
  
 
 

162/2022-2023 sz. Fegyelmi Határozat 

 

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

Szabályzat 3. § (6) bekezdése alapján kezdeményezett eljárást a Worm Angels csapatának 

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

pontjában foglaltak alapján a klubot 

 

írásbeli figyelmeztetésben 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: 

A Magyar Jégkorong Szövetség Fegyelmi Bizottságának elnöke a Sportfegyelmi Szabályzat 3. § 
(6) bekezdésén alapuló vétség miatt fegyelmi eljárást kezdeményezett a Worm Angels 
sportszervezetével szemben a 2023. január 8. napján lejátszott AL 46 sorszámú mérkőzésen 
történt szurkolói magatartásformák 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 a Worm Angels csapatának szurkolói a mérkőzés folyamán 
kiszabott nagybüntetést követően vulgáris, sportszerűtlen bekiabálásokkal illették az 
ellenfél játékosait.  
 
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 felhívja sportszervezet figyelmét, hogy hívják fel a szurkolóik figyelmét 

a hasonló sportszerűtlen megnyilvánulások elkerülésére a jövőben.  

Az ilyen, és ehhez hasonló esetek sem a Worm Angels csapatára, sem a jégkorong sportágra 

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

visszaszorítsuk. 

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

bekezdése alapján biztosítjuk. 
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