
 

 

235/2017 sz. Fegyelmi Határozat 

 

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

(1) bekezdés a) pontja alapján Haluska Gábor a MAC Budapest játékosával szemben 

kezdeményezett fegyelmi eljárást a Fegyelmi Szabályzat 19. § (3) bekezdés e) pontjában foglaltak 

alapján 

 

megszünteti. 

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 Haluska Gábor ellen a KMH -  MAC Budapest 2018. március 8. 

napján rendezett OBII 42-es számú mérkőzésen történt szabálytalansága miatt.   

A játékvezető a játékost előbb 2+10 perc, majd újabb 10 perc, így 20 perc végleges fegyelmi 

büntetéssel sújtotta. 

124. SZABÁLY — FEJRE, NYAKRA IRÁNYULÓ TÁMADÁS  
DEFINÍCIÓ: A játékos, aki testének vagy sportfelszerelésének bármely részével bármilyen fajta ütést 
mér az ellenfél játékosának fejére vagy nyakára vagy az ellenfél játékosának fejét a védőüvegnek vagy 
a palánknak vezeti vagy nyomja. Jelen szabály felülír minden hasonló büntetést, kivéve azokat, 
amelyek a verekedéshez kapcsolódnak. 
 
168. SZABÁLY — SPORTSZERŰTLEN MAGATARTÁS  
DEFINÍCIÓ: A játékos vagy csapat hivatalos személy, aki megsérti a sportszerűségre, fair playre és az 
egymás tiszteletre vonatkozó szabályokat. 
 
A Fegyelmi Bizottság a rendelkezésre álló eseménynapló és mérkőzés felvétel alapján – a 

bizonyítékokat a maguk összességében értékelve és meggyőződése szerint elbírálva – tényként 

állapította meg, hogy a csapat játékosa egy ütközést közben ellenfelét a fején találta el. A mérkőzés 

későbbi szakaszában a játékvezetői tevékenységet sportszerűtlen hangnemben bírálta. 



A Fegyelmi Bizottság a játékvezetők által kiszabott büntetést helybenhagyja, a játékossal szemben 

további szankciót nem alkalmaz, azonban felszólítja az érintett egyesületet, hogy a játékosok 

figyelmét kiemelten hívják fel a hasonló sportszerűtlen cselekményektől való tartózkodásra a 

jövőben.  

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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