U16 77 számú mérkőzés 

kapcsán a Gepárd JE által benyújtott óvást 

 

elutasítja. 

 
A Versenyiroda jelen határozatba foglalt döntése ellen két munkanapon belül nyújtható be fellebbezés 

az MJSZ Szakmai Bizottságához 50.000,- Ft + ÁFA fellebbezés díj befizetésének egyidejű igazolása 

mellett. 

 

Jelen határozat elektronikus úton kerül közlésre. 

I N D O K L Á S  

A korosztályos versenykiírások összeállítására minden esetben a bajnoki nevezéseket megelőzően 
kerül sor, akkor, amikor a lebonyolítás pontos részletei még nem ismertek annak érdekében, hogy a 
sportszervezetek nevezéseiket minden esetben a versenykiírások ismeretében tudják benyújtani. A 
csapatok pontos létszáma a benyújtott nevezéseket követően válik ismertté, a lebonyolítási rendeket 
ennek megfelelően lehet kialakítani. 
 
Tényszerűen igaz, hogy az U16-os bajnokság esetében a lebonyolítási rend a tavalyi évhez képest 
megváltozott, a korábbi kettő helyett az idei szezonra három csoportba kerültek besorolásra a 
csapatok. A versenykiírás ennek ellenére azonban nem rendelkezik a „C” csoportból „A” csoportba 
történő átjátszás részletes feltételeiről. 
 



 

A többi korosztályos bajnoksággal húzott párhuzam alapján megállapítható szokásjog szerint a „C” 
csoportból „A” csoportba történő átjátszás nem engedélyezett a csapatok számára, mely szabályt a 
Versenyiroda a bajnokság kezdetét megelőzően jelezte is az érintetteknek. 
 
Mind a MAC, mind pedig az UTE képviselői kezdeményezték azonban a szabály lazítását arra 
hivatkozással, hogy az U16-os „C” bajnokságban szereplő csapataikban olyan játékosok játszanak, 
akik a megelőző évben az U14-es bajnokságban kimagasló eredményeket értek el, így akár egy U15-
ös, U16-os tehetséggondozó program keretében tartott összetartásnak potenciális résztvevői 
lehetnek. A mindenki számára elfogadható megoldás megtalálása érdekében 2017.09.07-én a szakmai 
alelnök, a sportigazgató, a versenyiroda munkatársai, valamint a csapatok képviselőjének jelenlétében 
személyes egyeztetésre került sor, mely során az a javaslat született, hogy a két érintett csapat 
legalább 5 játékossal a minimális létszám felett nevez be játékosokat az „A” bajnokságban érdekelt 
csapatba, „cserébe” biztosításra kerül számukra a „C” bajnokságból „A” bajnokságba történő átjátszás 
lehetősége. 
 
A fenti javaslat a személyes egyeztetést követően megküldésre került az MJSZ Szakmai Bizottsága 
számára is, mely plénum döntésével jóváhagyta azt, amelyről az érintett csapatok még a döntés napján 
tájékoztatva lettek. 
 
A fent leírtakra tekintettel mind a MAC, mind pedig az UTE „C” bajnokságban érdekelt csapatai a 
Szakmai Bizottság döntésének megfelelően szerepeltethetnek játékosokat az „A” és a „C” 
bajnokságban is. Ennek megfelelően az óvásban kifogásolt átjátszás nem szabályellenes, így a 
Versenyiroda a rendelkező rész szerint határozott. 
 
Az is tényszerűen megállapítható, hogy a Szakmai Bizottság döntéséről a bajnokságban érdekelt 
valamennyi csapat nem került személy szerint tájékoztatásra, miként korábban és azóta sem 
értesítünk külön-külön mindenkit. Az MJSZ Szakmai Bizottsága, illetve a Versenyirodája által hozott 
határozatokat a döntésben közvetlenül érintett sportszervezetek számára szoktuk megküldeni, melyet 
követően, a jogerőre emelkedése után a honlapra történő feltöltés útján kihirdetésre kerül a többi 
érdekelt és érdeklődő számára is. 
 
Az óvással kapcsolatban három dolgot feltétlenül szükséges kiemelni. Egyrészt a Gepárd JE szakmai 
igazgatója 2017.09.07-én 16:09 perckor küldött elektronikus levelében megszavazta a MAC és az UTE 
számára biztosítandó átjátszást, vagyis a kedvezményre vonatkozó információ a sportszervezet 
birtokában volt. Másrészt, az egyesület elnöke és a versenyiroda vezetőjének telefonos egyeztetése 
során elhangzott a szükséges tájékoztatás, illetve javaslatként az is, hogy erre hivatkozással nem 
indokolt megóvni a találkozót. Harmadrészt, és mind közül legfontosabbként szükséges megjegyezni, 
hogy az UTE és a MAC együttesének az U16-os bajnokságban pontosan ugyanaz a kedvezmény került 
biztosításra, mint ami a Gepárd JE U14-es bajnokságban érdekelt csapatai számára is, mely 
bajnokságban emiatt egyetlen csapat sem nyújtott be óvást. 



 

A leírtak mellett a Versenyiroda hivatalosan is elnézést kér a Gepárd Jégkorong Egyesülettől az óvás 
késedelmes megválaszolása miatt, amely kapcsán úgy határoztunk, hogy a Gepárd JE számára a 
befizetett óvási díjat az MJSZ visszatéríti a sportszervezet számára. 
 
A fellebbezési jogot a Versenyszabályzat 8.§-a biztosítja. 
 
 
Budapest, 2017. november 13. 
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