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A Magyar Jégkorong Szövetség (továbbiakban MJSZ) Fegyelmi Bizottságának elnöke a 

Sportfegyelmi Szabályzat 14. § (1) bekezdés alapján, a Sportfegyelmi Szabályzat 3. § (1) f) aa) 

alpontjában és a 3. § (2) bekezdés szerinti fegyelmi vétség elkövetésének gyanújával indított 

eljárást Hári Jánossal a Hydro Fehérvár AV19 csapatának játékosával szemben. 

 

A játékost a Fegyelmi Bizottság a Sportfegyelmi Szabályzat 4. § (2) bekezdés h) pontjában 
foglaltak alapján  
 

750.000 Ft, azaz hétszázötvenezer forint pénzbüntetés megfizetésére kötelezi. 

 
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 Játékvezetői Munkacsoportjának vezetője fegyelmi eljárást kezdeményezett a 
Fegyelmi Bizottság elnökénél, a 2023. január 29. napján megrendezett Magyar Kupa döntőn 
történt nyilatkozata miatt, fegyelmi vétség elkövetésének gyanújával, 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 eljárás alá vont sportszervezet az eljárásról szóló értesítést követően 48 órán belül 
megtette nyilatkozatát a Bizottság felé. A játékos a nyilatkozattételi lehetőségével nem élt. 
 
A Fegyelmi Bizottság a bizonyítékokat és nyilatkozatokat a maguk összességében értékelve 
- és meggyőződése szerint elbírálva -, tényként állapította meg, hogy Hári János, a Hydro 
Fehérvár AV19 csapatának játékosa különösen súlyos fegyelmi vétséget követett el, amikor 
a mérkőzés hivatalos személyét, személyeit, nagy nyilvánosság előtt sértegette, őket 
nyilvánvaló részrehajlással vádolta. 
 



 

 

Nem lehet ok, vagy indok arra, hogy egy játékos a jégkoronggal összefüggésben, bárkit 
nyilvánosan, súlyosan becsületsértő kifejezésekkel illessen. A kiemelten súlyos 
sportszerűtlenség miatt a Bizottság a rendelkező részben meghatározott bírság 
megfizetéséről határozott. 
 
A fegyelmi 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 súlyosbító körülményként értékelte, hogy a játékos csapatának 

kapitánya, a válogatott csapat tagja, ily módon magatartásával irányt, példát kell mutatnia a 

jégkorongsport minden résztvevője számára.  

A Fegyelmi Bizottság szintén súlyosbító körülményként értékelte, hogy sportszerűtlen 

magatartását a televízió nagy nyilvánossága előtt követte el, a magyar jégkorong egyik 

legnagyobb rendezvényén, a Magyar Kupa döntőjén. 

A Fegyelmi Bizottság enyhítő körülményként értékelte, hogy a játékos ezelőtt nem állt eljárás 

alatt, hasonló fegyelmi vétséget játékosként nem követett el.  

A Bizottság a döntéshozatal során figyelembe vette, hogy a játékos a klubjának honlapján 

megjelent nyilatkozatában megjelölte, tisztában van a tettének súlyával, és a magatartásának 

lehetséges következményeivel. 

Az elsőfokú fegyelmi határozatban kiszabott pénzbüntetést, illetve a Szabályzatban 
meghatározott költségeket az arról szóló számla kiállítását követő 15 napon belül kell az MJSZ 
részére megfizetni.  
 
A pénzbüntetés azon a napon minősül megfizetettnek, amikor azt az MJSZ bankszámláján 
maradéktalanul jóváírták, illetve a pénztárába maradéktalanul befizették. 
 
Amennyiben a pénzbüntetésre kötelezett versenyző a pénzbüntetést az előírt határidőig nem 
fizeti meg, a Fegyelmi Bizottság a versenyzőt a sporttevékenységtől eltiltja a pénzbüntetés 
befizetéséig vagy ismételt pénzbüntetést szab ki legfeljebb 5 millió forint összegig. 
 
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 fellebbezési eljárás az MJSZ Elnökségének döntése alapján eljárási díjhoz kötött, melynek 
összege 50.000, - Forint. A befizetést a fellebbezési határidőn belül az alábbi számlaszámra 
kell teljesíteni: Magyar Jégkorong Szövetség 
11600006-00000000-79713397 
 
A Szabályzat 23. § (4) bekezdése alapján a fellebbezési díj összege sikeres fellebbezés esetén 
teljes egészében visszajár. Amennyiben a másodfokon eljáró Elnökség részben ad helyt a 
fellebbezési kérelemnek, akkor a fellebbezési díj visszatérítésének mértékét az Elnökség 
állapítja meg. 
 
A jogorvoslati lehetőséget az MJSZ Fegyelmi Szabályzat 17. § (2) bekezdése, és a 23. § (1) 

bekezdése alapján biztosítottuk.   

 

Budapest, 2023. február 2. 
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                 Fegyelmi Bizottság elnöke                                   Fegyelmi Bizottság tagja 
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                  Fegyelmi Bizottság tagja                                     Fegyelmi Bizottság tagja  

 

 

 

Határozatot kapják:   

 

1. Hydro Fehérvár AV19  

2. MJSZ Főtitkár  

3. Versenyiroda 

4. Játékvezetői Munkacsoport 

5. Határozattár 
 


