
 

 

147/2/2017 sz. Fegyelmi Határozat 

 

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

(1) bekezdés a) pontja alapján kezdeményezett fegyelmi eljárást a Tejfalussy Bélával a Jégkert SE 

edzőjével szemben. A Fegyelmi Bizottság az edzőt, a Fegyelmi Szabályzat 3. § (2) bekezdés d) 

pontjában foglaltak alapján a 147/2017 sz. Fegyelmi Határozatában elmarasztalta.    

 

A Fegyelmi Bizottság az ügyet tárgyalás mellőzésével vizsgálta. Az eljárás alá vont edző a határozat 

kézhezvételét követő öt (5) napon belül személyes meghallgatást és fegyelmi tárgyalás megtartását 

kérte. 

A Fegyelmi Bizottság a tárgyalás tartását követően felülvizsgálta a 147/2017 sz. határozatát és 

mérsékelve azt, a Fegyelmi Szabályzat 3. § (2) bekezdés d) pontjában foglaltak alapján az alábbiak 

szerint határozott: 

Tejfalussy Bélát 

 az MJSZ-en belüli – edzői illetve vezetői - tevékenységtől 2018. február 17-ig eltiltja. 

Az eltiltás letöltése alatt az edző más MJSZ szervezésében zajló sporteseményen sem vehet részt 

hivatalos személyként.   

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 Versenybírósága a Fegyelmi Szabályzat 2. § 1. pont a) alpontján alapuló vétség miatt 2017. 

december 20. napján fegyelmi eljárás kezdeményezett az MJSZ Fegyelmi Bizottság elnökénél a 2017. 

december 17. napján rendezett SZMINI 26-os tornát követően a Jégkert SE csapata és edzője ellen.  

A Fegyelmi szabályzat 2. § 1. pont a) alpontja értelmében fegyelmi vétséget követ el az, aki a verseny, 
illetve játékszabályokat, valamint a Versenykiírást megszegi.  

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 tárgyalás során meghallgatta Tejfalussy Bélát és megvizsgálta a torna 
eseménynaplójának mellékletét. 

Az eseménynapló melléklete szerint a torna folyamán kiderült, hogy a Jégkert SE csapatának játékosa 

Zsendovits Ágost sportorvosi igazolása érvénytelen volt. A torna játékvezetője a játékost eltávolította 

a pályáról és jelezte a csapat edzőjének, hogy nem léphet jégre. Később a játékos a játékvezető 

elmondása szerint egy másik mezben újra a pályára lépett. A játékos szülei a torna közben és végén 

trágár szavakkal illették a játékvezetőt és a mérkőzés versenybíróságát. 

A Versenybíróság tájékoztatásából megállapítást nyert, hogy az elektronikus rendszerben sportorvosi 
engedéllyel a játékos nem rendelkezik. A kihelyezett Versenybíróság a helyszínen a sportorvosi 
igazolás papír alapú ellenőrzésekor megállapította, hogy az lejárt és a játékos nem jogosult a tornán 
részt venni. 

A tárgyaláson Tejfalussy Béla megerősítette, hogy a játékosok sportorvosi igazolását a mérkőzést 

megelőzően nem ellenőrizte, így nem volt tudomása arról, hogy az érintett játékos sportorvosi 

igazolása érvénytelen. Elmondása szerint ez nem az ő feladata, hanem a klubirodában dolgozó 

személyzetéé. Amikor a kihelyezett versenybíróság jelezte, hogy a játékos nem jogosult a jégen 

tartózkodni, a játékvezető leküldte őt a pályáról. A következő mérkőzésen a jogosulatlan játékos már 

nem szerepelt. Az edző engedélyével a jégen tartózkodott, a cserejátékosok számára fenntartott 

területen. A játékvezető elmondása szerint a játékos másik mezben volt a jégen az azt megelőző 

mérkőzéshez képest. Ennek tényét Tejfalussy Béla sem megerősíteni, sem cáfolni nem tudta. 

Elmondása szerint az öltözőben akár mezt is cserélhetett a játékos. 

A Fegyelmi Bizottság a rendelkezésre álló bizonyítékok alapján – a bizonyítékokat a maguk 

összességében értékelve és meggyőződése szerint elbírálva – tényként állapította meg, hogy a Jégkert 

SE csapatának edzője a játékos érvénytelen sportorvosi igazolás ellenére tűrte, hogy a játékos a jégen 

tartózkodjon, holott a játékvezető korábban felszólította a távozásra. 

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 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 bizottság enyhítő körülményként értékelte, hogy a játékos ténylegesen nem játszott 

mérkőzésen miután kiderül a sportorvosi engedélyének lejárta. Ennek ellenére az edzőnek tudnia kell, 

hogy jogosulatlan játkos semmilyen formában nem tartózkodhat a jégen. 

 

A Fegyelmi Szabályzat 22. § értelmében az eljárás alá vont személy fellebbezéssel élhet a fegyelmi 

határozat ellen. A fellebbezést annál a Fegyelmi Bizottságnál kell írásban, két példányban benyújtani 

- és a fellebbezési díj határidőben történő befizetését igazoló postai feladóvevény, a pénzbüntetés 

befizetését igazoló csekk /nyugta/, banki átutalás hiteles másolatát csatolni - vagy a Fegyelmi 

Bizottság címére posta útján kimutathatóan eljuttatni, amelyik az elsőfokú fegyelmi határozatot 

hozta. 

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. 

A jogorvoslati lehetőséget az MJSZ Fegyelmi Szabályzat 16. § (2) bek. 22. § (1) bek. alapján 

biztosítottuk.   

 

Budapest, 2018. február 9. 

 

 dr. Csanádi Adrienn         Németh Márton 

  Fegyelmi Bizottság elnöke                              Fegyelmi Bizottság tagja 

  

                Palla Antal                                    Szongoth Gergely  

                         Fegyelmi Bizottság tagja                                Fegyelmi Bizottság tagja  

  

Határozatot kapják:   

 
1. Jégkert SE 

2. Tejfalussy Béla 

3. MJSZ Főtitkár  

4. MJSZ Sportigazgató 

5. Versenybíróság 

6. Játékvezetői Testület  

7. Határozattár 

 


