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Ügyiratszám: SZB073/2015-2016 Tárgy: Határozat a MAC-MHC kérelme 

Ügyintéző: Somogyi Attila  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 Nagy Attila, a MAC-MHC képviselőjének 
2016. január 8-án benyújtott kérelmét, amelyben az egyesület az OBIII. 2015/16-os versenykiírásának 
megváltoztatását kérte. 

.A Szakmai Bizottság elektronikus szavazás keretében akként határozott, hogy a MAC-MHC kérését 

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  

Nagy Attila kérelmét az alábbiakkal indokolta: 

„A MAC Budapest OB III. –as csapata kérelemmel fordul a Magyar Jégkorong Szövetség illetékes 

testületéhez, hogy változtassák meg a versenykiírásban az egyedüliként a mi csapatunkat hátrányosan 

érintő szabályozást.  A versenykiírás nem engedélyezi az azonos egyesületen belüli U18 és U20 játékosok 

feljátszását – a szabály célját teljes mértékben megértjük, ugyanakkor a bajnokság során más 

egyesületek részére engedélyezett kettős versenyengedélyek kiadása miatt ez a korlátozás értelmét 

vesztette.  

Példa: „XYZ” OB III. egyesületbe kettős igazolással átjátszhat a MAC Budapest junior csapatából egy 

játékos, ha megfelel a versenyszabályzat/versenykiírás korlátozásainak. Ugyanakkor a saját egyesületébe 

nem játszhat fel. Ugyanúgy a MAC Budapest OB. III.-as csapatába kettős igazolással átjátszhat „ABC” 

junior csapatából egy játékos, ha megfelel a versenyszabályzat/versenykiírás korlátozásainak.   

A fenti példákkal szemléltetve nem értjük a jelenlegi szabályozást, továbbá csapatunk úgy véli, hogy 

minden, a bajnokságban induló egyesületnek azonos feltételeket kell biztosítani – ezért a már kiadott 

kettős versenyengedélyek miatt, a meglévő szabályozás hátrányosan érinti csapatunkat.” 
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A Szakmai Bizottság álláspontja szerint az egész évadra vonatkozó versenykiírás megváltoztatása a 

bajnokság közben nem szerencsés, különösen úgy, hogy az egyes csapatokat privilegizált helyzetbe 

hozzon másokkal szemben.  

Az OBIII-as versenykiírás értelmében azonos egyesület U20, U18 csapatából feljátszás nem engedélyezett. 

Ahhoz, hogy az ifjúsági, vagy junior bajnokságban érdekelt játékos más egyesület OBIII-as csapatában 

játszhasson kettős versenyengedély szükséges, amelyek kiadásáról minden esetben a Szakmai Bizottság 

dönt. A 2015/16-os bajnoki évad során azonban a Szakmai Bizottság egyetlen U20, U18 korosztályú 

játékosnak sem adott engedélyt arra, hogy az OBIII-as bajnokságban pályára lépjen. 

Az OBIII. vonatkozásában mindössze két kettős versenyengedély került kiadásra, mindkettő olyan 

játékosnak, aki megfelel az OBIII-as versenykiírásban foglalt korlátozó rendelkezéseknek, így a normatív 

szabályok biztosította jogán vesz részt a bajnokságban. E két játékos emellett arra kapott engedélyt, hogy 

a Tisza Volán – Szegedi Vízmű csapatában a szerb bajnokságban is szerepelhessen. Vagyis a kettős 

versenyengedélyek az alapvetően az OBIII-as bajnokságba benevezett játékosok „kifelé” történő játszását 

tették lehetővé, nem pedig a fordított irányú megoldást, mint amelyet a MAC-MHC csapata 

kezdeményezett. 

Mindemellett a kérelem jóváhagyása a feltételek oly mértékű megváltozását eredményezné, a MAC-MHC 

csapatát előnyhöz juttatva ezáltal, amelyhez a bajnokságban résztvevő többi csapat nem tudna 

alkalmazkodni. 

A fentiekre tekintettel a Szakmai Bizottság a rendelkező részben foglaltak szerint határozott.  

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

 

Budapest, 2016. február 8.   

A kiadmány hiteléül: 

 Somogyi Attila sk. 

 versenybírósági munkatárs 


