
 

 

192/2017 sz. Fegyelmi Határozat 

 

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

miatt Hodos Detrét a Gepárd JE edzőjét a Fegyelmi Szabályzat 3. § (2) bekezdés a) pontjában 

foglaltak alapján   

 

figyelmeztetésben részesíti. 

 

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. pont b) alpontján alapuló vétség 

miatt fegyelmi eljárás kezdeményezett Hódos Detre ellen a Gepárd A -  ISK Csíkszereda 2018. január 

10. napján rendezett U14 421-es számú mérkőzésen történt sportszerűtlen viselkedése miatt.   

A mérkőzésfelvétel szerint a Gepárd JE csapatának edzője, Hódos Detre egy, a csapatára kiszabott 

technikai kisbüntetést követően sportszerűtlen hangnemben, kiabálva szólt játékosához és a 

mérkőzés játékvezetőjéhez. A játékvezető az edzőt a szabálykönyv 168. szabályát alkalmazva 20 perc 

végleges fegyelmi büntetéssel sújtotta. 

168. SZABÁLY — SPORTSZERŰTLEN MAGATARTÁS   
DEFINÍCIÓ: A játékos vagy csapat hivatalos személy, aki megsérti a sportszerűségre, fair playre és az 
egymás tiszteletre vonatkozó szabályokat.   
 
A sportegyesület szakosztályai és csapatvezetői, illetve edzői felelősek az irányításuk alá tartozó 

csapat fegyelmezett viselkedéséért. A verseny, illetve játékszabályok betartásáért, a sportszerű 

viselkedésért saját magatartásukra nézve a játékosok, illetve edzők természetszerűen egyénileg is 

felelnek. 



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.  

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.   
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