
 

 

094/2017 sz. Fegyelmi Határozat 

 

A Magyar Jégkorong Szövetség (továbbiakban MJSZ) Fegyelmi Bizottsága a Fegyelmi Szabályzat 2.§ 

(1) bekezdés b) pontja alapján kezdeményezett fegyelmi eljárást a KMH Knights egyesülettel 

szemben. A Fegyelmi Bizottság a klubot, a Fegyelmi Szabályzat 3. § (3) bekezdés o) pontjában foglaltak 

alapján    

 

100.000,- Ft, azaz százezer forint pénzbüntetés megfizetésére kötelezi, 

valamint 

1 mérkőzésre vonatkozóan nézők nélküli, zárt sportlétesítményben  

történő rendezésre kötelezi. 

 

A Fegyelmi Bizottság a zárt sportlétesítményben történő rendezésre vonatkozó büntetés 

végrehajtását 2018 május 31-ig 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 Játékvezetői Testület a Fegyelmi Szabályzat 2. § 1. pont a) alpontján alapuló vétség miatt fegyelmi 

eljárást kezdeményezett a 2017. november 25. napján rendezett U14 209-es mérkőzést követően a 

KMH Knights csapata ellen. 

A játékvezetői riport szerint a mérkőzést követően a hazai csapat szurkolói nyomdafestéket nem tűrő 

módon szidalmazták és fenyegették a pályát elhagyó mérkőzés hivatalos személyeit. 

A Fegyelmi szabályzat 7. § értelmében fegyelmi eljárást kezdeményezhet bármely rendezvénnyel 
kapcsolatban a játékvezető testület és a Versenybíróság vezetője, valamint a szövetség főtitkára.  



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

elbírálva – tényként állapította meg, hogy a szurkolók magatartásukkal nem tisztelték a mérkőzés 

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

egyeztethető, szellemiségének nem megfelelő módon viselkedtek.  

A Fegyelmi Bizottság az ügyben megállapítja a KMH Knights felelősségét. A Fegyelmi Szabályzat 2. § 

(3) bekezdésben foglaltak 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. 

A Fegyelmi Bizottság a leghatározottabban fellép a mérkőzés hivatalos személyeinek védelmében, 

fenyegetésüket és megfélemlítésüket a legsúlyosabb szankciókkal fogja büntetni. 

A Fegyelmi Szabályzat 3. § (3) bekezdés o) pontja szerint a fegyelmi vétséget elkövetőjével szemben 

pénzbüntetés szabható ki, melynek mértéke 50.000.000,-Ft-ig terjedhet.   

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 Versenybíróság 

félrevezetése, és Versenyszabályzat megszegése.  

A Fegyelmi Bizottság felszólítja a KMH Knights egyesületet, hogy a klub szurkolóinak figyelmét 

kiemelten hívják fel a hasonló viselkedéstől való tartózkodásra a jövőben. Az ilyen, és ehhez hasonló 

esetek sem a KMH Knights csapatára, sem a jégkorong sportágra nem vetnek jó fényt, és ezeket a 

megnyilvánulásokat közös érdekünk, hogy határozottan visszaszorítsuk.  

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.  

A Fegyelmi Bizottság tájékoztatja az érintetteket, 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.   

 

 

 



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  
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