
 

 

216/2017 sz. Fegyelmi Határozat 

 

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

miatt Illés Márton Gábort a DVTK Jegesmedvék játékosát a Fegyelmi Szabályzat 3. § (1) bekezdés d) 

pontjában foglaltak alapján   

 

a játéktól – versenyzéstől 1 mérkőzésre eltiltja. 

A Fegyelmi Bizottság a büntetés végrehajtását 2018. március 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 MJSZ Fegyelmi Bizottságának elnöke a Fegyelmi Szabályzat 2. § 1. pont a) alpontján alapuló vétség 

miatt fegyelmi eljárás kezdeményezett Illés Márton Gábor ellen a DVTK Jegesmedvék -  UTE 2018. 

február 28. napján rendezett U16 194-es számú mérkőzésen történt magatartása miatt. 

A Fegyelmi Bizottság megállapítása szerint Illés Márton Gábor a DVTK Jegesmedvék csapatának 
játékosa egy csapattársa által provokált dulakodásba beleavatkozott, ellenfelét meglökte. 
 
A Fegyelmi Bizottság kiemelt figyelmet fordít az alacsonyabb korosztályokban történő sportszerűtlen 

megnyilvánulásokra, és az arra alkalmas magatartásokat mint a dulakodást és verekedést, illetve 

ennek provokálását kiemelten vizsgálja és visszatartó erejű szankcióval bünteti. 

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 

DVTK Jegesmedvék csapatára, sem a jégkorong sportágra nem vetnek jó fényt, és ezeket az eseteket 

közös érdekünk, hogy határozottan visszaszorítsuk.  



A Fegyelmi Bizottság az eltiltás végrehajtását felfüggeszti, és abbéli reményét fejezi ki, hogy a 

felfüggesztett büntetés kellőképpen ráirányítja a játékos figyelmét a sportszerű magatartásra, és 

visszatartja őt a hasonló viselkedéstől. 

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.   

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. március 3. 
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  Fegyelmi Bizottság elnöke                              Fegyelmi Bizottság tagja 
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