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A Magyar Jégkorong Szövetség (továbbiakban MJSZ) Fegyelmi Bizottsága a Sportfegyelmi 

Szabályzat 3. § (6) bekezdése alapján kezdeményezett eljárást az UTE csapatának 

sportszervezetével szemben. A Fegyelmi Bizottság a Fegyelmi Szabályzat 4. § (4) bekezdés o) 

pontjában foglaltak alapján a klubot 

1.000.000, azaz egymillió forint pénzbüntetés megfizetésére kötelezi. 

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

 2022/2023 versenyévad minden hazai rendezésű Erste Liga alapszakasz, illetve a 

2022/2023 versenyévad minden hazai rendezésű Magyar Kupa mérkőzésének tekintetében 

a sportrendezvény részben zárt sportlétesítményben történő rendezésre kötelezi az 

indoklásban meghatározott részletek szerint. 

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

 2022. december 28. napján megrendezésre kerülő EL 117 sorszámú UTE – FTC-Telekom, és 

a 2023. január 4. napján megrendezésre kerül MK 17 sorszámú UTE – FTC-Telekom 

sportrendezvények kapcsán a jogszabályokban előírt legmagasabb, kiemelt biztonsági 

fokozatú rendezésre 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: 

A Magyar Jégkorong Szövetség Fegyelmi Bizottságának elnöke a Sportfegyelmi Szabályzat 3. § 
(6) bekezdésén alapuló vétség miatt fegyelmi eljárást kezdeményezett az UTE Profi Sport Kft 
sportszervezettel szemben a 2022. december 11. napján lejátszott EL 107 sorszámú UTE – FTC-
Telekom mérkőzésen történt események miatt. 
 
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 UTE csapatának szurkolói a mérkőzés folyamán több 
alkalommal tiltott pirotechnikai eszközt dobtak át a vendég szektorba. Az UTE több szurkolója 
belépett az elzárt biztonsági zónába, és tárgyakat dobáltak át a vendégszektorba. 
 
A Sportfegyelmi Szabályzat 3. § (6) bekezdése alapján a sportszervezet felelősséggel tartozik 
a saját közönsége által elkövetett kirívó sportszerűtlenségekért akkor is, ha a sporteseményt 
nem ő rendezi. 
 
A 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 sportszervezettel szemben 
korábban már történt elmarasztalás hasonló szurkolói magatartásformák miatt. 
 
Az ilyen, és ehhez hasonló esetek sem az UTE csapatára, sem az Erste Ligára és a jégkorong 

sportágra sem vetnek jó fényt, és ezeket az eseteket közös érdekünk, hogy határozottan 

visszaszorítsuk. A Fegyelmi Bizottság javasolja, hogy a nézők elől elzárt szektorokat a 

sportszervezet használja fel a sportszerű szurkolás és a fair play népszerűsítésére (molinó, 

zászló, felirat) 

A részben zárt sportlétesítményben való rendezéssel érintett alábbi szektorok a nézők 

számára nem látogathatók, arról a jogszabályban meghatározottak szerinti lezárásról kell 

gondoskodni. 

A lezárással érintett szektorok 

 



 

 

Az EL 117 és az MK 17 sorszámú mérkőzések tekintetében a sportrendezvények biztonságáról 

szóló 54/2004. (III. 31.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseit kell betartani. 

Az elsőfokú fegyelmi határozatban kiszabott pénzbüntetést, illetve a Szabályzatban 

meghatározott költségeket a határozat meghozatalát 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. 

A Fegyelmi Bizottság és az UTE képviselői az illetékesekkel és a rendőrséggel együttműködve 

elkötelezettek annak érdekében, hogy a mérkőzésen történtek semmilyen formában ne 

legyen részei a jégkorong mérkőzéseknek. 

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 Sportfegyelmi Szabályzat 17. § (2) bekezdése, és a 23. § (1) 

bekezdése alapján biztosítjuk. 

 

Budapest, 2022. december 23. 

 



 

 

   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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