001/2021-2022 sz. Fegyelmi Határozat

A Magyar Jégkorong Szövetség (továbbiakban MJSZ) Fegyelmi Bizottsága fegyelmi vétség
elkövetése miatt Nádor Kristófot a MAC HKB Újbuda csapatának játékosát a Sportfegyelmi
Szabályzat 4. § (2) bekezdés d) pontjában foglaltak alapján

a játéktól – versenyzéstől 3 mérkőzésre eltiltja.
A játékos fegyelmi büntetését a soron következő Erste Liga mérkőzéseken kell letölteni.
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 Játékvezetői Munkacsoportjának vezetője a Sportfegyelmi Szabályzat 14. § (1)
bekezdése alapján fegyelmi eljárást kezdeményezett a Magyar Jégkorong Szövetség Fegyelmi
Bizottságánál a 2021. augusztus 15. napján lejátszott DEAC – MAC HKB Újbuda felkészülési
mérkőzésen történt eset miatt.
Fegyelmi eljárást kezdeményezhet bármely rendezvénnyel kapcsolatban az MJSZ Játékvezetői
Munkacsoportjának vezetője és tagjai, az MJSZ Fegyelmi Bizottságának elnöke, az Erste Liga
Fegyelmi Bizottságának elnöke, az MJSZ játékvezetői mentora, az MJSZ szakmai alelnöke, a
Sportigazgató, a Versenyiroda vezetője, valamint az MJSZ főtitkára (a továbbiakban együtt: az
eljárás kezdeményezésére jogosultak), függetlenül attól, hogy a játékvezető a mérkőzés során
alkalmazott-e fegyelmi büntetést.
A Fegyelmi Bizottság rendelkezésére bocsájtott felvétel szerint a MAC HKB Újbuda csapatának
játékosa ütközött ellenfelével. Nádor Kristóf a korong megjátszásának szándéka nélkül
ellenfelét hátulról nagy erővel a palánknak lökte. A DEAC játékosát az ütközés hátulról olyan
testhelyzetben érte, amikor magát védeni nem tudta. A játékos megsérült a játékot folytatni
nem tudta, az esetet követően kórházi kezelésre szorult, arcán csonttörést szenvedett.

A Fegyelmi Bizottság megállapítása szerint Nádor Kristóf az ellenfelének szükségtelenül
nagy erővel hátulról nekiütközött. Az ütköző játékosnak tudatában kell lennie ellenfele
testhelyzetének, támadhatóságának, és mindent meg kell tennie azért, hogy a
sérülésveszélyes helyzetet elkerülje.
Az MJSZ Fegyelmi Bizottsága az ügyben megállapítja az illetékességét az IIHF Szabályzat 28.1
és 28.2 pontja, valamint az MJSZ Sportfegyelmi Szabályzat 1. § a) pontja alapján.
Az IIHF vonatkozó rendelkezései alapján az illetékes szervek saját belátásuk szerint
kivizsgálhatnak minden olyan incidenst, amely az IIHF joghatósága alá tartozó bármely
mérkőzéssel kapcsolatban történik, beleértve a bajnoki, bajnokság előtti, edző- vagy
barátságos mérkőzéseket, valamint a bajnoki mérkőzéseket.
Az MJSZ Sportfegyelmi Szabályzata kiterjed a jégkorong sportágban – a sportág
Versenyszabályzatában, versenykiírásaiban és egyéb szabályzataiba meghatározottak szerint
– versenyszerűen sportolókra (a továbbiakban: versenyzők).
A Fegyelmi Bizottság a rendelkezésre álló dokumentumok, valamint videó felvétel alapján – a
bizonyítékokat a maguk összességében értékelve és meggyőződése szerint elbírálva –
tényként állapította meg, hogy a játékos megmozdulásával sportfegyelmi vétséget követett
el, ezért a rendelkező részben meghatározott szankció kiszabása mellett döntött.
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.
Mérkőzésre nem jelölhető hivatalos személyként fegyelmi eljárás alá vont, vagy fegyelmi
határozattal eltiltott személy.
A jogorvoslati lehetőséget az MJSZ Fegyelmi Szabályzat 17. § (2) bek. 23. § (1) bek. alapján
biztosítottuk.
A Fegyelmi Szabályzat 23. § (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.
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