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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 Sándor Attilával az ESMTK Bikák játékosával 

szemben. 

 

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

foglaltak alapján  

a játéktól – versenyzéstől 2023. május 31. napjáig eltiltja. 

A meghatározott időre szóló eltiltás érvényessége alatt a versenyző az MJSZ által szervezett 

bajnoki-, kupa-, vagy tornasorozat egyetlen mérkőzésén sem léphet pályára. 

Indoklás: 

Az MJSZ Fegyelmi Bizottsága megvizsgálta a 2022. december 3. napján rendezett OBIVB 35 
sorszámú mérkőzésen történt szabálytalanságot. 
 
Az eseménynapló szerint a ESMTK Bikák csapatának játékosa Sándor Attila egy 
játékmegszakítás alkalmával vulgáris, sportszerűtlen, sértő hangnemben szidalmazta a 
mérkőzés játékvezetőjét. A játékvezető a játékost a szabálykönyv 40. szabályát alkalmazva 20 
perc végleges fegyelmi büntetéssel sújtotta. 
 

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 39.6 JELENTÉS 
A játékvezető felelőssége az olyan esetet részletesen jelenteni az illetékes szerveknek, amikor 
obszcén gesztusok, rasszista sértések vagy gúnyolódás, illetve szexuális töltetű megjegyzések 
hangzanak el egy játékos, edző vagy stábtag részéről. Amennyiben szükséges, kiegészítő 
fegyelmi intézkedések hozhatók az illetékes szervek által, saját belátásuk szerint. 
 



 

 

A Fegyelmi Bizottság az az ügyet a Sportfegyelmi Szabályzat 17. § (1) alapján tárgyalás 
mellőzésével vizsgálta. 
 
A Fegyelmi Bizottság a rendelkezésre álló felvételek és dokumentumok alapján – a 
bizonyítékokat a maguk összességében értékelve, és meggyőződése szerint elbírálva – 
tényként állapította meg, hogy az ESMTK Bikák csapatának játékosa nem tisztelte a 
játékvezető személyét vele szemben sportszerűtlen magatartást tanúsított. 
 
Az esettel kapcsolatban Sándor Attila nyilatkozatott tett. 
 
Nyilatkozatában a játékos megjelölte, hogy nem kívánja tiszteletben tartani a játékvezetőket, 
és a mérkőzés hivatalos személyeinek döntését, nem fogadja el az MJSZ bírálatát. 
 
Sándor Attila lemondott a tárgyalás tartásának jogáról. 
 
A Fegyelmi Bizottság tagjainak egybehangzó álláspontja szerint a játékos ez eset során nem 
tisztelte a mérkőzés hivatalos személyeit, az eljárás során tett nyilatkozatában nem tisztelte 
sem a Bizottság sem az MJSZ munkáját, értékeit. Az ilyen magatartásformáknak a 
jégkorongban és a sportban nincs helyük.  
 
A Bizottság a fentiek miatt a rendelkező részben megjelölt szankció kiszabása mellett 
döntött. 
 
A határozat ellen a kézbesítéstől számított 15 napon belül fellebbezést lehet előterjeszteni az 
MJSZ Fegyelmi Bizottságához. A fellebbezésnek a határozat végrehajtására nincs halasztó 
hatálya. 
 
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. december 17. 
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