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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 Borbát Márkkal a DEAC Jégkorong 

Akadémia játékosával szemben. 

 

A játékost a Fegyelmi Bizottság a Sportfegyelmi Szabályzat 4. § (2) bekezdés d) pontjában 

foglaltak alapján  

a játéktól – versenyzéstől 2 mérkőzésről eltiltja. 

A játékos a fegyelmi büntetését klubjának soron következő U21 korosztályú mérkőzésein 

kell letölteni. Az eltiltás letöltéséig a játékos más MJSZ, és más külföldi bajnokság 

szervezésében zajló mérkőzéseken sem vehet részt.  

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 Borbát Márkkal szemben 2022. október 20. napján 
fegyelmi eljárást kezdeményezett a Sportfegyelmi Szabályzat 14. § (1) bekezdése alapján. 
 
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. 
 
Az MJSZ Fegyelmi Bizottsága megvizsgálta a 2022. október 19. napján rendezett U21 24 
sorszámú mérkőzésen történt eseményeket. 
 
Az eseménynapló szerint a DEAC Jégkorong Akadémia csapatának játékosa Borbát Márk a 
mérkőzés végét követően sportszerűtlen módon gúnyolódott a mérkőzés hivatalos 
személyein. A játékvezetők az esettel kapcsolatban nem szabtak ki kiállítást. Az esetet a 
mérkőzésen az IIHF 75. és 39. szabályát alkalmazva kellett volna büntetni. A mérkőzés 
játékvezetői az IIHF 75.6 szabályának rendelkezései szerint jelentették az illetékes szerveknek. 
 



 

 

 
IIHF 75. SZABÁLY – SPORTSZERŰTLEN MAGATARTÁS 
A játékosok, edzők és a csapat stábtagok mindenkor felelősek a viselkedésükért, és 
törekedniük kell arra, hogy a mérkőzés előtt, alatt vagy után, a jégen vagy azon kívül, illetve a 
jégpálya bármely pontján megakadályozzák a rendbontó magatartást. Ennek elmulasztása 
esetén a játékvezetők büntetést szabhatnak ki a fenti személyek bármelyikére. 
 
Bármely játékos, edző vagy a klub nem játékos tagja, aki a mérkőzés után obszcén, trágár vagy 
gyalázkodó kifejezéseket vagy gesztusokat intéz bármely személyhez. Ez a történhet a jégen 
vagy jégen kívül. 
 
Ha az ilyen magatartás hivatalos személy ellen irányul, akkor lásd: 39. szabály – Játékvezető 
sértegetése. 
 
IIHF 39. SZABÁLY – JÁTÉKVEZETŐ SÉRTEGETÉSE  
Játékos, kapus, edző vagy csapat stábtagja nem támadhatja meg vagy vitathatja a játékvezető 
döntéseit a mérkőzés előtt, alatt vagy után, a jégen vagy azon kívül, illetve a jégpályán és a 
hozzá tartozó helyiségekben bárhol. A játékos, kapus, edző vagy csapat stábtagja nem 
tanúsíthat sportszerűtlen magatartást, beleértve, de nem kizárólagosan, az obszcén, trágár 
vagy sértő nyelvezetet vagy gesztusokat, a hivatalos személy lealacsonyítására irányuló 
személyes jellegű megjegyzéseket, vagy nem vitathatja a döntést, miután felszólították, hogy 
hagyja abba, vagy miután büntetést kapott az ilyen viselkedésért. 
 
IIHF 39.5 VÉGLEGES FEGYELMI BÜNTETÉS 
Ha egy játékos, edző vagy csapat stábtag köpköd, vérrel összeken, vagy obszcén, trágár vagy 
sértő kifejezésekkel, obszcén gesztusokkal, rasszista sértésekkel vagy gúnyolódásokkal vagy 
szexuális tartalmú megjegyzésekkel illet egy hivatalos személyt; a mérkőzés alatt vagy után, a 
jégen vagy a jégen kívül, illetve a jégpályán és a hozzá tartozó helyiségekben bárhol. 
 
IIHF 75.6 JELENTÉS 
Minden játékvezető felelőssége, hogy jelentést küldjön az illetékes szerveknek, amelyben 
részletesen beszámol az obszcén gesztusok, rasszista sértések vagy gúnyolódás, illetve 
szexuális tartalmú megjegyzések vagy kifejezések bármely játékos, edző, csapat stábtag vagy 
más csapat hivatalos személy által történő használatáról. 
 
Amennyiben szükséges, kiegészítő fegyelmi intézkedések hozhatók az illetékes szervek által, 
saját belátásuk szerint. 
 
A Fegyelmi Bizottság a mérkőzés eseménynaplója és a játékvezetői jelentés alapján 

megállapította, hogy Borbát Márk sportszerűtlen, sértő hangnemben bírálta a 

játékvezetőket, őket gúnyosan megtapsolva lealacsonyító magatartást tanúsított velük 

szemben. A kiemelkedően sportszerűtlen, sportemberhez nem méltó magatartás miatt a 

Bizottság 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.  
 
A jogorvoslati lehetőséget az MJSZ Fegyelmi Szabályzat 17. § (2) bekezdése, és a 23. § (1) 

bekezdése alapján biztosítottuk.   

 

Budapest, 2022. október 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. DEAC Jégkorong Akadémia 

2. MJSZ Főtitkár  

3. Versenyiroda 

4. Játékvezetői Munkacsoport 

5. Határozattár 


