
  
 

172/2022-2023 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 Pozsgai Márton Leventével a HKB 

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 az U18 145 sorszámú UNI Győr-Nemak ETO HC – HKB 

mérkőzésen letöltötte. 

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 14. napján rendezett U18 136 
sorszámú mérkőzés 10. percében történt kiállítást, melynek során a játékvezető Pozsgai 
Márton Leventét a szabálykönyv 41. szabályát alkalmazva 2 perces kisbüntetéssel sújtotta 
magas bottal való játékért. 
 
IIHF 41. SZABÁLY – PALÁNKRA LÖKÉS 
Palánkra lökésért büntetést kell kiszabni minden olyan játékosra, aki egy védtelen ellenfelet 
olyan módon ütközik le vagy lök meg, hogy amiatt nagy erővel vagy veszélyesen a palánknak 
csapódik. 
 



 

 

Az ütközést végrehajtó játékosnak kell meggyőződnie arról, hogy ellenfele nincs 
veszélyeztetett helyzetben, és ha igen, akkor el kell kerülnie vagy minimalizálnia kell az 
érintkezést. Annak meghatározásakor azonban, hogy az ilyen érintkezés elkerülhető lett 
volna-e, figyelembe lehet venni az ütközés körülményeit, beleértve azt, hogy a leütközött 
játékos közvetlenül az ütközés előtt vagy azzal egyidejűleg veszélyeztetett helyzetbe hozta-e 
magát, vagy hogy az ütközés elkerülhetetlen volt-e. 
 
Ha egy játékos felemelt fejjel korcsolyázik, a korongot birtokolja és felkészül egy esetleges 
ütközésre, akkor sincs az ellenfélnek joga a fejét vagy nyakát céloznia. 
 
A Fegyelmi Bizottság – a nyilatkozatokat, és az eset felvételét a maguk összességében 
értékelve és meggyőződése szerint elbírálva – tényként állapította meg, hogy Pozsgai 
Márton Levente szabálytalanul ütközött ellenfelével. 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 23. 

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

  

Határozatot kapják:   

 
1. HKB 

2. MJSZ Főtitkár  

3. Versenyiroda 

4. Játékvezetői Munkacsoport 

5. Határozattár 


