
  
062/2022-2023 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 Balázs Előddel a Kárpáti Farkasok 

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 U16 korosztályú mérkőzésein 

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 Fegyelmi Bizottsága megvizsgálta a 2022. november 6. napján rendezett U16 129 
sorszámú mérkőzésen történt szabálytalanságot. 
 
Az eseménynapló és a mérkőzés felvétele szerint a Kárpáti Farkasok csapatának játékosa 
Balázs Előd szabálytalanul ütközött ellenfelével. A játékvezető a játékost a szabálykönyv 50. 
szabályát alkalmazva 5+20 perc végleges fegyelmi büntetéssel sújtotta térdhasználatért. 
 
IIHF 50. SZABÁLY – TÉRDHASZNÁLAT 
Térdelésnek számít, ha egy mezőnyjátékos azzal a céllal emeli fel a térdét, miközben akár lábát 
is kinyújtja, hogy érintkezésbe lépjen egy ellenféllel. 
Térdelésnek számít, ha egy mezőnyjátékos azzal a céllal emeli fel a térdét, miközben akár lábát 
is kinyújtja, hogy érintkezésbe lépjen egy ellenféllel. 
Ha e szabály rendelkezései szerint térdhasználat miatt nagybüntetés került kiszabásra, akkor 
ezen felül végleges fegyelmi büntetés is járul hozzá. 
 
A Fegyelmi Bizottság megállapítása szerint Balázs Előd az ütközés során alsótestét 

kiterjesztve szabálytalanul ütközött ellenfelével. A látható szándék kizárólag a szabálytalan 

ütközés volt, a játékos a korong megjátszására nem tett kísérletet. A kiemelten 



 

 

sérülésveszélyes szabálytalanság miatt a Fegyelmi 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.   
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