
 

 

165/2017 sz. Fegyelmi Határozat 

 

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

(1) bekezdés a) pontja alapján kezdeményezett fegyelmi eljárást a Vasas SC egyesülettel és edzőjével 

Jókai Szilágyi Gáborral szemben. A Fegyelmi Bizottság a klubot, a Fegyelmi Szabályzat 3. § (3) 

bekezdés o) pontjában foglaltak alapján    

 

50.000,- Ft, azaz ötvenezer forint pénzbüntetés megfizetésére kötelezi, 

valamint a Fegyelmi Szabályzat 3. § (3) bekezdés d) pontja alapján 

a klub edzőjét Jókai Szilágy Gábort  

az MJSZ-en belüli – edzői, illetve vezetői - tevékenységtől 2018. február 28-ig eltiltja. 

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 a Fegyelmi Szabályzat 7. §-a és a Versenybíróság vezetőjének jelzése 

alapján fegyelmi eljárást kezdeményezett a Vasas SC klub és edzője ellen, az U12 korosztály 

versenyszabályzatának megszegése miatt. 

A Gepárd A -  Vasas SC B U12 290-es sorszámú mérkőzéséről a versenybírósághoz beérkezett 

eseménynaplóban rögzítésre került, hogy a Vasas SC csapata és annak edzője a versenyszabályzattól 

eltérő módon szabálytalan sorba cserélte be a nevezési lapon megjelölt cserejátékosát.   

A Versenyszabályzat a cserejátékosok szerepeltetéséről egyértelműen rendelkezik: A fekete 

karszalagot viselő cserejátékos fő szabály szerint KIZÁRÓLAG az 1. sorban léphet pályára. Sérülés 

esetén más sorba is becserélhető, ezt azonban a mérkőzés versenybíróságának eseménynaplóban 

rögzítenie kell. 

A Magyar Jégkorong Szövetség Fegyelmi Bizottsága ugyanezen vétség miatt korábban már a 

071/2017 számú határozatában figyelmeztette a klubot a versenyszabályok ilyen jellegű betartására. 



A sportegyesület szakosztályai és csapatvezetői, illetve edzői felelősek a versenyszabályzat illetve 

játékszabályok betartásáért. 

A Fegyelmi Bizottság a rendelkezésre álló a mérkőzésfelvételt és dokumentumokat a maguk 

összességében értékelve és meggyőződése szerint elbírálva megállapította, hogy az eljárásban 

vizsgált cselekmény megvalósult, a Vasas SC figyelmen kívül hagyta a versenyszabályzat U12 

cserejátékosra cserére vonatkozó rendelkezéseit. 

A Fegyelmi Bizottság felszólítja a Vasas SC egyesületet, hogy a klub edzőinek, hivatalos személyeinek, 

figyelmét kiemelten hívják fel a hasonló szabályszegésektől való tartózkodásra a jövőben. A 

Versenyszabályzat figyelmen kívül hagyása és megszegése sem a Vasas SC csapatára, sem a jégkorong 

sportágra nem vetnek jó fényt, és ezeket a szabálytalanságokat közös érdekünk, hogy visszaszorítsuk.  

A Fegyelmi Szabályzat 3. § (2) bekezdés c) pontjában foglaltak alapján, 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. 

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.  

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, 2018. január 25. 

 



 dr. Csanádi Adrienn         Németh Márton 

  Fegyelmi Bizottság elnöke                              Fegyelmi Bizottság tagja 

  

                Palla Antal                                    Szongoth Gergely  

                         Fegyelmi Bizottság tagja                                Fegyelmi Bizottság tagja  

  

Határozatot kapják:   

 
1. Vasas SC 

2. Jókai Szilágyi Gábor 

3. MJSZ Főtitkár  

4. MJSZ Sportigazgató 

5. Versenybíróság 

6. Játékvezetői Testület  

7. Határozattár 

 


