
  
141/2022-2023 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 Vaszjunyin Artyommal a FEHA19 

vezetőedzőjével szemben. 

 

A sportszakembert a Fegyelmi Bizottság a Sportfegyelmi Szabályzat 4. § (3) bekezdés a) 

pontjában foglaltak alapján  

írásbeli megrovásban részesíti. 

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 Vaszjunyin Artyom sportszakemberrel szemben 2022. 
december 22. 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. december 21. napján lejátszott U21 52 
sorszámú mérkőzésen történt eseményeket. 
 
A mérkőzés felvétele szerint a FEHA19 több játékosa is részt vett a mérkőzés 60. percében 
kialakult tömeges verekedésben. 
 
A Fegyelmi Bizottság az írásbeli megrovás keretében felhívja a sportszakember figyelmét a 
Sportfegyelmi Szabályzat 3. § (3) bekezdés rendelkezéseire, miszerint 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.  
 
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.   
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