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Ügyiratszám: SZB036/2015-2016 Tárgy: Határozat a Hevület SE  

Ügyintéző: Somogyi Attila  kérelme ügyében 

Telefon: 06/20-941-3800 

e-mail: attila.hokiveb@gmail.com  

 

H A T Á R O Z A T 

A Magyar Jégkorong Szövetség Szakmai Bizottsága megtárgyalta Jirka László, a Hevület SE 

képviselőjének 2015 októberében benyújtott kérelmét, amelyben az egyesület Pukli Máté 

OBIV-es bajnokságban történő versenyeztetésének engedélyezését kérte. 

A Szakmai Bizottság elektronikus szavazás keretében akként határozott, hogy 

Pukli Máte szül.: 1994.06.07 reg.sz.: 1873  

OBIV-es bajnokságban történő versenyeztetését nem támogatja. 

Az MJSz Versenybíróságának és Szakmai Bizottságának jelen határozatba foglalt döntése 

ellen két munkanapon belül nyújtható be fellebbezés az MJSz főtitkárához a 

versenykiírásban meghatározott fellebbezés díj befizetésének egyidejű igazolásával. 

Jelen határozat elektronikus úton kerül közlésre. 

I N D O K L Á S  

Jirka László kérelmét a következőkkel indokolta: 

„Az a szabályozás, ami Máté szereplését megtiltja, a 2015-2016-os szezontól kezdve lépett 

hatályba. (Az a játékos aki U20 bajnokságban szerepelt, csak 3 év kihagyás után játszhat 

OBIV-ben.) Ezt az említett szigorítást egy olyan egyesület indítványára fogadta el a többi 

csapat, amely ebben a szezonban végül nem is indult. Természetesen ők maguk is igennel 

szavaztak a szigorítás mellett. Figyelemre méltónak találom, hogy egy olyan egyesület 

alakítja indítványával és szavazatával a következő szezont, amely utána végül nem is indul. 

A szigorítás célját értem, de azt ezzel nem érjük el. Hiszen a korábban már leigazolt, 

ugyanilyen játékos múlttal rendelkező játékosok továbbra is játszhatnak más csapatokban, 

hiszen rájuk ez még nem vonatkozik. 
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Ezzel a döntéssel a tavalyi szezon erőviszonyai kerültek rögzítésre 2-3 szezonra, ami pont a 

gyengébb csapatoknak kedvezőtlen. Viszont a szigorítás őket szerette volna támogatni.” 

A Szakmai Bizottság álláspontja szerint az OBIV. egy olyan felnőtt amatőr bajnokság, amely 

aktív, versenyszerű sportolói pályafutással a közelmúltban nem, vagy egyátalán nem 

rendelkező játékosok számára kíván versenyzési lehetőséget biztosítani. Pukli Máté az MJSZ 

adatbázisa szerint a 2003/2004-es szezontól kezdődően a 2014/2015-ös idényig megszakítás 

nélkül regisztrált jégkorongozó volt, még az előző szezonban is egy magasabb szintet jelentő 

bajnokságban szerepelt. 

A fentiek alapján megállapítható, hogy Pukli Máté felkészültsége jelentősen túlmutat az 

OBIV-es mezőnyben megszokotthoz képest, amely miatt a Szakmai Bizottság a rendelkező 

részben foglaltak szerint határozott.  

 

A fellebbezési jogot a Versenyszabályzat 8.§-a biztosítja. 

 

Budapest, 2015. október 30.  

 

A kiadmány hiteléül: 

 

 Somogyi Attila sk. 

 versenybírósági munkatárs 


