
 

 

093/2017 sz. Fegyelmi Határozat 

 

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

miatt Gnitko Dmytrot a HK Partizan 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 HK Partizan klubot, a Fegyelmi Szabályzat 3. § (3) bekezdés o) pontjában 

foglaltak alapján    

 

100.000,- Ft azaz százezer forint pénzbüntetés megfizetésére kötelezi 

 

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

Fegyelmi Bizottságához.   

Indoklás:  

Az MJSZ Fegyelmi Bizottságának elnöke a Fegyelmi Szabályzat 2. § 1. bekezdés b) pontján alapuló 

vétség miatt fegyelmi eljárás kezdeményezett Gnitko Dmytro a HK Partizan edzője ellen a 2017. 

november 25. napján rendezett U12 368-as számú mérkőzésen történt események miatt. 

A Fegyelmi Bizottság 2017. november 7. napján a 054/2017 számú Fegyelmi Határozatával a HK 
Partizan edzőjét 2017 december 31-ig az edzői, sportvezetői tevékenységétől eltiltotta. Az U12 368-
as sorszámú mérkőzést az eltiltott edző a nézőtérről kísérte figyelemmel. Egy ütközést követően 
amikor a HK Partizan egyik játékosa megsérült, a nézőtérről a büntetőpadon át a jégre lépett, a 
mérkőzés hivatalos orvosa előtt. A játékvezető sokadik figyelmeztetésére volt csak hajlandó elhagyni 
a jeget. Gnitko Dmytro már ekkor sportszerűtlen hangnemben lépett fel. Trágár szavakkal és veréssel 
fenyegette a játékvezetőt. A mérkőzést követően Gnitko Dmytro másodmagával a parkolóban várta 
a távozni készülő játékvezetőt. Nyomdafestéket nem tűrő stílusban szidalmazta a mérkőzés hivatalos 
személyét, tettlegességgel fenyegetve. A játékvezető határozott fellépésének köszönhetően erre 
nem került sor, az autójába beszállva a mérkőzés helyszínéről távozni tudott.  



 
A Fegyelmi Bizottság – a bizonyítékokat a maguk összességében értékelve és meggyőződése szerint 

elbírálva – tényként állapította meg, hogy az eltiltott edző magatartásával nem tisztelte a mérkőzés 

hivatalos személyeinek tekintélyét és sportrendezvényre nem illő, a jégkorong értékeivel össze nem 

egyeztethető, szellemiségének nem megfelelő módon viselkedett.  

A Fegyelmi Bizottság az ügyben megállapítja a HK Partizan klub felelősségét is a Fegyelmi Szabályzat 

2. § (2) bekezdésben foglaltak alapján; A sportegyesület szakosztályai és csapatvezetői, illetve edzői 

felelősek az irányításuk alá tartozó csapat fegyelmezett viselkedéséért. A verseny, illetve 

játékszabályok betartásáért, a sportszerű viselkedésért saját magatartásukra nézve a játékosok, 

illetve edzők természetszerűen egyénileg is felelnek. 

A Fegyelmi Bizottság felszólítja a HK Partizan egyesületet, hogy a klub edzőinek és hivatalos 

személyeinek figyelmét kiemelten hívják fel a hasonló viselkedéstől való tartózkodásra a jövőben. Az 

ilyen, és ehhez hasonló esetek sem a HK Partizan csapatára, sem a jégkorong sportágra nem vetnek 

jó fényt, és ezeket a megnyilvánulásokat közös érdekünk, hogy határozottan visszaszorítsuk.  

A Fegyelmi Bizottság a továbbiakban is a leghatározottabban fellép a mérkőzés hivatalos 

személyeinek védelmében, fenyegetésüket és megfélemlítésüket a legsúlyosabb szankciókkal fogja 

büntetni. 

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 Szabályzat 3. § (2) bekezdés c) pontjában foglaltak alapján, az eltiltás alatt álló 

sportszakember a kispadon és a játéktéren tartózkodókkal semmilyen formában nem érintkezhet a 

mérkőzés hivatalos kezdési időpontját megelőző 45 perctől - a szünetet is beleértve - a mérkőzés 

végét követő 30 percig, mely időtartam alatt az öltözőépületbe sem léphet be. A mérkőzés alatt úgy 

kell elhelyezkednie, hogy a „kispad” 20 m-es körzetén belül nem tartózkodhat. 

A Fegyelmi Szabályzat 21. § (1) alapján, az elsőfokú fegyelmi határozatban kiszabott pénzbüntetést a 

határozat meghozatalának hónapját követő hónap 15. napjáig kell az MJSZ részére megfizetni. A 

pénzbüntetés azon a napon minősül megfizetettnek, amikor azt az MJSZ bankszámláján 

maradéktalanul jóváírták, illetve a pénztárába maradéktalanul befizették.  

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. december 4. 

 

 

 dr. Csanádi Adrienn         Németh Márton 

  Fegyelmi Bizottság elnöke                              Fegyelmi Bizottság tagja 

  

                Palla Antal                                    Szongoth Gergely  

                         Fegyelmi Bizottság tagja                                Fegyelmi Bizottság tagja  

  

Határozatot kapják:   

 
1. HK Partizan 

2. MJSZ Főtitkár  

3. MJSZ Sportigazgató 

4. Versenybíróság 

5. Játékvezetői Testület  

6. Határozattár 

7. MJSZ pénzügy 

 


