
 

 

251/2/2017 sz. Fegyelmi Határozat 

 

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

Fegyelmi Szabályzat 2. § (1) bekezdés a) pontján kezdeményezett fegyelmi eljárást Baski Dániellel a 

MAC Budapest játékosával szemben. A Fegyelmi Bizottság a játékost, a Fegyelmi Szabályzat 3. § (2) 

bekezdés d) pontjában foglaltak alapján a 251/2017 sz. Fegyelmi Határozatában elmarasztalta.    

 

A Fegyelmi Bizottság az ügyet tárgyalás mellőzésével vizsgálta. Az eljárás alá vont játékos törvényes 

képviselője a határozat kézhezvételét követő öt (5) napon belül személyes meghallgatást és fegyelmi 

tárgyalás megtartását kérte. 

A Fegyelmi Bizottság a tárgyalás tartását követően megvizsgálta a 251/2017 sz. határozatát és a 

szankciót helybenhagyva a Fegyelmi Szabályzat 3. § (2) bekezdés d) pontjában foglaltak alapján  

 

a játéktól – versenyzéstől 7 mérkőzésre eltiltja. 

 

A fegyelmi büntetést U16 korosztályban kell letölteni, azonban az eltiltás letöltése alatt a játékos 

más MJSZ szervezésében zajló mérkőzésen sem vehet részt.   

A fegyelmi büntetés 2017/2018 szezonban le nem töltött részét a 2018/2019 versenyévadra kell 

alkalmazni az akkor nevezett MJSZ korosztályban. Az eltiltás végéig a játékos a válogatott 

edzőtáborokban és mérkőzéseken csak a Szakmai Bizottság és a Fegyelmi Bizottság együttes 

engedélyével szerepelhet. 

 

 



Indoklás: 

Az MJSZ Fegyelmi Bizottságának elnöke a Fegyelmi Szabályzat 2. § 1. pont a) alpontján alapuló 

vétség miatt fegyelmi eljárás kezdeményezett Baski Dániel ellen a Ifj. Ocskay Gábor JA -  MAC 

Budapest 2018. március 25. napján rendezett U16 344-es számú mérkőzésen történt szabálytalansága 

miatt.   

A játékvezető a játékost a szabálykönyv 152. szabályát alkalmazva 25 perc végleges kiállítással 

sújtotta. 

152. SZABÁLY — RÚGÁS   

DEFINÍCIÓ: A játékos, aki a korcsolyáját az ellenfél bármely testrésze felé lendíti.   

 

A mérkőzés eseménynaplója és videófelvétele szerint a MAC Budapest csapatának játékosa, Baski 

Dániel a mérkőzés végét jelző dudaszót követően a földön fekvő ellenfele felsőteste, feje irányába 

rúgott.  

 

A fegyelmi tárgyaláson a játékos elmondta, hogy megbánta a tettét és nem gondolta, hogy a 

megmozdulásával szerencsétlen esetben komoly sérülést okozhatott volna. 

 

A Fegyelmi Bizottság – az elmondottakat a maguk összességében értékelve és meggyőződése szerint 

elbírálva – tényként állapítja meg, hogy a játékos megmozdulása egy a csapat által megnyert mérkőzést 

követően történt és kiemelten sportszerűtlen és rendkívül sérülésveszélyes volt. 

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 játékos törvényes képviselője a meghallgatást követően jelezte, hogy nem kíván élni a Fegyelmi 
Szabályzat biztosította fellebbezési jogával. 
 

 

Budapest, 2018. április 4. 

 

 dr. Csanádi Adrienn         Németh Márton 

  Fegyelmi Bizottság elnöke                              Fegyelmi Bizottság tagja 

  

                Palla Antal                                    Szongoth Gergely  

                         Fegyelmi Bizottság tagja                                Fegyelmi Bizottság tagja  

  

 

 

 



Határozatot kapják:   

 
1. MAC Budapest 

2. Palatitz Anita (törvényes képviselő) 

3. MJSZ Főtitkár  

4. MJSZ Sportigazgató 

5. Versenybíróság 

6. Játékvezetői Testület  

7. Határozattár 

 


