
  
 

161/2022-2023 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 Guba Martinnal a Warriors Jászberény 

játékosával szemben. 

 

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

foglaltak alapján  

a játéktól – versenyzéstől 1 mérkőzésről eltiltja. 

A játékos a fegyelmi büntetését klubjának soron következő OBIV osztályú mérkőzésein kell 

letölteni. Az eltiltás letöltéséig a játékos MJSZ és más, külföldi bajnokság 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: 

A Magyar Jégkorong Szövetség Fegyelmi Bizottságának elnöke eljárás alá vonta a játékost 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 2023. január 8. napján rendezett OBIVA 21 
sorszámú mérkőzés 41. percében történt kiállítást, melynek során a játékvezető Guba Martint 
a szabálykönyv 60. szabályát alkalmazva 2 perces kisbüntetéssel sújtotta magas bottal való 
játékért. 



 

 

IIHF 60. SZABÁLY – MAGAS BOTTAL VALÓ JÁTÉK 
Magas botról arról beszélünk, ha azt az ellenfél vállmagassága fölé emelik. A játékosoknak 
képesnek kell a botjukat kezelni, és ezért felelősséget is kell vállalniuk. Megengedett azonban 
az ellenféllel való véletlen érintkezés, ha ez egy lövő mozdulat során szokványos hátralendítés 
vagy lekövetés történik, vagy a korongbedobás során a másik lehajolt játékossal való véletlen 
érintkezés. 
 
A Fegyelmi Bizottság – a nyilatkozatokat, és az eset felvételét a maguk összességében 
értékelve és meggyőződése szerint elbírálva – tényként állapította meg, hogy Guba Martin 
szabálytalanul ütközött ellenfelével.  
 
Guba Martin korongot nem birtokló játékosként, a támadóharmadba belépve botját két 
kézzel magasan tartva közvetlen ütést mért ellenfele nyakára. A sérülést okozó 
szabálytalanság miatt a Bizottság a rendelkező részben meghatározott szankció kiszabása 
mellett döntött. 
 
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, 2023. január 13. 

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

  

           Palla Antal                                     Szongoth Gergely  
                  Fegyelmi Bizottság tagja                                   Fegyelmi Bizottság tagja  

  

Határozatot kapják:   

 
1. Warriors Jászberény 

2. Guba Martin 

3. MJSZ Főtitkár  

4. Versenyiroda 

5. Játékvezetői Munkacsoport 

6. Határozattár 


