
 

 

156/2017 sz. Fegyelmi Határozat 

 

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

miatt Kapin György Bendegúzt az MAC Budapest csapatának játékosát a Fegyelmi Szabályzat 3. § 

(1) bekezdés c) pontjában foglaltak alapján   

 

a játéktól – versenyzéstől 3 mérkőzésre eltiltja. 

A fegyelmi büntetést U16 korosztályban kell letölteni, azonban az eltiltás letöltése alatt a játékos 

más MJSZ szervezésében zajló mérkőzéseken sem vehet részt.   

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 Fegyelmi Bizottságának elnöke a Fegyelmi Szabályzat 2. § 1. pont a) alpontján alapuló 

vétség miatt fegyelmi eljárás kezdeményezett Kapin György Bendegúz ellen az Ifj. Ocskay Gábor JA 

-  MAC Budapest A 2018. január 21. napján rendezett U16 193-as számú mérkőzésen történt 

szabálytalansága miatt. 

A játékvezető a játékost a szabálykönyv 168. szabályát alkalmazva 25 perc végleges kiállítással 

sújtotta. 

168. SZABÁLY — SPORTSZERŰTLEN MAGATARTÁS  

DEFINÍCIÓ: A játékos vagy csapat hivatalos személy, aki megsérti a sportszerűségre, fair playre és 

az egymás tiszteletre vonatkozó szabályokat. 

Végleges Kiállítás - A játékos vagy csapat hivatalos személy, aki bárki mást megfélemlít, rasszista, 

etnikai színezetű vagy szexuális töltetű megjegyzésekkel illet, leköp vagy vérrel beszennyez. 

 

A Fegyelmi Bizottság megállapítása szerint a MAC Budapest csapatának kapusa, Kapin György 

Bendegúz a mérkőzést követően összetűzésbe került az őt inzultáló nézőkkel. A kapus sportszerűtlen 

módon nemzetiségi, származási, etnikai megjegyzéssel illette a nézőket a mérkőzés lefújását követően. 

 

 



A játékvezetői riport szerint a kapus a pálya elhagyása közben folyamatosan káromkodott, vulgáris 

nyomdafestéket nem tűrő hangnemben szitkozódott. 

A Fegyelmi Bizottság a kapus esetében súlyosbító körülményként értékelte, hogy a bajnokság 

folyamán már volt szankcionálva etnikai, nemzetiségi, származási megjegyzései miatt. 

A Fegyelmi Bizottság kiemelt figyelmet fordít a sportszerűtlen megnyilvánulásokra, így a mérkőzést 

követő inzultusokat is, illetve az arra alkalmas magatartásokat kiemelten vizsgálja és visszatartó erejű 

szankcióval bünteti. 

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 felszólítja az érintett egyesületet, hogy a játékosok figyelmét kiemelten hívják 

fel a hasonló cselekményektől való tartózkodásra a jövőben. Az ilyen, és ehhez hasonló esetek sem a 

MAC Budapest csapatára, sem a jégkorong sportágra nem vetnek jó fényt, és ezeket az eseteket közös 

érdekünk, hogy határozottan visszaszorítsuk.  

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.  

A Fegyelmi Bizottság a Fegyelmi Szabályzat 25. § (1) bekezdés alapján a játékossal szemben kiszabott, 

egy évet meg nem haladó eltiltás végrehajtását a fegyelmi határozatban 2 hónaptól 2 évig terjedő 

próbaidőre részben vagy egészben felfüggesztheti.  

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, 2018. január 23. 
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