
 

 

166/2017 sz. Fegyelmi Határozat 

 

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

(3) bekezdés alapján kezdeményezett fegyelmi eljárást az UTE egyesülettel szemben. A Fegyelmi 

Bizottság a klubot, a Fegyelmi Szabályzat 3. § (3) bekezdés o) pontjában foglaltak alapján    

 

1.000.000,- Ft, azaz egymillió forint pénzbüntetés megfizetésére kötelezi, 

valamint 

1 mérkőzésre vonatkozóan nézők nélküli, zárt sportlétesítményben  

történő rendezésre kötelezi. 

A Fegyelmi Bizottság a kirótt pénzbüntetés esetében 500.000,-Ft mértékig, illetve zárt 

sportlétesítményben történő rendezésre vonatkozó büntetés végrehajtását illetően 2018. május 

31-ig felfüggeszti.  

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 Versenybíróság a Fegyelmi Szabályzat 2. § (3) bekezdésén alapuló vétség miatt fegyelmi eljárást 

kezdeményezett a Fegyelmi Bizottság elnökénél a 2017. december 28. napján rendezett Erste Liga EL 

117-es UTE - Ferencvárosi Torna Club mérkőzésen történt nézőtéri rendbontás ügyében. 

A mérkőzés eseménynaplója és videófelvétele szerint a mérkőzés 56. percében a hazai csapat 

szurkolói égő pirotechnikai eszközt dobtak át a vendégcsapat szurkolótáborába. 

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 bizonyítékokat a maguk összességében értékelve és meggyőződése szerint 

elbírálva – tényként állapította meg, hogy a hazai csapat szurkoló tűz és életveszélyes pirotechnikai 

eszközt dobtak át a vendégcsapat szektorába. 

A Fegyelmi Bizottság a leghatározottabban fellép a mérkőzés minden résztvevőjének biztonsága 

érdekében. 

A Fegyelmi Bizottság az ügyben megállapítja a rendező klub az UTE felelősségét. A Fegyelmi 

Szabályzat 2. § (3) bekezdésben foglaltak alapján; A sportegyesület felelősséggel tartozik az általa 

rendezett sportesemény rendjéért. Emellett saját közönsége által elkövetett kirívó 

sportszerűtlenségekért akkor is felelősséggel tartozik, ha a sporteseményt nem ő rendezi. 

Az Erste Liga Versenyszabályzatának 37. § (1) bekezdése rendelkezik a mérkőzésre nem bevihető 

tiltott tárgyakról. A pályákra tilos bevinni olyan tárgyakat, amelyek alkalmasok mások biztonságának 

veszélyeztetésére. Így különösen tilos bevinni szúró, vágó eszközöket, fegyvereket vagy annak látszó 

tárgyakat, pirotechnikai eszközöket, üvegeket, palackokat. Az ilyen tárgyakat a bejáratnál el kell 

venni, és amennyiben szükséges, intézkedést kell kezdeményezni. 

Az Erste Liga Versenyszabályzatának 32. § (3) bekezdés szerint; A bajnokságokba benevezett 

szervezeteknek minden tőlük telhetőt meg kell tenniük annak érdekében, hogy biztonságos 

környezetben lehessen a Liga mérkőzéseket megrendezni. 

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.  

A Fegyelmi Bizottság felszólítja az UTE egyesületét, hogy a biztonsági és beléptetést biztosító 

személyzet figyelmét kiemelten hívják fel tiltott tárgyak ellenőrzésére és azok rendezvényre történő 

bejutásának megakadályozására. Az ilyen, és ehhez hasonló esetek sem az UTE csapatára, sem a 

jégkorong sportágra nem vetnek jó fényt, és ezeket az eseteket közös érdekünk, hogy határozottan 

visszaszorítsuk.  

A Fegyelmi Bizottság a pénzbírság 50%-át és a zárt sportlétesítményben történő rendezésre 

vonatkozó büntetés végrehajtását felfüggeszti, és abbéli reményét fejezi ki, hogy a felfüggesztett 

szankciók kellőképpen ráirányítják a klub figyelmét a nézők ellenőrzésére és a biztonságuk feletti 

kontrollra. 

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.   
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