
 

 

254/2017 sz. Fegyelmi Határozat 

 

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

miatt Paska Zoltánt a White Sharks Hockey Club játékosát a Fegyelmi Szabályzat 3. § (1) bekezdés a) 

pontjában foglaltak alapján  

 

írásbeli megrovásban részesíti. 

 

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 Versenybíróság vezetőjének jelzésére a Fegyelmi 

Szabályzat 2. § (1) bekezdés g) pontján alapuló vétség miatt fegyelmi eljárás kezdeményezett Paska 

Zoltán ellen a White Sharks Hockey Club -  KMH 2018. március 25. napján rendezett OBIII 80-es 

számú mérkőzést követő magatartása miatt. 

A Versenybíróság által rendelkezésre bocsájtott információk alapján felmerült, hogy a White Sharks 

Hockey Club játékosa Paska Zoltán egy, a játékostársára kirótt Végleges Kiállítást a mérkőzést 

követően vitatott a játékvezetőknél és annak utólagos módosítását kérte. 

A Fegyelmi Bizottság az eljárás elrendelésül szolgáló fegyelmi vétség csekély súlyára tekintettel 

tárgyalás mellőzésével kívánta lefolytatni az eljárást. 

Paska Zoltán az ügyben Fegyelmi Tárgyalás tartását kérte. 

A Fegyelmi Tárgyaláson a Fegyelmi Bizottság szakmai tagjai meghallgatták a mérkőzés játékvezetőit 

Kis-Király Barnát és Berger Ákost, valamint az eljárás alá vont játékost Paska Zoltánt. 

A játékvezetők elmondták, hogy a mérkőzést követően a White Sharks Hockey Club játékosa Paska 

Zoltán bement az öltözőbe, és játékostársára a mérkőzés folyamán kirótt Végleges Kiállítás büntetéssel 

kapcsolatban vitába szállt és kérte annak módosítását 5 perc + Végleges Fegyelmi büntetéssé. 



Paska Zoltán elmondta, hogy annak az információnak tudatában volt (amit a büntetőpadfelelős osztott 

meg vele), hogy 5 perc + Végleges Fegyelmi büntetést kapott csapattársa. A mérkőzés 

jegyzőkönyvének kézhezvételekor derült ki számára, hogy a játékvezetők 25 perc Végleges Kiállítással 

sújtották a White Sharks Hockey Club játékosát Timaru Sorint. 

Paska Zoltán véleménye szerint a kiállítás mértéke túlzó volt, és kérte a játékvezetőktől annak 

módosítását enyhébb büntetéssé. 

A játékvezetők ebben először egyetértettek, és jelezték a módosítási igényüket a MJSZ munkatársai 

felé. 

A Versenybíróság ennek okán eljárást kezdeményezett az MJSZ Fegyelmi Bizottságának elnökénél a 

Fegyelmi Szabályzat 2. § (1) bekezdés g) pontja alapján. 

A játékvezetők a Fegyelmi Tárgyaláson kifejtették, hogy azért egyeztek bele a módosítás 

továbbításába, mert ezzel befejezhetik a véleményük szerint parttalan vitát Paska Zoltánnal.  

A Fegyelmi Bizottság a tárgyaláson meghallgatott nyilatkozatok alapján – az elhangzottakat a maguk 

összességében értékelve és meggyőződése szerint elbírálva – tényként állapítja meg, hogy a White 

Sharks Hockey Club játékosa Paska Zoltán a mérkőzést követően megpróbált befolyással bírni a 

játékvezetőkre egy kiállítás enyhítését illetően.  

Fegyelmi Szabályzat 2. § (1) bekezdés g) pontján fegyelmi vétséget követ el az, aki a mérkőzés 

alakulását és/vagy eredményét bármilyen módon azért befolyásolja, vagy megkísérli befolyásolni, 

hogy önmagának, sportszervezetnek, vagy más harmadik személynek tisztességtelen előnyt szerezzen. 

A hatályos Versenyszabályzat nem teszi lehetővé egy, a már kiszabott büntetés utólagos módosítását 

a szabálytalanságot elkövető klub játékosának, vagy képviselőjének kérésére. 

A Fegyelmi Bizottság felhívja a figyelmet, hogy egy már aláírt hivatalos mérkőzésdokumentumon a 

mérkőzést követően semmilyen módosítási lehetősége nincsen sem a kihelyezett Versenybíróságnak 

sem a játékvezetőknek. 

A Fegyelmi Bizottság megállapítja a játékvezetők felelősségét is. A mérkőzés hivatalos 

dokumentumának utólagos módosítása, vagy annak megpróbálása ez esetben azt a látszatot keltheti, 

hogy a játékvezetés befolyásolható. Az ilyen, és ehhez hasonló esetek sem a Játékvezetői Testületre, 

sem a jégkorong sportágra nem vetnek jó fényt, és ezeket az eseteket közös érdekünk, hogy 

határozottan visszaszorítsuk.  

Az MJSZ Fegyelmi Bizottsága kéri a Játékvezetői Testületet fegyelmi eljárás lefolytatására a 

játékvezetőkkel szemben. 

A jogorvoslati lehetőséget az MJSZ Fegyelmi Szabályzat 16. § (2) bek. 22. § (1) bek. biztosítja.  

 

Budapest, 2018. április 4. 
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