
  
 
 

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 Hetler Ádámmal a Lehel HC 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 

30 nap időtartamra eltiltja. 

 
Fegyelmi Bizottság a kiszabott eltiltást próbaidőre 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 Bizottságának elnöke Hetler Ádámmal szemben 2022. november 14. 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. november 6. napján rendezett AL 17 
sorszámú mérkőzésen történt eseményeket. 
 
A mérkőzés eseménynaplója szerint a Lehel HC csapatának vezetőedzője, Hetler Ádám egy 
kiállítást követően vulgáris és sportszerűtlen hangnemben beszélt a mérkőzés játékvezetőivel. 
A játékvezető a sportszakembert 2 perces technikai kisbüntetéssel sújtotta sportszerűtlen 
magatartásért.  
 
 



 

 

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 39.3 TECHNIKAI KISBÜNTETÉS 
Ha egy edző vagy csapat stábtagja, aki obszcén, trágár vagy sértő kifejezést vagy gesztust 
használ egy hivatalos személlyel szemben, vagy bármely hivatalos személy nevét sértő 
megjegyzésekkel párosítva használja.  
Ha egy játékos, edző vagy csapat stábtagja bármilyen módon zavarja a hivatalos személyeket, 
ideértve a játékvezetőket, vonalbírókat, játék- vagy büntető időmérőket vagy gólbírókat a 
feladataik ellátása során. 
 
A Fegyelmi Bizottság a rendelkezésre álló felvételek alapján – a bizonyítékokat a maguk 
összességében értékelve, és meggyőződése szerint elbírálva – tényként állapította meg, 
hogy a Lehel HC csapatának vezetőedzője sportszerűtlen és sértő hangnemben kiabált a 
mérkőzés hivatalos személyeivel. Magatartása alkalmas volt arra, hogy a mérkőzésen 
indulatokat szüljön a játékosok és a nézők részéről egyaránt. 
 
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 enyhítő körülményként értékelte, hogy a sportszakember részére 
korábban nem került büntetés kiszabásra hasonló magatartásért.  
 
A Fegyelmi Bizottság a fentiek figyelembevételével úgy döntött, hogy a kirótt eltiltást 
próbaidőre felfüggeszti, és abbéli reményét fejezi ki, hogy a felfüggesztett büntetés 
kellőképpen ráirányítja a sportszakember figyelmét a sportszerű magatartási formák szem 
előtt tartására. 
 
Tájékoztatom, hogy az MJSZ versenyrendszer keretében megrendezésre kerülő mérkőzésekre 
az szövetségi ellenőröket küldhet, akik ellenőrizhetik a jelen határozatban kirótt szankciók 
betartását. 
 
A felfüggesztett büntetés azonnal végrehajtandóvá válik abban az esetben, ha jelen 
határozatban vizsgált sportszerűtlenség miatt a sportszakemberrel szemben hasonló fegyelmi 
eljárás indul. 
 
A fegyelmi büntetés felfüggesztése időtartamának leteltét úgy kell tekinteni, mintha fegyelmi 
büntetést ki sem szabták volna. A felfüggesztés leteltét követő egy éven belüli újabb fegyelmi 



 

 

vétség elkövetése esetén azonban a felfüggesztés miatt le nem töltött büntetés alapjául 
szolgáló fegyelmi vétséget a büntetés kiszabásánál súlyosbító körülményként lehet 
figyelembe venni. 
 
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. november 17. 

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

  

          Palla Antal                                Szongoth Gergely  
            Fegyelmi Bizottság tagja                                   Fegyelmi Bizottság tagja  
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1. Hetler Ádám 

2. Lehel HC 

3. MJSZ Főtitkár  

4. Versenyiroda 

5. Játékvezetői munkacsoport 

6. Határozattár 

 


