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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 megvizsgálta az MJSZ versenyrendszerében 
mérkőzésre használni kívánt jégpályát, melynek címe: 2310 Szigetszentmiklós, Diófa utca 3. (Kéktó 
Szabadidőpark). Az MJSZ Versenyszabályzata meghatározza a műszaki rendelkezésreállás alapjait. A 
Műszaki bejárás során az alábbi hiányosságok és hibák merültek fel: 
 

• öltözők száma és mérete nem megfelelő 
• játékvezetői öltöző, zuhanyzó és WC hiánya 
• tisztálkodásához, egészségügyi szükségletek kielégítéséhez köthető feltételek hiánya 

(kézmosás, zuhanyzás, öblítéses WC) 
• palánkrendszer hiányosságai: kiálló műanyagdarabok, rések mind a palánk mind a plexi 

illesztésénél 
• büntetőpadok hiánya 
• eredményjelző hiánya 
• cserepadok hiánya 
• kéttenyérnyi lyuk a plexin 
• a kapu mögötti rész 4 egységnyi plexi hiánya 
• sarokban palánkíven 2 egységnyi plexi hiánya 

 
A fenti hiányosságok miatt a Versenyiroda a jégpályát az 
 

MJSZ rendszerében történő mérkőzés, torna rendezésére alkalmatlannak nyilvánítja. 
 

I N D O K L Á S  
 

3.2 A pálya műszaki alkalmassága mérkőzés lejátszására  
3.2.1 Technikai feltételek  
a) Mérkőzés játékidőt mérő óra, hangosítás és büntetési időt is kijelző eredményjelző berendezés nélkül 
nem rendezhető.  
b) Mérkőzésen kizárólag számítógéppel – a Versenyiroda által meghatározott formátumban – készülhet 
jegyzőkönyv. Az ehhez szükséges technikai feltételek megteremtése a sportszervezetek feladata.  
 



 

 

3.2.2 Egyéb feltételek  
a) A vendégcsapat(ok), a játékvezetők és az egyesületi versenybírósági tagok öltözködéséhez, 
tisztálkodásához, egészségügyi szükségleteik kielégítéséhez, valamint az esetleges orvosi vizsgálatok és 
helyszíni ellátás céljából megfelelően felszerelt, kulturált helyiségeket kell biztosítani, mégpedig a nézők 
által nem megközelíthetően. Az öltözőket úgy kell kialakítani, hogy a csapatok, játékvezetők és az 
egyesületi versenybírósági tagok az öltözőből a pályát biztonságosan, korcsolyában, vagy a rendező által 
biztosított korcsolyavédőben megközelíthessék. 
b) A mérkőzésidő állását, az eredményt, az időkérést és a büntetéseket az eredményjelzőn kell 
figyelemmel kísérhetővé tenni a csapatok számára, és hangosbeszélőn is ismertetni kell az eseményeket. 
Az első két feltétel, valamint a hangosbeszélő minden mérkőzésen kötelező, a büntetési idő kijelzése 
ajánlott.  
c) A rendezőnek biztosítania kell a doppingellenes tevékenység szabályairól szóló 43/2011 (III. 23.) Korm. 
rendeletben foglaltak végrehajtásának feltételeit. 
 
A Versenyiroda a rendelkezésre álló műszaki felmérés adatai és fényképei alapján – a rendelkezésre 
álló adatokat a maguk összességében értékelve és meggyőződése szerint elbírálva – tényként 
állapította meg, hogy jégpálya jelen állapotában műszakilag elmarad az elvárható minimumtól, sérülés 
és balesetveszélyes ill. állapota nem felel meg a minimális higiéniai feltételeknek ezért a Versenyiroda 
a Gazdálkodási és Menedzsment Bizottság Infrastruktúra-fejlesztési Munkacsoporttal egyetértésben, 
a rendelkező részben leírtak szerint határozott. 
 
Amennyiben a hibák javításra, valamint a hiányosságok pótlásra kerülnek, új bejárásra van 
szükség, melynek eredményeképp az MJSZ Versenyrendszerének keretében rendezendő tornák 
és mérkőzések megrendezéséhez szükséges pályalicensz megszerezhető. 
  
 
 
Budapest, 2018. január 26. 
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Melléklet: Jégpálya engedély adatlap 
 
A határozatot kapják: Szigeti Bikák 
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