
 

 

052/2017 sz. Fegyelmi Határozat 

 

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

miatt Hakfelner Balázst az Ifj. Ocskay Gábor Jégkorong Akadémia játékosát a Fegyelmi Szabályzat 

3. § (1) bekezdés c) pontjában foglaltak alapján   

 

a játéktól – versenyzéstől 2 mérkőzésre eltiltja. 

 

A fegyelmi büntetést U16 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 Hakfelner Balázs ellen az Ifj. Ocskay Gábor Jégkorong 

Akadémia - Dunaújvárosi Acélbikák 2017. október 25. napján rendezett U16 115-ös számú 

mérkőzésen történt verekedése miatt.   

A játékvezető a játékost a szabálykönyv 141. szabályát alkalmazva 25 perc Végleges Kiállítással 

sújtotta. 

141. SZABÁLY — VEREKEDÉS  

 

DEFINÍCIÓ: Egy játékos, aki megüti ellenfelét a játék során, a sípszó után vagy a normál játékmenet 

alatti, elhúzódó, a játékosok közötti dulakodás során. A játékost, aki megkísérli vagy meg is rúgja az 

ellenfelét, Végleges Kiállítással kell sújtani. 

 

i. A játékost, aki verekedést kezdeményez, Végleges Kiállítással kell sújtani.  

ii. ii. A játékost, aki bármi módon megtorolja, hogy megütötték, legalább Kisbüntetéssel kell 

sújtani 

 

 

 

 



A Fegyelmi Bizottság megállapítása szerint az Ifj. Ocskay Gábor Jégkorong Akadémia csapatának 

játékosa, Hakfelner Balázs dulakodásba, verekedésbe keveredett ellenfelével. A Fegyelmi Bizottság a 

játékvezetők által kiszabott büntetést helybenhagyja, a Végleges Kiállítás automatikus 2 mérkőzéses 

felfüggesztésén kívül a játékossal szemben további szankciót nem alkalmaz. 

 

Az Ifj. Ocskay Gábor Jégkorong Akadémia csapatának edzője Ozsváth Ádám nyilatkozatot juttatott el 

a Fegyelmi Bizottság részére. Ebben kifejtette, hogy magával a tényállással igen, a játékvezető által 

alkalmazott büntetési tétellel viszont nem ért egyet. Véleménye szerint az eset nem volt olyan súlyú, 

hogy azt Végleges kiállítással kelljen sújtani, ami legalább 2 mérkőzés automatikus eltiltás jelent 

játékosa számára.  

 

A Fegyelmi Bizottság kizárólag a játékvezetők által alkalmazott büntetési tételen túlmutató szankciók 

meghatározásában kompetens. A játékvezetők mérkőzés folyamán kiszabott ítéleteinek utólagos 

módosítása a Fegyelmi Bizottságnak nem áll módjában. 

 

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. november 4. 

 dr. Csanádi Adrienn         Németh Márton 

  Fegyelmi Bizottság elnöke                              Fegyelmi Bizottság tagja 
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                         Fegyelmi Bizottság tagja                                Fegyelmi Bizottság tagja  
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