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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. december 11-én, az U14 246 számú mérkőzés 
kapcsán a Győri ETO HC által benyújtott óvást 
 

elutasítja, a mérkőzés pályán elért eredményét helybenhagyja, az ISK Lendület 
Gyergyószentmiklós együttesét 30.000,- Ft + ÁFA eljárási díj megfizetésére kötelezi.   

 
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 Magyar Jégkorong Szövetség hatályos Versenyszabályzata a mérkőzés versenybíróságára 
vonatkozóan az alábbiakról rendelkezik: 
 
„4.1.1. Egyesületi versenybíróság összetétele, létszáma 
 
Az OBII, U20, U18 és az U16 bajnoki mérkőzéseket öt egyesületi versenybírósági tag (időmérő, 
jegyzőkönyvvezető, bemondó, két fő büntetés-időmérő), az OB III, OB IV, a női, U14, U12 mérkőzéseket 
négy egyesületi versenybírósági tag (időmérő, jegyzőkönyvvezető és bemondó, két fő büntetés-
időmérő), az U10 és U8 mérkőzéseken két versenybírósági tag (időmérő, adminisztrátor) 
közreműködésével kell lejátszani.  



 

Az egyesületi versenybíróság működőképesnek tekintendő, ha az előírt létszámnál egy fővel kevesebb 
van jelen, de ebben az esetben a versenykiírásban meghatározott eljárási díj terheli a pályaválasztó 
csapatot. 
 
4.1.2 Késés, meg nem jelenés 
 
Az egyesületi versenybírósági tagoknak minimum 45 perccel a mérkőzés kiírt kezdési időpontja előtt 
kell megjelenniük a mérkőzés színhelyén. 
Amennyiben az egyesületi versenybíróság a versenyszabályzatban megengedett minimális létszámban 
a mérkőzés kiírt kezdési időpontjában nincs jelen, a pályaválasztó csapatot úgy kell tekinteni, mint a 
mérkőzésen meg nem jelent csapatot.” 
 
A Győri ETO HC óvásában megjelöltek alapján az egyesületi versenybíróság a mérkőzésen 3 főből állt. 
 
A mérkőzés hivatalos jegyzőkönyvének tanúsága szerint az egyesületi versenybíróság a mérkőzésen 
4 főből állt, Demeter Róbert jegyzőkönyvvezetőként, Lukács László időmérőként, Mán Géza és Málnási 
Huba pedig büntetés időmérőként dolgozott a találkozón. 
 
Az üggyel kapcsolatban megkerestük az ISK Lendület Gyergyószentmiklós csapatát is, akik hivatalos 
válaszukban 3 főben (Demeter Róbert, Lukács László, Mán Géza) jelölték meg a mérkőzésen dolgozó 
versenybírók számát. 
 
Mind a felek nyilatkozatából, mind a videófelvételből kitűnik, hogy az egyesületi versenybíróság 
létszáma nem érte el a Versenyszabályzatban meghatározott 4 főt, továbbá, hogy a mérkőzés 
jegyzőkönyvében valótlan információ került feltüntetésre, amely miatt az ISK Lendület 
Gyergyószentmiklós csapatát eljárási díj megfizetésére kötelezzük. 
 
A játékvezetőket illetően a Versenyszabályzat az alábbi szabályokat tartalmazza: 
 
„4.2.1 Játékvezetők kijelölése 
 
A mérkőzések játékvezetőit a Játékvezetői Egyesület küldi. 
Az OB I, az OB II, U20, U18 és U16 bajnoki három, a női, az U14 és U12 mérkőzéseket két játékvezető 
közreműködésével kell lejátszani. A női és U14 bajnokság rájátszás- és döntő mérkőzéseit három 
játékvezető közreműködésével kell lejátszani. 
Az U10 és U8 kuparendszerben lebonyolított mérkőzés sorozaton az egyes mérkőzéseket 1–1 
játékvezető vezeti. 
Az OB II, OB III, OB IV, U20, U18 és U16 mérkőzéseket két, a női, az U14 és az U12 bajnokság 
mérkőzéseit egy játékvezetővel is le kell bonyolítani. A bajnoki helyosztó mérkőzéseket a női, az 
U14 és U12 bajnokságban azonban legalább két játékvezetővel kell lebonyolítani.” 



 

Az ISK Lendület Gyergyószentmiklós által rendelkezésünkre bocsátott dokumentációból kiderül, hogy 
a tárgybéli mérkőzésre vonatkozóan is ugyanarra a szolgáltatásra vonatkozó megrendeléssel éltek 
Galusnyák Levente, a helyi játékvezető küldésért felelős személy irányába, amely más mérkőzések 
esetében is megszokott. A helyi játékvezető küldésre vonatkozóan sajnos érdemi befolyással nem 
rendelkezünk. A jegyzőkönyvi adatokból azonban megállapítható hogy a Versenyszabályzat szerinti, 
legalább 1 fő kvalifikált játékvezető rendelkezésre állt a mérkőzés során, továbbá, hogy a játékvezetők 
feladatellátása nem tekinthető kirívóan részrehajlónak.  
 
A Versenyszabályzat a mérkőzésen egészségügyi biztosítást végző személlyel kapcsolatosan az 
alábbiak szerint rendelkezik: 
 
„4.3.1 Orvos delegálása 
 
Az MJSZ-rendezvényeken, továbbá a külföldi bázisú utánpótlás, valamint női bajnokságok 
Magyarország területén megrendezésre kerülő mérkőzésein a sportegészségügyi ellátásról a 
pályaválasztó egyesület gondoskodik. A sportegészségügyi ellátást nyújtó személy (továbbiakban: orvos) 
a mérkőzés hivatalos jegyzőkönyvére tett bélyegzőnyomatával (vagy egyéb okmányokkal) igazolja 
magát a versenybíróságnál. Az orvos mérkőzésen való részvételét a Versenyiroda a beküldött 
jegyzőkönyv alapján ellenőrzi.” 
 
A fentiek szerint a Versenyszabályzat részleteiben nem rendelkezik a mérkőzésen egészségügyi 
biztosítást nyújtó személyek végzettségéről. Az egészségügyi ellátást nyújtó szermélyekkel kötött 
szerződésünkben kikötésként szerepel, hogy olyan személy végezheti e feladatot, akik az 
Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal (EEKH) által kiadott Működési Nyilvántartó 
Kártyával rendelkezik. A hazai gyakorlat alapján azonban ilyen kártyával nem kizárólagosan orvosi 
végzettségűek, hanem az egészségügyi szakdolgozók szélesebb köre rendelkezik.  
 
A Magyarország közigazgatási határain kívül megrendezett mérkőzések esetében e kártyát meglétét 
nem tudjuk kötelezően előírni, hiszen az EEKH joghatósága kizárólag az ország határain belül 
értelmezhető. Mindemellett természetesen a játékosok egészségügyi biztonsága a legfontosabb 
kérdés mindannyiunk számára, így teljesen mértékben jogos igény, hogy a mérkőzések egészségügyi 
biztosítását a lehető legmagasabban kvalifikált szakember lássa el.  
 
Az ISK Lendület Gyergyószentmiklós csapatától kapott dokumentációból megállapítható, hogy a 
tárgybéli mérkőzésre vonatkozóan is ugyanarra a szolgáltatásra vonatkozó megrendeléssel éltek, 
amely más mérkőzések esetében is megszokott, s amelyre a korábbiakban nem érkezett panasz 
egyetlen kilátogató együttestől sem. A rendelkezésünkre álló információk alapján a mérkőzésen 
egészségügyi biztosítást ellátó személy képesítése alapján egészségügyi szakdolgozónak tekinthető, 
melynek értelmében megfelel a szövetségünk által támasztott követelményeknek. 
 



 

A fentiekre tekintettel a Versenyiroda a rendelkező részben foglaltak szerint határozott. 
 
A fellebbezési jogot a Versenyszabályzat 8.§-a biztosítja. 
 
 
Budapest, 2017. december 20. 
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 Somogyi Attila 
 Versenyiroda vezető 
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