
 

 

185/2017 sz. Fegyelmi Határozat 

 

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

(1) bekezdés b) pontja alapján kezdeményezett fegyelmi eljárást a Gnitko Dmytroval és a HK 

Partizannal szemben. A Fegyelmi Bizottság a 093/2017 sz. Fegyelmi Határozatában Gnitko Dmytrot 

a Fegyelmi Szabályzat 3. § (2) bekezdés d) pontjában foglaltak alapján 2018. május 31-ig eltiltotta, a 

klubot Fegyelmi Szabályzat 3. § (3) bekezdés o) pontjában foglaltak alapján 100.000,- Ft azaz százezer 

forint pénzbüntetés megfizetésére kötelezte. 

A Magyar Jégkorong Szövetség pénzügyi csoportjának tájékoztatása szerint a klubra kirótt büntetés 

határidőre nem került megfizetésre. A Fegyelmi Bizottság ezért a HK Partizant a 093/2017 sz. 

Fegyelmi Határozatában kirótt 100.000,- forint pénzbüntetésen felül a Fegyelmi Szabályzat 21§ (3) 

bekezdés alapján további 

50.000,- Ft azaz ötvenezer forint késedelmi pótlék megfizetésére kötelezi. 

 

Az MJSZ Fegyelmi Bizottsága a Versenybíróság tájékoztatása alapján megvizsgálta az számú HK Partizan - 

KSI SE 2018. január 27. napján lejátszott U14 309 mérkőzés eseménynaplóját, melyben megállapította, hogy a 

093/2017 sz. Fegyelmi Határozatában foglaltaknak Gnitko Dmytro nem tett eleget, és a mérkőzés 

közben a csapat cserepadján tartózkodott. Ezek miatt a Fegyelmi bizottság a HK Partizan klubot 

 

50.000,- Ft azaz ötvenezer forint pénzbüntetés megfizetésére kötelezi. 

 

A határozat ellen a kézbesítéstől számított 15 napon belül fellebbezést lehet előterjeszteni az MJSZ 

Fegyelmi Bizottságához.   



Indoklás:  

Az MJSZ Fegyelmi Bizottságának elnöke a Fegyelmi Szabályzat 2. § 1. bekezdés b) pontján alapuló 

vétség miatt fegyelmi eljárás kezdeményezett Gnitko Dmytro a HK Partizan edzője ellen a 2017. 

november 25. napján rendezett U12 368-as számú mérkőzésen történt események miatt.  

A Fegyelmi eljárás 2017. december 4. napján lezárult, és a 093/2017 sz. Fegyelmi Határozat 2017. 

december 19. napján jogerőre emelkedett. 

A Fegyelmi Szabályzat 21. § (3) bekezdés 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. 

Amennyiben a pénzbüntetésre kötelezett sportszervezet a pénzbüntetést a fenti határidőig nem fizeti 

meg, a sportszervezet minden megkezdett késedelmes hónap után a pénzbüntetésen felül köteles 

megfizetni a fellebbezési díj összegével megegyező késedelmi pótlékot a pénzbüntetés befizetésig. 

Tájékoztatom, hogy amennyiben a jelen határozatban kirótt késedelmi pótlék és a 093/2017 sz. 

Fegyelmi Határozatban foglalt pénzbüntetés 2018. február 15. napjáig nem kerül megfizetésre, a 

klub újabb késedelmi pótlék megfizetése kötelezhető. 

A HK Partizan - KSI SE 2018. január 27. napján lejátszott U14 309 mérkőzés eseménynaplójában 

Gnitko Dmytro arra hivatkozik, hogy az eltiltásról nem értesült, nem tudott róla.  

A Fegyelmi Bizottság titkára a 093/2017 sz. Fegyelmi Határozatot 2017. december 4. napján a Magyar 

Jégkorong Szövetség VBR rendszerében szereplő HK Partizan kapcsolattartói elektronikus címre 

megküldte. A kézbesítés visszaigazolása a levelezőrendszerben megtörtént. 

A sportegyesület szakosztályai felelősek az alkalmazásukban álló edzők tájékoztatásáért, ennek 

hiányáért a klub tartozik felelősséggel. 

Gnitko Dmtro a Fegyelmi Szabályzat 3. § (2) bekezdés c) pontjában foglaltak alapján a kispadon és a 

játéktéren tartózkodókkal továbbra sem érintkezhet semmilyen formában 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. 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. HK Partizan 

2. MJSZ Főtitkár  

3. MJSZ Sportigazgató 

4. Versenybíróság 

5. Játékvezetői Testület  

6. Határozattár 

7. MJSZ pénzügy 


