
  
099/2022-2023 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 Szeferinkin Philippel a DEAC Jégkorong 

Akadémia játékosával szemben. 

 

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

foglaltak alapján  

a játéktól – versenyzéstől 3 mérkőzésről eltiltja. 

A Fegyelmi Bizottság a büntetés végrehajtását 2 mérkőzés tekintetében 2023. május 31. 
napjáig felfüggeszti.  
 
A játékos a fegyelmi büntetésének 1 mérkőzéses letöltendő részét klubjának soron 
következő U21 korosztályú mérkőzésén kell letölteni. Az eltiltás letöltéséig más MJSZ 
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 a Sportfegyelmi Szabályzat 14. § (1) bekezdése alapján 

fegyelmi eljárást kezdeményezett a 2022. november 30. napján rendezett U21 56 sorszámú 

DEAC Jégkorong Akadémia - DVTK Jegesmedvék Akadémia mérkőzésen történt verekedéses 

jelenettel kapcsolatban. 

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. 

A mérkőzés felvétele szerint a játékos részt vett a mérkőzés 51. percében kialakult 

verekedéses jelenetben. 



 

 

Szeferinkin Philip a mérkőzés 51. percében egy kapu előtt jelenetnél megütötte ellenfelét, 

ezzel verekedést generálva több játékos részvételével. A sportszerűtlen szabálytalanság 

miatt a Fegyelmi Bizottság a rendelkező részben meghatározott szankció kiszabása mellett 

döntött. 

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 az eset összes körülményére tekintettel úgy döntött, hogy az eltiltás 

egy részének végrehajtását felfüggeszti, és abbéli reményét fejezi ki, hogy a felfüggesztett 

büntetés kellőképpen visszatartja a játékost az újabb fegyelmi vétség elkövetésétől. 

A Fegyelmi Bizottság kiemelt figyelmet fordít a pályán történő sportszerűtlen jelenetek 

visszaszorítására, ezért az arra irányuló, illetve az arra alkalmas magatartásokat, mint a 

verekedések, kiemelten vizsgálja és visszatartó erejű szankcióval bünteti. 

A próbaidőre felfüggesztett fegyelmi büntetést végre kell hajtani, ha az elkövetővel 

szemben a próbaidő alatt a Fegyelmi Bizottság újabb fegyelmi büntetést szab ki.  

Az MJSZ Versenyszabályzatának rendelkezése alapján nem jelölhető hivatalos személyként 

fegyelmi eljárás alá vont, vagy fegyelmi határozattal eltiltott személy. 

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. december 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. DEAC Jégkorong Akadémia 

2. MJSZ Főtitkár  

3. Versenyiroda 

4. Játékvezetői munkacsoport 

5. Határozattár 


