
 

 

246/2017 sz. Fegyelmi Határozat 

 

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

miatt Szakács Ferencet az Ferencvárosi Torna Club edzőjét a Fegyelmi Szabályzat 3. § (2) bekezdés 

e) pontjában foglaltak alapján 

 

100.000,- Ft, azaz százezer forint pénzbüntetés megfizetésére kötelezi. 

 

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

Fegyelmi Bizottságához.   

 

Indoklás:  

Az Versenybíróság vezetője a Fegyelmi Szabályzat 2. § 1. pont f) alpontján alapuló vétség miatt 

fegyelmi eljárást kezdeményezett az MJSZ Fegyelmi Bizottságának elnökénél Szakács Ferenc ellen, a 

közösségi oldalán 2018. március 9. napján közzétett, a Játékvezetői Testület tagjait és a jégkorongot 

bíráló vulgáris és sportszerűtlen bejegyzései miatt.  

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 Szakács Ferenc, a Ferencvárosi Torna Club edzője nem 

tisztelte a jégkorong hivatalos személyeinek tekintélyét és a jégkorong értékeivel össze nem 

egyeztethető, szellemiségének nem megfelelő módon nyilatkozott közösségi oldalán.  

Azt a játékost és azt a sportszakembert, aki a jégkoronggal összefüggésben bárkit nyilvánosan, 

súlyosan becsületsértő kifejezésekkel illet, faj, bőrszín, nyelv, vallás, vagy földrajzi hovatartozása 

miatt, vagy bármilyen egyéb, az egyenlő bánásmód elvével ellentétes gyűlöletkeltést okoz, az ellenfél 

játékosát(ait), saját játékostársát, az edzőket, sportvezetőket, illetve a versenyrendszert kiíró 

szövetség, és az abban résztvevő sportszervezetek sportszakembereit illetően, fegyelmi felelősségre 

kell vonni; 



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 súlyosbító körülményként értékelte, hogy az edző a megfogalmazott kritikát 

nagy nyilvánosság előtt nyílt formában bárki részére elérhető módon, és kifejezetten másokat sértő 

és elfogadhatatlan hangnemben publikálta. 

A Fegyelmi Bizottság eljárás értesítőjére és nyilatkozattételi felhívására Szakács Ferenc nem reagált. 

A Fegyelmi Szabályzat 3. § (2) bekezdés e) pontja szerint a sportszakember büntetése lehet 50.000,-

Ft-tól 5.000.000,-Ft-ig terjedő pénzbüntetés, melynek mértéke nem haladhatja meg a 

sportszakember szakmai tevékenységből származó éves átlagjövedelmének hat havi összegét.  

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.  

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 játékos vagy sportszakember a pénzbüntetést a fenti 

határidőig nem fizeti meg, a Fegyelmi Bizottság az MJSZ kezdeményezése alapján a játékost vagy 

sportszakembert a sporttevékenységtől eltiltja a pénzbüntetés befizetéséig vagy pénzbüntetést szab 

ki legfeljebb 5 millió forint összegig.  

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.   

 

Budapest, 2018. március 25. 

 

 



 dr. Csanádi Adrienn         Németh Márton 

  Fegyelmi Bizottság elnöke                              Fegyelmi Bizottság tagja 

  

                Palla Antal                                    Szongoth Gergely  

                         Fegyelmi Bizottság tagja                                Fegyelmi Bizottság tagja  

  

Határozatot kapják:   

 
1. Ferencvárosi Torna Club 

2. Szakács Ferenc 

3. MJSZ Főtitkár  

4. MJSZ Sportigazgató 

5. Versenybíróság 

6. Játékvezetői Testület  

7. Határozattár 

8. MJSZ pénzügy 

 


