
 

 

084/2017 sz. Fegyelmi Határozat 

 

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

elkövetése miatt Sille Tamást a KMH Budapest edzőjét a Fegyelmi Szabályzat 3. § (2) bekezdés f) 

pontjában foglaltak alapján a  

 

MJSZ-en belüli - edzői - tevékenységtől 2018. május 31-ig  

eltiltja. 

A Fegyelmi Bizottság a büntetés végrehajtását 2018 május 31-ig  

felfüggeszti. 

 

Az MJSZ Fegyelmi Bizottsága a Fegyelmi Szabályzat 2.§ (1) bekezdés c) pontja alapján Nagy Patrik 

a KMH Budapest játékosával szemben kezdeményezett fegyelmi eljárást a Fegyelmi Szabályzat 19. 

§ (3) bekezdés e) pontjában foglaltak alapján 

 

megszünteti. 

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

Fegyelmi Bizottságához.   

Indoklás:  

Az MJSZ Főtitkára a Fegyelmi Szabályzat 2. § 1. pont c) alpontján alapuló vétség miatt fegyelmi 

eljárást kezdeményezett a 2017. november 21. napján rendezett Presov – KMH Budapest Szlovák 2. 

Liga mérkőzést követően a KMH Budapest edzője Sille Tamás és játékosa Nagy Patrik ellen. 

Az MJSZ Fegyelmi Bizottságának elnöke megállapította a Fegyelmi Bizottság illetékességét a Magyar 

Jégkorong Szövetség Etikai és Gyermekvédelmi Szabályzata alapján. 

Az MJSZ Etikai és Gyermekvédelmi Szabályzata alapján az MJSZ rendszerében szereplő tagoknak 

minden alkalommal melyen sportoló, tisztségviselő vagy sportszakember minőségében vannak jelen, 

az etikai normákat be kell tartani függetlenül attól, az adott rendezvény MJSZ szervezésű vagy sem. 

 



 

A Fegyelmi Bizottság az elé tárt nyilatkozatok alapján megállapítja, hogy a nevezett mérkőzésen a 

játékos és az edző összekülönböztek, ami tettlegességig fajult.  

A mérkőzés folyamán a játékos nem megfelelő figyelmet fordított az edző utasításaira. Ezt mindkét 

érintett elmondása szerint ingerülten, és rosszul reagálták le. Sille Tamás az öltözőbe küldte Nagy 

Patrikot. A mérkőzést követően Nagy Patrik számon kérte Sille Tamást a vele szemben használt 

hangnemért. Sille Tamás a mérkőzésen elszenvedett vereség miatt felfokozott állapotban arra kérte a 

játékosát, ezt később beszéljék meg. Nagy Patrik ettől függetlenül magyarázatot várt arra, miért 

rángatta meg a mezét és viselkedett vele megalázó módon. Ekkor Sille Tamás egy pofont adott a 

játékosnak (tenyérrel arcon ütötte). Ezt követően az edző a játékost a csapattól független úton 

hazaküldte. 

A Fegyelmi Bizottság – a nyilatkozatokat és bizonyítékokat a maguk összességében értékelve és 

meggyőződése szerint elbírálva – megállapítja, hogy az érintettek a mérkőzéstől túlfűtött hangulatban 

nem megfelelő módon kezelték a helyzetet. 

A Fegyelmi Bizottság elítél minden olyan viselkedést, ami bármilyen mértékű és módú testi fenyítéssel 

jár. Nem megengedhető és nem lehet rá indok, hogy egy edző felpofozzon egy játékost. 

A Fegyelmi Bizottság Sille Tamás esetében enyhítő körülményként értékelte, hogy az edző megbánta 

tettét, valamint, hogy ez idáig ilyen jellegű ügye nem volt. 

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 az 

edzőt az újabb hasonló viselkedéstől. 

Nagy Patrik a Bizottság megállapítása szerint az általa elkövetett cselekmény nem valósított meg 

fegyelmi vétséget, így esetében a Fegyelmi Bizottság az eljárást megszűnteti. 

A Fegyelmi Bizottság felszólítja az érintett egyesületet, hogy az edzők és hivatalos személyek 

figyelmét kiemelten hívják fel a hasonló cselekményektől való tartózkodásra a jövőben. Az ilyen, és 

ehhez hasonló esetek sem a KMH Budapest csapatára, sem magára a jégkorongra sem vetnek jó fényt, 

és ezeket az eseteket közös érdekünk, hogy határozottan visszaszorítsuk.  

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 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. december 15. 



 dr. Csanádi Adrienn         Németh Márton 

  Fegyelmi Bizottság elnöke                              Fegyelmi Bizottság tagja 

  

                Palla Antal                                    Szongoth Gergely  

                         Fegyelmi Bizottság tagja                                Fegyelmi Bizottság tagja  

  

Határozatot kapják:   

 
1. KMH Budapest 

2. Sille Tamás 

3. Nagy Patrik 

4. MJSZ Főtitkár  

5. MJSZ Sportigazgató 

6. Versenybíróság 

7. Játékvezetői Testület  

8. Határozattár 

 


