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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 Lévai Zoltánnal az FC Hatvan Gigászai 

játékosával szemben. 

 

A Fegyelmi Bizottság a Sportfegyelmi szabályzat 20. § (2) bekezdés f) pontjában foglaltak 

alapján a játékossal szemben az eljárást 

megszünteti. 

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 Bizottsága megvizsgálta a 2023. január 22. napján rendezett U18 H24 
sorszámú mérkőzésen történt szabálytalanságot. 
 
A mérkőzés eseménynaplója szerint az FC Hatvan Gigászai csapatának játékosa Lévai Zoltán 
dulakodásba, verekedésbe ellenfelével. A játékvezető a játékost a szabálykönyv 46. szabályát 
alkalmazva 25 perc végleges kiállítással sújtotta verekedésért. 
 
IIHF 46. SZABÁLY – VEREKEDÉS 
 A verekedés nem szerves része a nemzetközi jégkorongnak. Azok a játékosok, akik önként 
részt vesznek verekedésben, vagyis önkéntes küzdő felek, a játékvezetők belátása szerint 
büntetést kapnak, sőt, akár ki is zárhatók a mérkőzésről. Előfordulhat, hogy kiegészítő 
fegyelmi intézkedéseket is mérnek rájuk. Verekedésnek minősül, ha legalább egy játékos 
többször megüti vagy megpróbálja megütni az ellenfelét, vagy ha két játékos úgy birkózik, 
hogy a vonalbíróknak megnehezítik a közbelépést és az ellenfelek szétválasztását. 
 
A Fegyelmi Bizottság a játékvezetők által kiszabott büntetést helybenhagyja, a játékossal 

szemben további szankciót nem alkalmaz. 

A Sportfegyelmi Szabályzat 20. § (2) bekezdés f) pontjában foglaltak szerint: 



 

 

A fegyelmi határozat tartalmát tekintve megszüntető határozatot kell hozni abban az esetben, 

ha a fegyelmi vétség súlyára, és az eset összes körülményeire tekintettel még a legenyhébb 

fegyelmi büntetés kiszabása sem látszik szükségesnek. 

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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