
 

 

018/2017 sz. Fegyelmi Határozat 

 

A Magyar Jégkorong Szövetség (továbbiakban MJSZ) Fegyelmi Bizottsága fegyelmi vétség elkövetése 

miatt Lővei Dávid a DVTK Jegesmedvék játékosát a Fegyelmi Szabályzat 3. § (1) bekezdés c) 

pontjában foglaltak alapján   

 

a játéktól – versenyzéstől 2 mérkőzésre eltiltja. 

A fegyelmi büntetést U18 korosztályban kell letölteni, azonban az eltiltás letöltése alatt a játékos 

más MJSZ szervezésében zajló mérkőzéseken sem vehet részt.   

A határozat ellen a kézbesítéstől számított 15 napon belül fellebbezést lehet előterjeszteni az MJSZ 

Fegyelmi Bizottságához.   

A fellebbezésnek a határozat végrehajtására nincs halasztó hatálya.  

Indoklás:  

Az MJSZ Fegyelmi Bizottságának elnöke a Fegyelmi Szabályzat 2. § 1. pont a) alpontján alapuló 

vétség miatt fegyelmi eljárás kezdeményezett Lővei Dávid ellen a Egerszegi Titánok -  DVTK 

Jegesmedvék 2017. szeptember 21. napján rendezett U18 17-es számú mérkőzésen történt 

szabálytalansága miatt.   

Az eseménynapló és a mérkőzésfelvétel szerint a DVTK Jegesmedvék csapatának játékosa, Lővei 

Dávid megfejelte ellenfelét. A mozdulat erejét tekintve csekély mértékű volt, ám a fejelés tényéhez 

nem fér kétség. Az ilyen és ehhez hasonló megmozdulások szabálytalanok és kiemelten 

sérülésveszélyesek. A játékvezető a játékost a szabálykönyv 142. szabályát alkalmazva 25 perc 

végleges kiállítással sújtotta. 

142. SZABÁLY — FEJELÉS  

DEFINÍCIÓ: A játékos, aki a fejével (fejvédőben vagy anélkül) megtámadja az ellenfelét.  

i. A játékost, aki megkísérli vagy ténylegesen le is fejeli az ellenfelét, Végleges Kiállítással kell 

sújtani.  



A fegyelmi szabályzat 5. § értelmében a fegyelmi büntetést úgy kell kiszabni, hogy igazodjon a 

fegyelmi vétség tárgyi súlyához, az elkövető vétkességének fokához, továbbá az enyhítő és súlyosbító 

körülményekhez.  

 

Tájékoztatom, hogy tekintettel arra, hogy az ügyet a Bizottság tárgyalás mellőzésével vizsgálta, a 

határozat kézhezvételét követő öt (5) napon belül a fegyelmi tárgyalás megtartását kérheti annak 

részletes indokolásával Fegyelmi Bizottságtól. A tárgyalás kérése a már kihirdetett határozatra nem 

halasztó hatályú.  

Amennyiben az eljárásban érintett személyek, illetve sportszervezetek nem élnek a tárgyalás tartásának 

jogával, vagy erre való igényüket 5 napon túl terjesztik a Fegyelmi Bizottság elé, a fegyelmi határozat 

ellen fellebbezéssel élhetnek.  

A jogorvoslati lehetőséget az MJSZ Fegyelmi Szabályzat 16. § (2) bek. 22. § (1) bek. alapján 

biztosítottuk.   

A Fegyelmi Szabályzat 22. § (6) bek. értelmében a nem jogerős határozattal valamilyen tevékenységtől 

eltiltott e tevékenységet fellebbezés esetén sem folytathatja, amennyiben a fegyelmi büntetést a 

fegyelmi bizottság a másodfokú határozat meghozataláig azonnal végrehajthatóvá nyilvánítja. 
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