
 

 

147/2017 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 a csapatvezetőt, a Fegyelmi Szabályzat 3. § (2) bekezdés d) 

pontjában foglaltak alapján    

 

 

MJSZ-en belüli – edzői illetve vezetői - tevékenységtől 2018. március 31-ig eltiltja. 

 

A fegyelmi büntetést U8 osztályban kell letölteni, azonban 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 a 2017. december 17. napján rendezett 

SZMINI 26-os tornát követően a Jégkert SE csapata és edzője ellen. 

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

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

a pályáról és jelezte a csapat edzőjének, hogy nem léphet jégre. Később a játékos egy másik mezben 

újra pályára lépett. A játékos szülei a torna közben és végén trágár szavakkal illették a játékvezetőt 

és a mérkőzés versenybíróságát. 

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



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

A Fegyelmi Bizottság az eljárás során megvizsgálta a torna eseménynaplójának mellékletét, és 
meghallgatta a játékvezetőt. 

A Versenybíróság tájékoztatásából megállapítást nyert, hogy az elektronikus rendszerben sportorvosi 
engedéllyel a játékos nem rendelkezik. 

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 szabálytalanul akart játékost szerepeltetni a mérkőzésen.  

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 Jégkert SE egyesületet, hogy a klub edzőinek és hivatalos 

személyeinek figyelmét kiemelten hívják fel a hasonló szabálytalanságoktól való tartózkodásra a 

jövőben. Az ilyen, és ehhez hasonló esetek sem a Jégkert SE csapatára, sem a jégkorong sportágra 

nem vetnek jó fényt, és ezeket a szabálytalanságokat 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, 2018. január 17. 
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Határozatot kapják:   

 
1. Jégkert SE 

2. Tejfalussy Béla 

3. MJSZ Főtitkár  

4. MJSZ Sportigazgató 

5. Versenybíróság 

6. Játékvezetői Testület  

7. Határozattár 

 


