
  
 
 

017/2022-2023 sz. Fegyelmi Határozat 

 

A Magyar Jégkorong Szövetség (továbbiakban MJSZ) Fegyelmi Bizottságának elnöke a 

Sportfegyelmi Szabályzat 14. § (1) bekezdés alapján, a 3. § (1) bekezdés a) pontja szerinti 

fegyelmi vétség elkövetése miatt indított eljárást Nagy Viktorral a Szigeti Bikák 

vezetőedzőjével szemben. 

A sportszakembert a Fegyelmi Bizottság a Sportfegyelmi Szabályzat 4. § (3) bekezdés d) 

pontjában foglaltak alapján  

minden jellegű mérkőzésre vonatkozóan a kispadtól és az öltözőtől 

2022. november 3. napjáig eltiltja. 

 
A sportszakembert a Fegyelmi Bizottság a Sportfegyelmi Szabályzat 4. § (3) bekezdés f) 

pontjában foglaltak alapján  

100.000 Ft, azaz százezer forint pénzbüntetés megfizetésére kötelezi. 

 Fegyelmi Bizottság a kiszabott pénzbüntetés megfizetését 2023. május 31. napjáig 

felfüggeszti. 

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 Bizottsága sportfegyelmi eljárást kezdeményezett a 2022. szeptember 25. 
napján rendezett U12 130 sorszámú MAC Budapest B – Szigeti Bikák mérkőzésen történt 
eseményekkel kapcsolatban. 
 
A mérkőzés eseménynaplója szerint a Szigeti Bikák csapatának vezetőedzője, Nagy Viktor 
jogosulatlan játékost szerepeltetett a mérkőzésen, Kónya Benedek néven nevezte a 
mérkőzésre Fruhstuck Botondot.  
 
Nagy Viktor a meghallgatáson elmondta, a mérkőzés napján az érintett játékos nem volt 
nevezhető, a papírjai be lettek adva a Versenyirodára, azonban azt még nem dolgozták fel. A 
gyermeknek az edző nem akart rosszat, ezért egy másik játékos nevén benevezte Fruhstuck 
Botondot. A sportszakember a tárgyaláson elismerte a hibáját.  
 



 

 

A Fegyelmi Bizottság álláspontja szerint a sportszakember bár jóhiszeműen, de a 
szabályokkal ellentétben döntött miszerint jogosulatlanul szerepeltet játékost a 
mérkőzésen. 
 
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 a sportszakember tudatában 
volt annak, hogy a játékos érvényes papírok nélkül nem léphet jégre. 
 
A gyermekekkel foglalkozó sportszakember felelőssége a sportszerű életmódra való nevelés, 
a szabályok betartásának fontosságára és a sportban résztvevők tiszteletére való nevelés. 
 
A Fegyelmi Bizottság enyhítőleg értékelte azt a körülményt, miszerint a sportszakember 
jóhiszeműen járt el, a tettét megbánta. 
 
A Fegyelmi Bizottság a fentiek figyelembevételével úgy döntött, hogy a kirótt pénzbüntetést 
felfüggeszti, és abbéli reményét fejezi ki, hogy a felfüggesztett büntetés kellőképpen 
ráirányítja a sportszakember figyelmét a szabályok betartásának fontosságára. 
 
Mérkőzésre nem jelölhető hivatalos személyként fegyelmi eljárás alá vont, vagy fegyelmi 
határozattal eltiltott személy.  
 
Hivatalos személyként fegyelmi eljárás alá vont, vagy fegyelmi határozattal eltiltott személy 
játékosként sem nevezhető hivatalos mérkőzésre. 
 
Az eltiltás alatt álló sportszakember a kispadon és a játéktéren tartózkodókkal semmilyen 
formában nem érintkezhet a mérkőzés hivatalos kezdési időpontját megelőző 45 perctől - a 
szüneteket is beleértve - a mérkőzés végét követő 30 percig, mely időtartam alatt az 
öltözőépületbe sem léphet be. A mérkőzés alatt úgy kell elhelyezkednie, hogy a cserepad 
20 m-es körzetén belül nem tartózkodhat 
 
Tájékoztatom, hogy az MJSZ versenyrendszer keretében megrendezésre kerülő mérkőzésekre 
az szövetségi ellenőröket küldhet, akik ellenőrizhetik a jelen határozatban kirótt szankciók 
betartását. 
 
A szankció be nem tartása további fegyelmi eljárást vonhat maga után a sportszakember és 
az őt foglalkoztató sportszervezet részére egyaránt. 
 
A jogorvoslati lehetőséget az MJSZ Fegyelmi Szabályzat 17. § (2) bekezdése, és a 23. § (1) 

bekezdése alapján biztosítottuk.   

 

Budapest, 2022. október 3. 



 

 

    dr. Csanádi Adrienn                    Németh Márton 
      Fegyelmi Bizottság elnöke                                 Fegyelmi Bizottság tagja 

  

          Palla Antal                                Szongoth Gergely  
            Fegyelmi Bizottság tagja                                   Fegyelmi Bizottság tagja  

  

 

Határozatot kapják:   

 
1. Nagy Viktor 

2. Szigeti Bikák  

3. MJSZ Főtitkár  

4. Versenyiroda 

5. Játékvezetői munkacsoport 

6. Határozattár 

 


