
  
083/2022-2023 sz. Fegyelmi Határozat 

 

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

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

fegyelmi vétség elkövetése kezdeményezett eljárást a Hargitai Farkasok csapatának 

sportszervezetével szemben a 2022. november 13. napján lejátszott OBIII 12 sorszámú 

mérkőzésen történt események miatt. 

 

A Fegyelmi Bizottság a Fegyelmi Szabályzat 4. § (4) bekezdés o) pontjában foglaltak alapján a 

sportszervezetet 

 

300.000 Ft, azaz háromszázezer forint pénzbüntetés megfizetésére kötelezi. 

 

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 13. napján rendezett OBIII 12 
sorszámú mérkőzésen történt eseményeket. 
 
A mérkőzés eseménynaplója szerint a mérkőzés 38. percében a Hargitai Farkasok csapatának 
játékosai a csapat 23-as számú játékosának Simon Zsoltnak az utasítására megtagadták a játék 
folytatását.  
 
A Fegyelmi Bizottság a rendelkezésre álló felvételek, dokumentumok, és a sportszervezet 
képviselőjének nyilatkozata alapján – a bizonyítékokat a maguk összességében értékelve, 
és meggyőződése szerint elbírálva – tényként állapította meg, hogy a Hargitai Farkasok 
csapatának képviselője a mérkőzés feladására utasította csapatát.  
 
IIHF 66. SZABÁLY – FELADOTT MÉRKŐZÉS 
Az illetékes szervek saját belátásuk szerint kivizsgálhatnak minden feladott mérkőzést, és 
felülvizsgálhatják a játékvezető elmaradt mérkőzésre és az eredményre vonatkozó döntését. 
Ezen túlmenően az illetékes szervek további fegyelmi intézkedéseket szabhatnak ki bármely 
csapatra vagy csapattagra az elmaradt mérkőzéssel kapcsolatban. 



 

 

A sportszervezetek és a sportszakemberek felelősek az irányításuk alá tartozó csapat 
fegyelmezett viselkedéséért. A verseny-, illetve játékszabályok betartásáért, a sportszerű 
viselkedésért saját magatartásukra nézve a versenyzők, az edzők, illetve a mérkőzés hivatalos 
személyei természetszerűen egyénileg is felelnek. 
 
A fegyelmi szabályzat 6. § értelmében 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 csapat korábban hasonló 
fegyelmi vétségért elmarasztalásra került. 
 
A Fegyelmi Bizottság felhívja az érintett sportszervezet figyelmét, hogy a további hasonló 
fegyelmi vétség esetén a Sportfegyelmi Szabályzat alapján a sportszervezetet többek között 
az alábbi büntetésekkel is sújthatja: 

• büntetőpontok megállapítása; 

• szövetségi ellenőr fogadására és eljárási költségeinek viselésére kötelezés 
meghatározott 

• számú mérkőzésre; 

• az MJSZ által adható juttatások csökkentése, illetve megvonása; 

• a versenyrendszerből történő kizárás; 
 
Az elsőfokú fegyelmi határozatban kiszabott pénzbüntetést, illetve a Szabályzatban 
meghatározott költségeket az arról szóló számla kiállítását követő 15 napon belül kell az MJSZ 
részére megfizetni. A pénzbüntetés azon a napon minősül megfizetettnek, amikor azt az MJSZ 
bankszámláján maradéktalanul jóváírták, illetve a pénztárába maradéktalanul befizették. 
 
Amennyiben a pénzbüntetésre kötelezett sportszervezet a pénzbüntetést az előírt határidőig 
nem fizeti meg, a sportszervezet minden megkezdett késedelmes hónap után a 
pénzbüntetésen felül köteles megfizetni a fellebbezési díj összegével megegyező késedelmi 
pótlékot a pénzbüntetés befizetésig. 
 
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 fellebbezési eljárás az MJSZ Elnökségének döntése alapján eljárási díjhoz kötött, melynek 
összege 50.000, - Forint. A befizetést a fellebbezési határidőn belül az alábbi számlaszámra 
kell teljesíteni: Magyar Jégkorong Szövetség 
11600006-00000000-79713397 



 

 

 
A Szabályzat 23. § (4) bekezdése alapján a fellebbezési díj összege sikeres fellebbezés esetén 
teljes egészében visszajár. Amennyiben a másodfokon eljáró Elnökség részben ad helyt a 
fellebbezési kérelemnek, akkor a fellebbezési díj visszatérítésének mértékét az Elnökség 
állapítja meg. 
 
A jogorvoslati lehetőséget az MJSZ Fegyelmi Szabályzat 17. § (2) bekezdése, és a 23. § (1) 

bekezdése alapján biztosítottuk.   

 

Budapest, 2022. november 16. 

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

  

                                               Palla Antal                                Szongoth Gergely  
            Fegyelmi Bizottság tagja                                   Fegyelmi Bizottság tagja  

  

 

Határozatot kapják:   

 
1. Hargitai Farkasok 

2. MJSZ Főtitkár  

3. Versenybíróság 

4. Játékvezetői Munkacsoport 

5. Határozattár 


