
 

 

043/2017 sz. Fegyelmi Határozat 

 

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

miatt Pesterzsébeti Hockey Clubot a Fegyelmi Szabályzat 3. § (3) bekezdés e) pontjában foglaltak 

alapján   

 

3 mérkőzésre vonatkozóan nézők nélküli, zárt sportlétesítményben  

történő rendezésre kötelezi. 

A Fegyelmi Bizottság a büntetés végrehajtását 2 mérkőzésre vonatkozóan 3 hónap próbaidőre 

felfüggeszti.  

Nézők nem tartózkodhatnak a sportlétesítmény területén a mérkőzés alatt, a részt vevő csapatokat 

csak hivatalos személyek kísérhetik. 

A fegyelmi büntetés végrehajtandó részét a következő hazai rendezésű, 2017. október 15-én 

rendezendő U16 78 sorszámú mérkőzésen kell letölteni.   

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 Versenybírósága a Fegyelmi Szabályzat 2. § (3) bekezdésén alapuló vétség miatt fegyelmi 

eljárás kezdeményezett a Pesterzsébeti Hockey Club ellen a 2017 október 8. napján rendezett 

Pesterzsébeti Hockey Club - Győri NEMAK-DANA ETO HC U16 70-es számú mérkőzésen történt 

nézőtéri rendbontás miatt.  



A Fegyelmi szabályzat 2. § (3) bekezdése alapján a sportegyesület felelősséggel tartozik az általa 

rendezett sportesemény rendjéért. Emellett saját közönsége által elkövetett kirívó 

sportszerűtlenségekért akkor is felelősséggel tartozik, ha a sporteseményt nem ő rendezi.  

Az esemény napló szerint a mérkőzés folyamán a lelátóról a szurkolók folyamatosan káromkodva, 

kiabálva hergelték a játékosokat. Nyomdafestéket nem tűrő hangon kritizálták és sértegették mind a 

hivatalos személyeket, mind az ellenfél játékosait. 

A Fegyelmi Bizottság a rendelkezésre álló eseménynapló, videó felvétel, valamint beérkezett 

nyilatkozatok alapján – a bizonyítékokat a maguk összességében értékelve és meggyőződése szerint 

elbírálva – tényként állapította meg, hogy az egyesület a versenyszabályokat súlyosan megszegte, és 

veszélyeztette a mérkőzés lebonyolítását.  

A Fegyelmi Bizottság megállapította, hogy a rendező egyesület a saját közönsége rendbontó 

magatartását nem akadályozta meg. Ezért a Fegyelmi Szabályzat 2.§ (3) bekezdése alapján 

megállapítható a felelőssége. 

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. Különösen súlyos sportszerűtlenségként értékelendő a játékvezetők sértegetése, 

illetve olyan viselkedés, amely a közönséget rendzavarásra ösztönzi. 

A Fegyelmi Bizottság a büntetés kiszabásánál figyelembe vette, hogy az eljárás alá vont egyesület 

esetében többször merült fel probléma nézőtéri rendbontás miatt. 

A Fegyelmi Bizottság felhívja az érintett egyesület figyelmét, hogy a szurkolók és szülők 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.  

A Fegyelmi Bizottság az eset összes körülményére tekintettel úgy döntött, hogy a zárt kapus mérkőzés 

végrehajtását 2 mérkőzés tekintetében felfüggeszti, és abbéli reményét fejezi ki, hogy a felfüggesztett 

büntetés kellőképpen visszatartja a szurkolókat az újabb sportszerűtlen viselkedés elkövetésétől. 

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. 

 

Budapest, 2017. október 12. 

 dr. Csanádi Adrienn         Németh Márton 

  Fegyelmi Bizottság elnöke                              Fegyelmi Bizottság tagja 

  

                Palla Antal                                    Szongoth Gergely  

                         Fegyelmi Bizottság tagja                                Fegyelmi Bizottság tagja  
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