
 

 

033/2017 sz. Fegyelmi Határozat 

 

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

miatt Modok Balázs Sándort a Pesterzsébeti Hockey Club játékosát a Fegyelmi Szabályzat 3. § (1) 

bekezdés d) pontjában foglaltak alapján   

 

a játéktól – versenyzéstől 3 mérkőzésre eltiltja. 

A Fegyelmi Bizottság a büntetés végrehajtását 3 hónap próbaidőre felfüggeszti.  

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 Modok Balázs Sándor ellen a Pesterzsébeti Hockey Club 

- Győri NEMAK-DANA ETO HC 2017. október 8. napján rendezett U16 70-es számú mérkőzésen 

történt szabálytalanságai miatt. 

A játékvezető a játékost a szabálykönyv 158. szabályát alkalmazva 2+2+10 perc dupla kisbüntetéssel 

és fegyelmi büntetéssel, majd a szabálykönyv 168. szabályát alkalmazva 20 perc végleges fegyelmi 

büntetéssel sújtotta. 

158. SZABÁLY — DURVA JÁTÉK   

DEFINÍCIÓ: A játékos, aki lökdösi vagy megüti ellenfelét a játék menete során   

i. A játékost, aki dulakodik az ellenfelével, Kisbüntetéssel, Dupla Kisbüntetéssel vagy 

Nagybüntetéssel és Automatikus Végleges Fegyelmi Büntetéssel kell sújtani 

 

168. SZABÁLY — SPORTSZERŰTLEN MAGATARTÁS   

DEFINÍCIÓ: A játékos vagy csapat hivatalos személy, aki megsérti a sportszerűségre, fair playre és 

az egymás tiszteletre vonatkozó szabályokat. 

 

 

 



iv.        Végleges Fegyelmi Büntetés 

A játékos vagy csapat hivatalos személy, aki továbbra is obszcén, vulgáris vagy sértő szavakat 

használ bárkivel szemben a jégen vagy a csarnok területén, holott korábban már kapott 

Kisbüntetést vagy Technikai Kisbüntetést ezért. Ha ez a mérkőzést követően történik, akkor 

úgy is kiszabható a Végleges Fegyelmi Büntetés, hogy a vétkes korábban nem kapott 

Kisbüntetést vagy Technikai Kisbüntetést. 

 

A Fegyelmi Bizottság megállapítása szerint a Pesterzsébeti Hockey Club csapatának játékosa, Modok 

Balázs Sándor a mérkőzés lefújásának pillanatában dulakodásba, verekedésbe keveredett ellenfelével. 

Ezt követően a jeget elhagyva verbális összetűzésbe került a lelátón tartózkodókkal. 

 

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.  

A Fegyelmi Bizottság kiemelt figyelmet fordít a pályán történő sérülések visszaszorítására, ezért a 

sérülés okozására irányuló, illetve az arra alkalmas magatartásokat (verekedés) kiemelten vizsgálja és 

visszatartó erejű szankcióval bünteti. 

A Fegyelmi Bizottság felszólítja az érintett egyesületet, hogy a játékosok figyelmét kiemelten hívják 

fel a hasonló cselekményektől való tartózkodásra a jövőben. Az ilyen, és ehhez hasonló esetek sem a 

Pesterzsébeti Hockey Club csapatára, sem a jégkorong sportágra nem vetnek jó fényt, és ezeket az 

eseteket közös érdekünk, hogy határozottan visszaszorítsuk.  

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.  

A Fegyelmi Bizottság a Fegyelmi Szabályzat 25. § (1) bekezdés alapján a játékossal szemben kiszabott, 

egy évet meg nem haladó eltiltás végrehajtását a fegyelmi határozatban 2 hónaptól 2 évig terjedő 

próbaidőre részben vagy egészben felfüggesztheti.  

A Fegyelmi Bizottság az eset összes körülményére tekintettel úgy döntött, hogy az eltiltás végrehajtását 

felfüggeszti, és abbéli reményét fejezi ki, hogy a felfüggesztett büntetés kellőképpen visszatartja a 

játékost az újabb fegyelmi vétség elkövetésétől. 

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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