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Ügyiratszám: SZB079/2015-2016 Tárgy: Határozat a Tisza Volán 
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 sürgősséggel megtárgyalta Dr. Lippai Pál, a Tisza 
Volán Szegedi Vízmű elnökének 2016. február 1-jén benyújtott kérelmét, amelyben az egyesület a 
Dunaújvárosi Acélbikák játékosainak kettős versenyengedéllyel a Tisza Volán szerb I. osztályban induló 
csapatában történő versenyeztetésének engedélyezését kérte. 

.A Szakmai Bizottság elektronikus szavazás keretében akként határozott, hogy 

Borbás Gergely szül.: 1982.02.25. reg.sz.: 418 
Lencsés Tamás szül.: 1979.11.05 reg.sz.: 480 
Revák Zoltán szül.: 1983.11.19 reg.sz.: 446 

a Tisza Volán Szegedi Vízmű csapatában kettős versenyengedéllyel történő versenyeztetését támogatja. 

A Szakmai Bizottság a kérelem sürgősségére tekintettel 100.000,- Ft + ÁFA eljárási díj megfizetésére 
kötelezi a Tisza Volán Szegedi Vízmű egyesületét. 

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  

Dr. Lippai Pál kérelmét az alábbiakkal indokolta: 

„Csapatunk a Szerb első osztályú bajnokság két hátra lévő fordulójában illetve a rájátszásban is a 10 
szeres Szerb Bajnok Partizán Belgráddal, illetve a Szlovén első osztályban is szereplő Crvena Zvezdával 
fog játszani . A Partizán Belgrádban 5 Orosz köztük egy KHL-t is megjárt játékos van, a Zvezdában 6 légiós 
(3 Orosz, 1 Cseh, 1 Szlovén, 1 Horvát) játékos van, ezek közül a Horvát légiós ugyancsak KHL múlttal 
rendelkezik ! 

A szakosztályunknak anyagi okokból semmilyen lehetősége nincs légiósok igazolására, az utánpótlás 
korú játékosainkat pedig felelőtlenség lenne ezek a csapatok ellen játszatni, ezért szeretnénk hazai 
játékosokkal megerősíteni csapatunkat, hogy tisztességgel helyt tudjuk állni a hátra lévő mérkőzéseken! 
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Mind három játékosnak van szegedi kötődése mivel mindannyian több évet játszottak már nálunk!  

A Magyar Kupában a játékosok a DAB csapatában szerepelnének! 

Azari Zsolt Elnök Úrral minden egyeztetve! 

Mivel ma 24:00 az átigazolási határidő vége, ezért kérjük kérelmünk sürgős elbírálását!”  

 
A Szakmai Bizottság elfogadta a Tisza Volán elnökének érvelését, ezért a kérelemben foglaltakat 
támogatólag jóváhagyta. 

A fellebbezési jogot a Versenyszabályzat 8.§-a biztosítja. 
 
Budapest, 2016. február 1.  

A kiadmány hiteléül: 

 Somogyi Attila sk. 
 versenybírósági munkatárs 


