
 

 

109/2017 sz. Fegyelmi Határozat 

 

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

(1) bekezdés b) pontja alapján kezdeményezett fegyelmi eljárást a Francsics Béla kihelyezett 

versenybírósági taggal szemben. A Fegyelmi Bizottság Francsics Bélát a Fegyelmi Szabályzat 3. § (2) 

bekezdés d) pontjában foglaltak alapján  

 

2018 május 31-ig 

eltiltja minden jellegű mérkőzésre vonatkozóan a sportszakmai tevékenységtől. 

 

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:  

A Fegyelmi Bizottság elnöke 2017. január 30-án fegyelmi eljárás kezdeményezett a Francsics Béla, az 

eseménynapló szerint hivatalos személyként megnevezett személy ellen a 2017.01.28-án lejátszott, 

OB IV 23-as mérkőzésen történt sportszerűtlen magatartása miatt. 

Francsics Bélát a Fegyelmi Bizottság elnöke felfüggesztette az eljárás lezárásáig.  

A Fegyelmi Bizottság 2017. február 8-án értesítést kapott a mérkőzés játékvezetőjétől, hogy az eljárás 

alá vont Francsics Bélával szemben, a fegyelmi vétség gyanújával elkövetett magatartása miatt büntető 

feljelentést tett az illetékes rendőr-főkapitányságon, melyet a feljelentésről készült jegyzőkönyvvel 

igazolt. 

A Fegyelmi Bizottság a fegyelmi eljárást Francsics Bélával szemben az Fegyelmi szabályzat 18.§ (19) 

bekezdése alapján felfüggesztette az eljáró hatóság a büntető- vagy szabálysértési eljárásának jogerős 

befejezéséig. 

A Fegyelmi Szabályzat 18.§ (19) bekezdés b) pontja szerint: Az eljárás felfüggeszthető: … legfeljebb 

a büntető- vagy szabálysértési eljárás jogerős befejezéséig, ha a kötelezettségszegés miatt büntető- 

vagy szabálysértési eljárás indult, feltéve, hogy a más hatóság jogerős határozata nélkül a tényállás 

nem tisztázható. 



A feljelentést tevő játékvezető értesítette a Fegyelmi Bizottságot, hogy a Kaposvári Rendőrkapitányság 

vizsgálati osztálya a nyomozást bűncselekmény hiányában megszűntette. 

A Fegyelmi Bizottság – a bizonyítékokat és a nyomozás során feltárt részleteket a maguk 

összességében értékelve és meggyőződése szerint elbírálva – megállapította, hogy Francsics Béla 

magatartásával nem tisztelte a mérkőzés játékvezetőinek tekintélyét és fenyegetőleg lépett fel 

velük szemben, sportrendezvényre nem illő, a sportág szellemiségének nem megfelelő módon 

viselkedett. 

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 és a játékvezetők sértegetése, bántalmazása, 

illetve olyan viselkedés, amely a közönséget rendzavarásra ösztönzi. 

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 

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 12. 

 

 dr. Csanádi Adrienn         Németh Márton 
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Határozatot kapják:   

 

1. Kaposvári Sportközpont és Sportiskola  

2. Francsics Béla 

3. MJSZ Főtitkár  

4. MJSZ Sportigazgató 

5. Versenybíróság 

6. Játékvezetői Testület  

7. Határozattár 

 


