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I. FEJEZET – ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1. § Hatály

Jelen Versenyszabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) a sportról szóló 2004. évi I. törvény (a
továbbiakban: Sporttörvény) 23.§ (1) bekezdésének a) pontjában foglalt felhatalmazás alapján
– a 77. § r) pontjára figyelemmel – a Magyar Jégkorong Szövetség (a továbbiakban: MJSZ)
versenyrendszerének keretében folytatott sporttevékenységre és az ahhoz közvetlenül
kapcsolódó szakmai tevékenységekre vonatkozó előírások rendszerbe foglalt összessége,
amely kiterjed a versenyrendszer keretében megrendezendő mérkőzések szervezésével és
rendezésével kapcsolatos kérdésekre, a versenyrendszerben résztvevő szereplők jogaira és
kötelezettségeire, a versenyrendszer mérkőzésein alkalmazandó szabályokra és a
versenyrendszert működtető sportszövetség eljárásának szabályaira is.

2. § Értelmező rendelkezések

Jelen Szabályzat alkalmazásában:
a) versenyrendszer: a Nemzetközi Jégkorong Szövetség (a továbbiakban: IIHF) és az MJSZ
által meghatározott szabályok szerint szervezett, sportteljesítményt mérő erőpróba. A
versenyrendszer hivatásos, amatőr és vegyes (nyílt) rendszerű lehet.
b) sportoló: az a természetes személy, aki sporttevékenységet végez, amely
meghatározott szabályok szerint, a szabadidő eltöltéseként kötetlenül vagy szervezett
formában, illetve versenyszerűen végzett testedzés és amely a fizikai erőnlét és a
szellemi teljesítőképesség megtartását, fejlesztését szolgálja.
c) versenyző, játékos: az a versenyszerűen sportoló természetes személy, aki az MJSZ
által kiírt, szervezett vagy engedélyezett versenyeken vagy versenyrendszerben vesz
részt. A versenyző vagy amatőr, vagy hivatásos sportoló.
d) utánpótlás: a 25. életévüket be nem töltött korosztályba tartozó versenyzők
összessége, illetve a versenyzési lehetőségüket biztosító bajnoki-, kupa- vagy
tornasorozat.
e) versenykiírás: az adott bajnoki-, kupa- vagy tornasorozatra vonatkozó speciális
szabályok gyűjteménye.
f) lebonyolítás: az adott bajnoki-, kupa- vagy tornasorozat megrendezésének
módozatára, csoportbeosztására és ütemezésére vonatkozó leírás.
g) bajnokság: a versenyrendszer keretében megrendezésre kerülő országos, vagy
regionális érdekeltségű, adott kor, nem, vagy jogállás szerint elkülöníthető csoportok
versenyeztetésének lehetőségét biztosító mérkőzéssorozat.
h) bajnokságszint: a bajnokságon belül a teljesítményhez kapcsolódó értékcsoport.
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i) bajnokság szakasz: a bajnokságszinten belüli részegység, amely során lejátszott
mérkőzések eredménye határozza meg a bajnokságban történő részvétel további
fázisait, illetve dönt a bajnoki helyezésekről.
j) hivatalos mérkőzés: az MJSZ, vagy más IIHF tagszövetség versenyrendszerének
keretében megrendezésre kerülő, vagy maga az IIHF által kiírt, szervezett, támogatott,
vagy elismert nemzetközi-, bajnoki-, kupa-, vagy válogatott mérkőzés.
k) versenynaptár: a versenyévadon belül megrendezendő hivatalos mérkőzések
összessége.
l) sportszervezet: a sportegyesület, a sportvállalkozás, a sportiskola, valamint az
utánpótlás-nevelés fejlesztését végző alapítvány.
m) versenyengedély: a versenyrendszerben történő részvételre jogosító sportolói
igazolvány.
n) kettős (többes) versenyengedély: a versenyrendszerben két (vagy több) külön
sportszervezet képviseletében történő részvételre jogosító sportolói engedély.
o) MJSZ hivatalos honlapja: www.jegkorongszovetseg.hu
p) VBR: Versenybírósági rendszer, az MJSZ Versenyiroda hivatalos adminisztrációs
felülete. Elérési út: http://admin.mjsz.hu

3. § Hatáskör

(1) A Szabályzat hatálya alá tartozó ügyekben, amennyiben a Szabályzat vagy jogszabály
másként nem rendelkezik első fokon az MJSZ Versenyirodája jár el.
(2) A Versenyiroda első fokon hozott döntései ellen az MJSZ Szakmai Bizottságához
fellebbezéssel lehet élni a döntés közlésétől számított 2 munkanapos jogvesztő határidőn
belül.
(3) Az MJSZ Szakmai Bizottsága által első fokon hozott döntések ellen az MJSZ
Elnökségéhez fellebbezéssel lehet élni a döntés közlésétől számított 8 munkanapos jogvesztő
határidőn belül.
(4) A másod fokon hozott döntések ellen további jogorvoslatnak nincs helye.

4. § Vonatkozó jogszabályok, szabályzatok és előírások

A jégkorong versenyrendszer szempontjából irányadó jogszabályok, szabályzatok és előírások
az alábbiak:
a) a sportról szóló 2004. évi I. törvény,
b) a sportfegyelmi felelősségről szóló 39/2004. (II.12.) Korm. rendelet,
c) a sportrendezvények biztonságáról szóló 54/2004. (III. 31.) Korm. rendelet,
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d) a sportorvoslás szabályairól és a sportegészségügyi hálózatról szóló 215/2004 (VII. 13.)
Korm. rendelet,
e) a doppingellenes tevékenység szabályairól szóló 43/2011 (III. 23.) Korm. rendelet,
f) a sport területén képesítéshez kötött tevékenységek gyakorlásához szükséges
képesítések jegyzékéről szóló 157/2004 (V. 18.) Korm. rendelet,
g) az MJSZ Alapszabálya,
h) az MJSZ Szervezeti és Működési Szabályzata,
i) az MJSZ Igazolási, Nyilvántartási és Átigazolási Szabályzata,
j) az MJSZ Sportfegyelmi Szabályzata,
k) az MJSZ Biztonsági Szabályzata,
l) az MJSZ Doppingellenes Szabályzata,
m) az MJSZ Etikai és Gyermekvédelmi Szabályzata,
n) az MJSZ Sportegészségügyi Szabályzata,
o) a versenyrendszer keretében megrendezésre kerülő bajnokságokra, kupákra és
tornákra vonatkozó versenykiírások,
p) IIHF Official Rule Book (IIHF Hivatalos szabálykönyv),
q) IIHF Transfer Regulation (IIHF Átigazolási szabályzata).

5. § A versenyrendszer szervezője

(1) A hivatalos utánpótlás-, női- és amatőr bajnokságok, -kupák és -tornák szervezője a
Magyar Jégkorong Szövetség.
(2) Az MJSZ hivatalos elérhetőségei:
cím:
H-1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3.
telefon: +36 1 460 6863
e-mail: info@icehockey.hu
(3) Az MJSZ elismeri annak lehetőségét, hogy amatőr bajnokságokat, illetve utánpótlás-,
vagy amatőr kupákat az MJSZ mellett más társadalmi- vagy sportszervezetek, vállalkozások,
vagy magánszemély szervezzenek.

6. § Az MJSZ által szervezett bajnokságok

(1) A Magyar Jégkorong Szövetség versenyrendszerének keretében az alábbi
bajnokságokat, illetve kupákat szervezi meg:
a) U8 (Szupermini) bajnokság
b) U10 (Mini) bajnokság
c) U12 3x3 (kispályás) bajnokság
d) U12 (Előkészítő) bajnokság
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e) U14 3x3 (kispályás) bajnokság
f) U14 (Kölyök) bajnokság
g) U16 (Serdülő) bajnokság
h) U18 (Ifi) bajnokság
i) U20 (Junior) bajnokság
j) Női U25 bajnokság
k) Női OB I. bajnokság
l) Női Magyar Kupa
m) Férfi OB II. bajnokság
n) Férfi OB III. bajnokság
o) Vegyes OB IV/A. bajnokság
p) Vegyes OB IV/B. bajnokság
q) Vegyes OB IV/C. bajnokság
r) Erste Liga (OB I. bajnokság)
s) Férfi Magyar Kupa
t) Szuperkupa
u) eseti kupa- és tornasorozatok.
(2) Az (1) bekezdés r)-t) pontjaiban foglalt bajnokság és kupasorozat tekintetében az MJSZ
külön versenyszabályzatot készít.

7. § Versenykiírások

(1) Az MJSZ versenyrendszerében megrendezésre kerülő bajnokságok, kupa- és
tornasorozatok szervezésének megfelelő előkészítését a versenykiírás biztosítja.
(2) Az országos bajnokságok és kupák versenykiírásait az MJSZ Elnökségének döntését
követően haladéktalanul, lehetőség szerint legalább harminc nappal a csapatnevezési
határidő előtt a várható résztvevők rendelkezésére kell bocsátani, illetve közzé kell tenni az
MJSZ hivatalos honlapján.
(3) A versenykiírásnak mindazokat a feltételeket, szabályokat tartalmazni kell, amelyek
alapján az adott bajnoksághoz vagy kupához tartozó mérkőzést lebonyolítják, és amelyeket
jelen Versenyszabályzat nem, vagy eltérő módon szabályoz.
(4) A versenykiírásnak tartalmaznia kell:
a) a bajnokság vagy kupa megnevezését,
b) a bajnokságba vagy kupába való csapatnevezés, és rajtlista leadás határidejét és
póthatáridejét (a 21.§-ban foglaltakra figyelemmel),
c) a bajnokságban vagy kupában való részvétel és játékjogosultság feltételeit,
d) a női játékosok nevezésére vonatkozó szabályokat,
e) a külföldi játékosok nevezésének feltételeit és korlátait,
f) a le-, fel- és átjátszás szabályait,
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g) a két vagy több csapatot versenyeztető sportszervezet csapatai közötti
játékoscsere szabályait,
h) a bajnokságra vagy kupára vonatkozó minimális létszámokat,
i) a mérkőzések lehetséges kezdési időpontjaira vonatkozó intervallumokat,
j) a Versenyszabályzatban nem, vagy eltérően szereplő különleges szabályokat,
k) a bemelegítésre, a jégfelújításra és a játékidőre vonatkozó előírásokat,
l) a hosszabbításra és büntetőpárbajra vonatkozó speciális rendelkezéseket,
m) a Szakmai Bizottság különengedélyeire vonatkozó határidőket és eljárási díjakat,
n) a külföldi bajnokságban, illetve a hazai bajnokságba is beszámító egyéb
versenyrendszerben lejátszott mérkőzéseken szerzett eltiltások letöltésére
vonatkozó szabályokat.

8. § Sportszervezetek nyilatkozata

A csapatnevezést benyújtó sportszervezet a csapatnevezés benyújtásával egyidejűleg
kifejezetten nyilatkozik arról, hogy jelen Versenyszabályzat, valamint a versenyeztetéssel
kapcsolatos további szabályzatok, így különösen az Igazolási, Nyilvántartási és Átigazolási
Szabályzat, a Sportfegyelmi Szabályzat, valamint az Etikai és Gyermekvédelmi Szabályzat
tartalmát megismerte, és annak betartását és betartatását a versenyrendszerben történő
szereplése során magára nézve kötelezően elismeri.

II. FEJEZET – A VERSENYRENDSZERBEN
ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI

VALÓ

RÉSZVÉTEL

9. § Bajnoki helyezések eldöntése

(1) A versenyrendszer keretében megrendezésre kerülő bajnokság, kupa- és
tornasorozatok során a csapatok sorrendjét a megszerzett pontok határozzák meg.
(2) A kvalifikáció, az alapszakasz, illetve a középszakasz során a győztes csapat a rendes
játékidőben elért győzelemért 3 pontot, a hosszabbítás vagy büntetőlövések során elért
győzelemért 2 pontot, míg a vesztes fél a hosszabbítás vagy büntetőlövések során
elszenvedett vereségért 1 pontot, a rendes játékidőben elszenvedett vereségért nem kap
pontot.
(3) A (2) bekezdés rendelkezéseit a versenykiírásokban foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.
(4) A rájátszás mérkőzéseket a versenykiírásban és a lebonyolításokban meghatározottak
szerint megrendezni.
(5) A rájátszásban közvetlen párharcokkal el nem döntött helyezések esetében a
végeredményt az alapszakaszban megszerzett bajnoki pontok alapján kell eldönteni.
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(6) Két- vagy több csapat pontegyenlősége esetén a sorrendet az alábbiak szerint kell
megállapítani:
a) az ezen csapatok egymás elleni mérkőzés(ei) eredménye alapján számított
sorrendben a több pontot szerző csapat(ok) megelőzi(k) a többi
csapatot/csapatokat;
b) amennyiben az a) pont alapján is azonos pontszám alakul ki, ezen csapatok
sorrendjét az egymás elleni mérkőzések gólkülönbsége határozza meg;
c) amennyiben a b) pont szerinti gólkülönbség is azonos, az egymás ellen lőtt több
gól dönti el ezen csapatok sorrendjét;
d) amennyiben a c) pont szerint sem lehet a sorrendet megállapítani, az összes
mérkőzés gólkülönbsége dönti el ezen csapatok sorrendjét;
e) amennyiben a d) pont szerint sem lehet a sorrendet megállapítani, az összes
mérkőzésen szerzett több gól dönti el ezen csapatok sorrendjét;
(7) A rájátszásra a csapatok besorolását és a pályaválasztói előnyt a versenykiírás és a
lebonyolítási rend alapján kell megállapítani.
(8) A döntőkben a párosítást a versenykiírás és a lebonyolítási rend szerint kell eldönteni,
a szerzett pontoknak további jelentősége nincs.

10. § Tabellán elfoglalt helyezés meghatározása a bajnokság közben

(1) A versenyrendszer keretében megrendezésre kerülő bajnokság és kupák során a
csapatok sorrendjét a megszerzett pontok határozzák meg.
(2) Két- vagy több csapat pontegyenlősége esetén a sorrendet az alábbiak szerint kell
megállapítani:
a) a kevesebb lejátszott mérkőzésen megszerzett azonos mennyiségű pont dönt;
b) amennyiben az a) pont alapján nem lehet a sorrendet megállapítani, a több rendes
játékidőben elért győzelem dönti el ezen csapatok sorrendjét;
c) amennyiben a b) pont alapján sem lehet a sorrendet megállapítani, a csapatok
sorrendjét az összes, a bajnokság vagy kupa adott szakaszában lejátszott mérkőzés
gólkülönbsége határozza meg;
d) amennyiben a c) pont szerinti gólkülönbség is azonos, az összes, a bajnokság vagy
kupa adott szakaszában lejátszott mérkőzés során lőtt több gól dönti el ezen
csapatok sorrendjét;
e) további egyenlőség esetén az előző versenyévad bajnoki helyezése alapján kell
megállapítani ezen csapatok sorrendjét.
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11. § Játékos elengedése a nemzeti válogatottba

(1) A nemzeti válogatottakba behívott játékosoknak eleget kell tenniük a Nemzetközi
Jégkorong Szövetség (a továbbiakban: IIHF) International Transfer Regulations „Release of a
Player for National Team Games” pontjában foglaltaknak.
(2) Az a sportszervezet, amelynek egy játékossal szerződése van, köteles ezt a játékost
nemzeti válogatott rendelkezésére bocsátani, ha a játékost a szövetség meghívta nemzeti
válogatottjába.
(3) A sportszervezet a következők szerint köteles a játékost nemzeti válogatottja számára
rendelkezésre bocsátani:
a) nemzetközi mérkőzés előtt 72 órával;
b) IIHF világbajnoki selejtező torna előtt 72 órával;
c) olimpiai selejtező előtt 72 órával;
d) IIHF világbajnokság előtt 14 nappal;
e) olimpiai játékok előtt 7 nappal;
f) az IIHF által meghatározott nemzetközi szünetek idején.
(4) A világbajnokság, olimpiai játékok és kontinentális események időtartamán felül a
nemzeti válogatott rendelkezésére bocsátás maximális időtartama bármilyen válogatott
eseményre egy éven belül összesen
a) felnőtt játékos esetében 18 nap;
b) U18, illetve U20 korosztályú játékos esetében 12 nap.
(5) A nemzeti szövetségek és az érintett sportszervezetek közötti írásbeli megállapodások
a (4) bekezdéstől eltérő időtartamban is megállapíthatják a rendelkezésre bocsátás maximális
időtartamát.
(6) Ha egy sportszervezet egy válogatottba behívott játékost nem enged el a válogatottba
a (2)-(5) bekezdésekben foglaltak szerint, az érintett játékos játékjogát fel kell függeszteni arra
az időtartamra, ameddig a szövetség kérte az elengedését, a sportszervezettel szemben pedig
fegyelmi eljárást kell indítani.
(7) A nemzeti válogatottba történő behívás igényét az MJSZ köteles legalább 14 nappal a
nemzeti válogatott rendezvényének megkezdése előtt írásban közölni a mindenkori
sportszervezettel és az illetékes nemzeti szövetségekkel.
(8) Az a sportszervezet, amely egy játékost a válogatott rendelkezésére bocsát, nem
tarthat igényt semmiféle térítésre, ideértve a játékosra kötött biztosítás összegét is.
(9) Amennyiben a játékos a (3)-(5) bekezdések szerinti időtartamnál hosszabb időn
keresztül áll rendelkezésre a nemzeti válogatottnál, az adott sportszervezet igényt tarthat
kártérítésre.
(10) Ha az MJSZ – a küldöttgyűlés által jóváhagyott szakmai terv alapján – egy játékost a
nemzeti válogatott rendezvényére behív, viseli ezen játékos szállásköltségeit, amennyiben
ettől eltérő írásbeli megállapodás nem született.
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(11) Annak a sportszervezetnek kell a nemzeti válogatotthoz kiadott időre a játékos javára
biztosítást kötnie sérülés, betegség és az ebből adódó minden következmény esetére,
amelynél a játékos játékjoggal rendelkezik.
(12) Amennyiben a játékos valamely rendezvényre hívásának betegség vagy sérülés miatt
nem tesz eleget, köteles a válogatott keretorvos általi vizsgálatot kérni. Amennyiben a
keretorvos egészségesnek találja a játékost, akkor a játékos a szóban forgó rendezvényt
megelőző két napos és az azt követő tíz napos időszakban, saját sportszervezetében
semmilyen mérkőzésen nem játszhat.
(13) Azt a játékost, aki nemzeti szövetsége hívásának betegség vagy sérülés miatt nem tud
eleget tenni, a behívó szövetség által kiválasztott orvos megvizsgálhatja, amennyiben a behívó
szövetség úgy dönt.
(14) Az a sportszervezet, amely e rendelkezések ellenére a nemzeti szövetsége által
meghívott és játékra alkalmas játékos rendelkezésre bocsátását megtagadja, illetve
akadályozza, fegyelmi büntetésben részesül, amely lehet:
a) figyelmeztetés;
b) megrovás;
c) pénzbüntetés;
d) a bajnokságból történő kizárás.

12. § Női játékosok „hokimagyarként” történő elismerése

(1) Az az MJSZ által nyilvántartásba vett, magyar állampolgársággal nem rendelkező női
játékos, aki az MJSZ által szervezett, rendezett vagy támogatott versenyrendszerben részt
vesz, az alább részletezett feltételek teljesülése esetén kérelmezheti a „hokimagyarként”
történő elismerését.
(2) „Hokimagyarnak” tekinthető az a női játékos:
a) aki legalább 1 éve életvitelszerűen Magyarországon tartózkodik,
b) aki Magyarország területén bejelentett lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkezik,
c) akinek a „hokimagyarként” történő elismeréséhez a Szakmai Bizottság hozzájárul.
(3) A „hokimagyarként” történő elismerés iránti kérelmet a Szakmai Bizottsághoz kell
eljuttatni. A kérelemhez mellékelni kell:
a) a kérelmező nyilatkozatát arról, hogy legalább 1 éve életvitelszerűen
Magyarország területén tartózkodik;
b) amennyiben van, a lakcímet igazoló dokumentum másolatát.
(4) A Szakmai Bizottság a benyújtott iratok alapján, illetve az elérhető adatbázisok
segítségével az MJSZ Versenyiroda (a továbbiakban: Versenyiroda) útján ellenőrzi a
kérelemben foglaltak valódiságát.
(5) Amennyiben a benyújtott iratok alátámasztják a kérelemben foglaltak valódiságát, úgy
a Szakmai Bizottság a válogatott érdekeit, az érintett sportszervezet és a sportoló fejlődési
lehetőségét figyelembe véve dönt a játékos „hokimagyarként” történő elismeréséről.
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(6) Amennyiben egy játékos nem felel meg maradéktalanul a feltételeknek, úgy a Szakmai
Bizottság érdemi vizsgálat nélkül elutasítja a játékos kérelmét.
(7) A „hokimagyarként” elismert játékos a hazai játékosokkal azonos feltételekkel vehet
részt az MJSZ által szervezett bajnokság mérkőzésein, továbbá e státusz hivatalosan igazolható
más országok jégkorong szövetségei irányába, amennyiben a játékos egyesülete külföldi
bajnokságban, kupában, tornán vagy mérkőzésen vesz részt.

13. § IIHF szabályok

A MJSZ versenyrendszerében megrendezésre kerülő mérkőzéseken az IIHF által kiadott
mindenkori hivatalos szabálykönyvben előírt játékszabályok az érvényesek, a jelen
Versenyszabályzatban és a versenykiírásokban foglalt eltérésekkel.

14. § Kötelező védőfelszerelések

(1) Minden játékos az életkorának megfelelően előírt védőfelszerelésben köteles pályára
lépni, de védőfelszerelésének meg kell felelnie a korosztályos előírásoknak is.
(2) A 18. életévét be nem töltött játékosoknak kötelező
a) a teljes arcvédő rács vagy teljes arcvédő plexi és
b) a nyakvédő
használata.
(3)1
(4) Női játékosoknak életkortól függetlenül kötelező a teljes arcvédő rács vagy teljes
arcvédő plexi használata.
(5) A 18. életévét betöltött fiú játékosoknak kötelező a teljes arcvédő rács, vagy a teljesvagy fél arcvédő plexi használata.
(6) A 14. életévét betöltött, de a 21. életévét be nem töltött, továbbá életkortól
függetlenül az U20 (Junior) bajnokságban szereplő játékosoknak kötelező a fogvédő
használata is.
(7) Az 1974. előtt született játékosoknak az arcvédő rács vagy -plexi használata nem
kötelező, azonban feltétlenül ajánlott.

1

Hatályát veszítette a 83/2018. (11.13.) Elnökségi határozattal
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15. § Csapatfelszerelések

(1) Egy csapat minden játékosának azonos megjelenésű felszerelést (mezt és sportszárat)
kell viselnie.
(2) A mérkőzéseken minden, 1 és 99 közötti egész szám megengedett a mezek
számozására. Bármilyen, ettől eltérő mezszámhoz az Versenyiroda előzetes hozzájárulása
szükséges. Egy csapaton belül két azonos mezszámot viselő játékos nem léphet pályára.
(3) A mérkőzés jegyzőkönyvében csapatkapitányként feltüntetett játékosnak a mezén
viselnie kell a „C” jelzést. Ennek hiányában a játékos nem élhet csapatkapitányi jogaival.
(4) A mérkőzés jegyzőkönyvében csapatkapitány-helyettesként feltüntetett játékosnak a
mezén viselnie kell az „A” jelzést. Ennek hiányában a játékos nem élhet csapatkapitányhelyettesi jogaival.
(5) Minden csapatnak rendelkeznie kell egy világos és egy sötét garnitúra mezzel, valamint
egy világos és egy sötét garnitúra sportszárral. A két garnitúrának jelentősen elütőnek kell
lennie egymástól. A mezek számozásának mindkét garnitúra mezen meg kell egyeznie.
(6) A pályaválasztó csapat mindig sötét színű mezben játszik.

16. § Videó gólbíró rendszer

(1) Azokon a pályákon, ahol van az MJSZ által jóváhagyott videó gólbíró rendszer, annak
használata az U20 (Junior), U18 (Ifi), U16 (Serdülő) és OB II. bajnokság mérkőzésein
megengedett, azonban kizárólag a következő esetek eldöntése szempontjából lehetséges:
a) a korong áthaladt-e a gólvonalon;
b) a korong a kapuba került-e, mielőtt a kapu elmozdult;
c) a korong a játékidő letelte előtt vagy után került-e a kapuba a harmad végén;
d) a korongot kézzel vagy lábbal irányították vagy rúgták a kapuba, vagy a támadó
játékos szándékosan irányította-e bármely testrészével a kapuba;
e) a korong a játékvezetőről került-e a kapuba;
f) a korongot a támadó mezőnyjátékos magas bottal ütötte-e meg a keresztvas
magassága felett, mielőtt a korong a kapuba került;
g) a korong a kapus akadályozása következtében haladt-e át a gólvonalon;
h) egy támadó játékos a helyezkedése, vagy fizikai kontaktus által gátolta-e a kapus
szabad mozgását a kapuelőtérben, vagy akadályozta-e a védésben.
(2) Ha a videó gólbíró rendszer képi anyaga nem egyértelmű, akkor a játékvezető eredeti
döntése lesz az irányadó.
(3) A videó gólbíró rendszer használatára a kérdéses esetek megítélése kapcsán az esetet
követő játékmegszakításkor kerülhet sor, a korongbedobás után erre már nincs lehetőség.
(4) A videó gólbíró rendszer igénybevételéről minden esetben a játékvezető dönt.
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(5) Amennyiben egy csapat úgy ítéli meg, hogy szükséges a videó gólbíró rendszer
használata, úgy mérkőzésenként egy alkalommal kérheti a videó gólbíró rendszer használatát
(challenge), amennyiben még nem kért időt a mérkőzésen. Ez esetben konkrétan meg kell
jelölni a játékvezető részére, hogy az (1) bekezdés rögzített melyik esettel kapcsolatban
történjen meg a videó gólbíró rendszer használata.
(6) Amennyiben a vitatott esetben
a) a videó gólbíró rendszer használatát kérelmező csapatnak van igaza, akkor
megmarad a joga az időkérésre;
b) a videó gólbíró rendszer használatát kérelmező csapatnak nincs igaza, úgy elvész
a csapat joga az időkérésre.
(7) A játékvezető a csapatok számára biztosított (5) bekezdés szerinti lehetőségtől
függetlenül visszanézheti az esetet, ha
a) a csapatok egyike gólt szerez, vagy
b) a gól megítélése kérdéses.

17. § Statisztikák

(1) A versenyrendszer keretében megrendezett mérkőzéseken az alábbi statisztikák
vezetése kötelező:
a) az 6. § (1) bekezdésének d), illetve f)-q) pontjaiban nevesített bajnokságokban:
aa) büntetésstatisztika;
ab) kapuscserék;
ac) időkérések;
b) az 6. § (1) bekezdésének f)-q) pontjaiban nevesített bajnokságokban:
ba) góllövők és átadások;
bb) plusz/mínusz statisztika;
bc) kapura lövések.
(2) A mérkőzésekről beérkezett jegyzőkönyveket a Versenyiroda folyamatosan ellenőrzi,
regisztrálja, és statisztikailag feldolgozza. Az MJSZ hivatalos internetes honlapján
(www.jegkorongszovetseg.hu) folyamatosan frissíti a bajnokság állását, az eltiltásokat és más
statisztikákat.
(3)2
(4)3
(5)4
(6) Amennyiben egy mérkőzés eredményét utólag a Versenyiroda állapítja meg, de a
pályán a hivatalos játékidő legalább 75%-át lejátszották, akkor az egyéni statisztikákkal
kapcsolatban a következőképpen kell eljárni:
2

Hatályát veszítette a 83/2018. (11.13.) Elnökségi határozattal
Hatályát veszítette a 83/2018. (11.13.) Elnökségi határozattal
4
Hatályát veszítette a 83/2018. (11.13.) Elnökségi határozattal
3
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a) a szerzett gólokat és gólpasszokat az érintett mezőnyjátékosoknál figyelembe kell
venni;
b) a plusz/mínusz statisztikát a mérkőzésen történtek szerint vezetni kell;
c) a kapusok statisztikáit a mérkőzésen történtek szerint vezetni kell;
d) a büntetésstatisztikákat a mérkőzésen történtek szerint vezetni kell;
e) a mérkőzésen kapott végleges fegyelmi büntetés és végleges kiállítás büntetések
érvényben maradnak.
(7) Ha egy mérkőzés eredményét utólag a Versenyiroda állapítja meg, azonban a pályán a
hivatalos játékidő 75%-át nem játszották le, úgy az egyéni statisztikákat illetően a
következőképpen kell eljárni:
a) a szerzett gólokat és gólpasszokat az érintett mezőnyjátékosoknál törölni kell;
b) a plusz/mínusz statisztikát törölni kell;
c) a kapusok statisztikáit törölni kell;
d) a büntetésstatisztikákat a végleges fegyelmi büntetés és végleges kiállítás
büntetések kivételével törölni kell;
e) a mérkőzésen kapott végleges fegyelmi büntetés és végleges kiállítás büntetések
érvényben maradnak.

III. FEJEZET - ANTIDOPPING, FAIR PLAY, FEDDHETETLENSÉG
18. § Antidopping

(1) A csapatnevezést benyújtó sportegyesület a csapatnevezés benyújtásával egyidejűleg
kifejezetten elfogadja a Nemzetközi Doppingellenes Szabályzatot (World Anti-Doping Code),
valamint az MJSZ Doppingellenes Szabályzatát, azok rendelkezéseit magára, illetve játékosaira
nézve kötelezőnek ismeri el.
(2) Valamennyi, a versenyrendszerben szereplő sportszervezettel szemben követelmény,
hogy irányelveik, szabályaik és programjaik az (1) bekezdés szerinti szabályzatokkal
összhangban legyenek.
(3) A szervezőnek, illetve rendező szerv alkalmazása esetén a rendezőnek a
versenyrendszer valamennyi mérkőzésén biztosítania kell a doppingellenes tevékenység
szabályairól szóló 43/2011. (III. 23.) Korm. rendeletben foglaltak végrehajtásának feltételeit.
(4) Az MJSZ főtitkára – a Versenyirodával egyeztetve – bármikor, előzetes értesítés nélkül,
a nemzetközi szabályok szerinti hivatalos doppingellenőrzést, vagy a jégkorongsport
tisztaságának megőrzését célzó nemhivatalos teszt vagy szűrővizsgálat lefolytatását
rendelheti el.
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19. § A sportág integritása

(1) A játékos, játékvezető, illetőleg a sportszakember köteles tartózkodni a mérkőzés
eredményének, illetőleg eseményeinek tiltott eszközökkel, módszerekkel történő
befolyásolásától, annak kísérletétől, valamint a fogadási csalástól. A játékos, illetőleg a
sportszakember köteles tartózkodni továbbá a saját, illetve csapata részvételével
megrendezendő mérkőzéseken nemzeti- és nemzetközi fogadásszervezőknél elhelyezett
fogadásoktól, illetve az ellenfél csapata, az azonos versenyrendszerben résztvevő csapat,
illetve annak képviselője által felkínált előnyök elfogadásától.
(2) Az a játékos, játékvezető vagy sportszakember, akit a jégkorong mérkőzés
eredményének vagy eseményeinek bármilyen módon történő jogellenes befolyására kérnek
fel vagy buzdítanak, az erre vonatkozó megkeresésről köteles a Versenyirodát 5 napon belül
írásban tájékoztatni.
(3) Az a játékos, játékvezető vagy sportszakember, aki ellen jégkorong mérkőzés
eredményének vagy eseményeinek bármilyen módon történő jogellenes befolyásolása okán,
közvádas, szándékos bűncselekmény megalapozott gyanúja miatt büntetőeljárás indul, vagy
indult, az MJSZ versenyrendszerében semmilyen tevékenységet nem folytathat az eljárás
jogerős befejezéséig, vagy megszüntetéséig. Amennyiben az eljárás alá vont személyt
jogerősen elítélik, úgy e személy fegyelmi vétséget valósít meg, és fegyelmi eljárást kell vele
szemben lefolytatni.
(4) Az a játékos, játékvezető vagy sportszakember, akit a jégkorong mérkőzés
eredményének vagy eseményeinek bármilyen módon történő jogellenes befolyásolásával
kapcsolatos ügyben erre jogosult szerv meghallgatott, köteles arról a Versenyirodát 5 napon
belül írásban tájékoztatni.
(5) Abban az esetben, ha vallomása vagy más tény alapján bizonyítást nyer, hogy a játékos
vagy sportszakember részt vett jégkorong mérkőzés eredményének vagy eseményeinek a
jogellenes befolyásolásában, úgy az MJSZ versenyrendszerében 2 évig semmilyen
tevékenységet nem folytathat. A korábbi felfüggesztés időtartama beszámításra kerül.
(6) Amennyiben a játékos, játékvezető vagy sportszakember a nyilatkozattételi
kötelezettségének nem tesz eleget, vagy félrevezető, nem valós nyilatkozatot tesz, az fegyelmi
vétségnek minősül, és vele szemben fegyelmi eljárást kell lefolytatni.

20. § Feddhetetlenségi nyilatkozat

(1) A sportszervezet a Versenyszabályzat 8. számú mellékletének kitöltésével köteles
bejelenteni valamennyi olyan, vele bármilyen jogviszonyban álló személyt, aki az egyesület
keretein belül 18 év alatti fiatalkorúakkal foglalkozik. (különösen például: edzők,
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csapatvezetők, hivatalos személyek, sportszervezeti vezetők, hivatalos személyek,
csapatorvosok, fizioterapeuták, felszerelés-menedzserek, stb.)
(2) A bejelentő lap eredeti példányát lepecsételve és aláírva a Magyar Jégkorong Szövetség
címére kell eljuttatni.
(3) A bejelentő lap megküldésének elmulasztása esetén 50.000 Ft + ÁFA eljárási díj
fizetendő. Amennyiben a bejelentő lap többszöri felszólítás ellenére sem kerül megküldésre,
úgy az eljárási díj több alkalommal is kiróható mindaddig, amíg a sportszervezet eleget nem
tesz a bejelentési kötelezettségének.
(4) A sportszervezet valamennyi, a bejelentő lapon szereplő személy tekintetében köteles
kitöltetni 9. számú melléklet szerinti feddhetetlenségi nyilatkozatot, és annak az érintett által
aláírt eredeti példányát köteles megküldeni a Magyar Jégkorong Szövetség címére.
(5) A feddhetetlenségi nyilatkozat megküldésének elmulasztása esetén érintett
személyenként 50.000 Ft + ÁFA eljárási díj fizetendő. Amennyiben a feddhetetlenségi
nyilatkozat többszöri felszólítás ellenére sem kerül megküldésre, úgy az eljárási díj több
alkalommal is kiróható mindaddig, amíg a sportszervezet eleget nem tesz a feddhetetlenségi
nyilatkozat megküldési kötelezettségének.

IV. FEJEZET – CSAPAT ÉS EGYÉNI NEVEZÉSEK
21. § Csapatnevezés

(1) A csapatnevezést a Versenyiroda online háttérrendszerén (a továbbiakban: VBR)
keresztül az erre a célra rendszeresített űrlap kitöltésével, valamint a rendszerből generálható
csapatnevezési lap kitöltésével és a nevező sportszervezet felelős sportvezetője által, a
sportszervezet cégbírósági bejegyzésével vagy aláírási címpéldányával megegyező formában
aláírva, korosztályonként és csapatonként elkülönítetten kell benyújtani, az 1. számú melléklet
szerinti formában.
(2) A csapatnevezés leadásával a sportszervezetek kijelentik, hogy működésük és az MJSZ
versenyrendszerében történő részvételük megfelel a Sporttörvény vonatkozó
rendelkezéseinek.
(3) Csapatnevezés csak olyan sportszervezettől fogadható el, amelynek nincs
kiegyenlítetlen tartozása az MJSZ, illetve az MJSZ által hozott határozattal bármelyik egyesület
felé, továbbá nevezése nem tartozik az MJSZ Elnöksége által hozott korlátozás alá.

22. § Csapatnevezési határidők

(1) A csapatnevezések leadásának általános határideje tárgyév június 15-e éjfél,
póthatárideje tárgyév június 22-e éjfél. Az ettől eltérő csapatnevezési határidőkről a
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versenykiírásokban kell rendelkezni. Amennyiben ezen határidők ünnep-, vagy munkaszüneti
napra esnek, úgy a csapatnevezés határideje és póthatárideje az ünnep-, vagy munkaszüneti
napot követő első munkanap éjfél.
(2) A sportszervezeteknek a csapatnevezésüket jelen Szabályzatban vagy a
versenykiírásban meghatározott időpontig kell benyújtaniuk, a jelen Szabályzatban vagy a
versenykiírásban meghatározott összegű csapatnevezési díj, valamint a sportszervezetenként
fizetendő pénzbiztosíték (kaució) egyidejű befizetése, vagy a befizetés igazolása mellett.
(3) Az a sportszervezet, amelyik ezt a határidőt elmulasztja, a csapatnevezés
póthatáridejéig benyújtott csapatnevezése esetén késedelmi pótlékot köteles fizetni az MJSZnek. A késedelmi pótlékot csapatonként kell megfizetni. Összegét a jelen Versenyszabályzat 5.
számú melléklete tartalmazza.
(4) A versenykiírásban meghatározott póthatáridő után a Versenyiroda pótlék
megfizetése esetén sem fogad el csapatnevezést.

23. § Külföldi csapatok nevezése

(1) Az MJSZ bajnokságaiba külföldi sportszervezetek is nyújthatnak be csapatnevezést,
amelyek befogadásáról az MJSZ Elnöksége minden versenyévad előtt dönt, a Szakmai
Bizottság véleményét figyelembe véve.
(2) A külföldi csapatoknak a csapatnevezés benyújtásával egyidejűleg be kell mutatniuk
saját nemzeti jégkorong szövetségük engedélyét a külföldi bajnokságban való indulás
jóváhagyására vonatkozóan.
(3) A MJSZ bajnokságaiban a versenykiírás alapján elkészített, az adott bajnokságban
versenyző csapatokkal egyeztetett versenynaptárától nem lehet eltérni.

24. § Magyar csapatok nevezése külföldi, illetve nemzetközi
regionális bajnokságba

(1) A magyar csapatok az MJSZ Elnökségének előzetes támogatása esetén nevezhetnek
külföldi, illetve nemzetközi regionális bajnokságba. Az MJSZ Elnöksége a hozzájárulás
megadásáról minden versenyévad előtt dönt, a Szakmai Bizottság véleményét figyelembe
véve.
(2) A külföldi bajnokságban való indulás feltétele, hogy az adott sportszervezet a külföldre
nevezett korosztályában részt vegyen a magyar bajnokságban is. Ez alól felmentést kizárólag
az MJSZ Elnöksége adhat.
(3) A meghívásos nemzetközi jégkorongtornákon egy sportszervezet legfeljebb egy
csapattal képviseltetheti magát, kivéve, ha a torna versenykiírása másképpen rendelkezik.
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25. § Sportoló nyilvántartása

(1) Minden sportolót, akit egy sportszervezet versenyeztetni kíván az MJSZ által
szervezett, rendezett vagy támogatott sportrendezvényen, az MJSZ Igazolási, Nyilvántartási és
Átigazolási Szabályzatának 4. §-ban foglaltak szerint regisztrálni kell.
(2) Nyilvántartásba vételre kerül sor új sportoló igazolásakor vagy külföldi sportoló
Magyarországra történő kölcsönadása, átigazolása esetén.
(3) A sportoló nyilvántartásba vételének alsó korhatára az 5. életév betöltése.

26. § Versenyengedély, kettős (többes) versenyengedély

(1) Az MJSZ versenyrendszerében sportoló csak akkor vehet részt, ha versenyengedéllyel
rendelkezik. A versenyengedély kiállítására vonatkozó szabályokat az MJSZ Igazolási,
Nyilvántartási és Átigazolási Szabályzatának 9.§-a tartalmazza.
(2) Annak a játékosnak, aki az adott versenyévadban tölti be a 17. életévét, díjmentes,
alapfokú játékvezetői tanfolyamon kell részt vennie. A tanfolyam megszervezése és
lebonyolítása az MJSZ játékvezetők fejlesztéséért felelős vezetőjének feladata. Amennyiben a
játékos nem tesz sikeres vizsgát, nem kaphat versenyengedélyt. A vizsga letételét a
Versenyiroda az U18 bajnokságba nevezett játékosok tekintetében ellenőrzi.
(3) A magyar állampolgársággal nem rendelkező, 18. életévét be nem töltött, nemzetközi
átigazolással rendelkező játékosnak csak magyarországi oktatási intézmény által kiadott
iskolalátogatási igazolás bemutatása és Magyarországon bejelentett lakcím igazolása esetén
állítható ki versenyengedély. E rendelkezés alól a körülmények mérlegelését követően a
Szakmai Bizottság felmentést adhat.
(4) Visszavonásra kerül annak a magyar játékosnak a versenyengedélye, aki a versenyévad
közben IIHF nemzetközi átigazolással (ITC) külföldi csapatba igazol.
(5) Kettős versenyengedéllyel versenyeztethető egy sportoló, ha:
a) a sportolónak nincs saját sportszervezetében, a saját korosztályában csapata,
akkor a sportoló szerepelhet egy másik sportszervezet adott korosztályában, és –
a versenykiírásban meghatározott korlátozással – feljátszhat saját sportszervezete
csapatába.
b) a sportolónak a saját sportszervezetében nincs lehetősége feljátszani, – a
versenykiírásban meghatározott korlátozással – szerepelhet egy másik
sportszervezet eggyel magasabb korosztályban versenyző csapatában.
c) a női csapatot nem indító sportszervezet – a versenyévad záróévében 12. életévét
betöltő – igazolt női játékosa az anyaegyesület hozzájárulásával, kettős
versenyengedéllyel szerepelhet más sportszervezet női csapatában. (Egyúttal
játszhat saját sportszervezete korosztályos csapatában is.)
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d) a sportolónak az Erste Ligában, valamint az U20 és U18 bajnokságban induló
csapata azonos klubhoz köthető, de adminisztratív okok miatt a két bajnokságban
induló csapatot két külön sportszervezet versenyezteti.
(6) Az (5) bekezdés a) és b) pontjában foglalt okból kezdeményezett kettős
versenyengedély a Szakmai Bizottság jóváhagyásával állítható ki.
(7) A Szakmai Bizottság általános felhatalmazásával biztosítható versenyengedély az U18as és az U20-as bajnokságba nevezett férfi sportolók számára a felnőtt férfi I. osztályú
bajnokságban való szerepléshez, továbbá a 12. életévüket betöltött női sportolók számára a
felnőtt női I. osztályú bajnokságban való szerepléshez.
(8) A kettős versenyengedéllyel rendelkező sportoló az adott versenyévadban csak a
versenyengedélyének megfelelő sportszervezetben korosztályban nevezhető mérkőzésre.
(9) A kettős versenyengedéllyel szerepeltetni kívánt sportoló tekintetében pótrajtlistát
kell benyújtani.
(10) A kettős versenyengedélyt az adott korosztályra vonatkozó átigazolási időszakban
lehet kérvényezni.
(11) Többes versenyengedély kizárólag annak a női sportolónak biztosítható:
a) akinek utánpótlás sportszervezete nem versenyeztet a felnőtt női bajnokságban
induló csapatot,
b) akinek a Női OB I. és a Női U25 bajnokságban induló csapata azonos klubhoz
köthető, de adminisztratív okok miatt a két bajnokságban induló csapatot két
külön sportszervezet versenyezteti,
c) aki megfelel a Női OB I. és Női U25 bajnokságban való részvétel feltételeinek.
(12) A (11) bekezdés a) pontja szerinti kettős versenyengedély a Szakmai Bizottság
jóváhagyásával állítható ki, a b) pontja szerinti többes versenyengedély a Szakmai Bizottság
általános felhatalmazásával biztosítható.

27. § Játékosok nevezése, rajtlista leadása

(1) A sportszervezetek az elfogadott csapatnevezéssel rendelkező csapataihoz tartozó
játékosokat korosztályonként és csapatonként elkülönítetten, név szerint kötelesek nevezni a
rajtlistán, a 3. számú melléklet szerinti formátumban.
(2) A rajtlistát a VBR használatával, elektronikus formában, hiánytalanul ki kell tölteni és
annak nyomtatott változatát minden játékosnak alá kell írnia. 18 éven aluli játékos esetében
szülői (gondviselői) engedélyt kell csatolni a rajtlistához, vagy a szülőnek (gondviselőnek) kell
aláírnia a listát.
(3) Hivatásos vagy amatőr szerződéssel rendelkező játékos szerződésének eredeti
példányát a rajtlista leadásával egy időben fel kell tölteni a VBR rendszerbe az adott
játékoshoz. A szerződés leadásának elmulasztása esetén a sportoló részére versenyengedély
nem állítható ki.
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(4) A rajtlistát a versenykiírásban meghatározott időpontig kell benyújtani a Versenyiroda
számára a VBR használatával. Az a sportszervezet, amelyik a rajtlista leadási határidejét
elmulasztja, a késve bejelentett játékosokért játékosonként meghatározott összegű késedelmi
pótlékot köteles fizetni. A versenykiírásban meghatározott póthatáridő után érkezett rajtlista
esetén az MJSZ a pótlék megfizetése esetén sem állít ki versenyengedélyt.
(5) A rajtlista csak akkor teljes, ha legalább annyi − minden előírásnak megfelelő − játékos
szerepel rajta, amennyit a versenykiírás az adott korosztályra minimálisan előír.
(6) Amennyiben egy sportszervezetnek a versenykiírásban meghatározott időpontig nincs
megfelelő számú játékosa nevezve az adott korosztályhoz tartozó csapatában, a – jelen
Versenyszabályzatban foglalt szankciók mellett – a Versenyiroda intézkedik a konkrét csapat
bajnokságból történő kizárásáról.
(7) Az U8 és U10 korosztályokban azon sportszervezetek számára, akik az előző
versenyévadban nem neveztek csapatot, a versenyévad során bármikor nyújthatnak be
csapatnevezést, illetve a rajtlisták leadásának és kiegészítésének lehetősége is folyamatosan
biztosított számukra.

28. § Rajtlistán szereplő játékosok

(1) A rajtlistán csak a sportszervezet igazolt játékosát lehet szerepeltetni.
(2) Egy játékos csak egy rajtlistán szerepelhet, kivétel a kettős versenyengedéllyel
rendelkező játékos. A kettős versenyengedéllyel rendelkező játékos a rajtlistán való
szerepeltetésekor a minimális létszám szempontjából csak anyaegyesületében vehető
figyelembe.
(3) Női játékosok nevezésére lehetőség van az életkoruknak megfelelő utánpótlás
bajnokságban is, a korosztályos versenykiírásokban meghatározott feltételek és korlátozások
szerint.

29. § Pótnevezés (rajtlista idény közbeni módosítása)

(1) Valamennyi bajnokságban a teljes versenyévad alatt pótnevezni lehet azt a játékost,
akinek igazolásával a sportszervezete rendelkezik.
(2) Valamennyi bajnokságban a teljes versenyévad alatt mód van a legalább egy teljes
szezont kihagyó − a kihagyott szezonban egyetlen csapat rajtlistáján sem szereplő −, magyar
állampolgárságú játékos pótnevezésére, amennyiben tagsági-, szerződéses-, vagy sportiskolai
tanulói jogviszonya az előző sportszervezetével megszűnt, vagy szerződése ezt lehetővé teszi.
(3) Nem magyar állampolgárságú, vagy külföldön versenyengedéllyel bíró magyar
állampolgárságú játékos pótnevezésére – amennyiben előzetesen a nemzetközi szabályok
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szerint már átigazolták − az adott bajnokságra vonatkozó átigazolási határidő végéig kerülhet
sor.
(4) Amennyiben egy sportszervezet egy korosztályban kettő (vagy több) csapatot indít, a
bajnoki évad közben ezen csapatok között lehetősége van a játékos cseréjére, az adott
korosztály versenykiírásában szereplő szabályok szerint. Ilyen esetben mindkét csapat
rajtlistáját módosítani kell, és a cserében érintett játékos(ok)nak új versenyengedélyt kell
készíteni.

30. § Átigazolási időszakok

Az átigazolási időszak a bajnoki évadon belüli időkeret, amelyen belül a sportoló átigazolása
vagy kölcsönadása végrehajtható. Az átigazolási időszakra vonatkozó rendelkezéseket az MJSZ
Igazolási, Nyilvántartási és Átigazolási Szabályzata tartalmazza.

31. § Visszalépés, kizárás

(1) Ha egy csapat a bajnokság közben visszalép vagy kizárásra kerül, a jelen
Versenyszabályzatban foglalt szankciók mellett az MJSZ Elnöksége dönt arról, hogy a csapat
nevezése a következő egy vagy két versenyévadban befogadható-e.
(2) Azt a csapatot, amelyik az adott bajnokság vagy az kupasorozat során 2 alkalommal
nem áll ki, vagy játékosainak száma a mérkőzés kezdetén 6 alkalommal nem éri el a
versenykiírásban rögzített minimumot, automatikusan ki kell zárni a bajnokságból.
(3) Kizárható a bajnokságból vagy kupasorozatból az a csapat, amelyik folytatólagosan
megszegi a jelen Szabályzatban vagy a versenykiírásban rögzített kritériumokat.
(4) Visszalépés vagy kizárás esetén az adott csapat minden, az adott bajnoki évadban elért
eredményét törölni kell.

V. fejezet – A PÁLYÁVAL ÉS A RENDZÉSSEL KAPCSOLATOS
KÖVETELMÉNYEK
32. § Hivatalos mérkőzés helyszíne

(1) A versenyrendszer keretében mérkőzést csak olyan – lehetőség szerint fedett –
mesterségesen hűtött jéggel rendelkező, a teljes bajnoki évadban rendelkezésre álló pályán
lehet megrendezni, amely rendelkezik érvényes, az MJSZ által kibocsájtott pályalicensszel.
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(2) Az (1) bekezdésben foglaltaktól kizárólag a Versenyiroda egyedi döntése alapján, a
jégkorong népszerűsítése érdekében megrendezendő mérkőzések alkalmából lehet eltérni.
(3) Amennyiben a mérkőzés nyitott jégpályán kerül megrendezésre, úgy a csapatok a
harmadik harmad 10. percének leteltekor dudaszóval jelzett mesterséges játékmegszakítás
során térfelet cserélnek.
(4) A bajnokságba benevezett valamennyi csapatnak nyilvántartásba kell vetetnie a hazai
mérkőzések megrendezésére használni kívánt jégpályát. A nyilvántartásba vétel a
csapatnevezéssel egyidejűleg benyújtandó jégpálya adatlap megküldésével történik.

33. § Hivatalos mérkőzés rendezése a „hazai pályától” eltérő helyszínen

(1) Amennyiben egy sportegyesület a megjelölt hazai pályájától eltérő helyszínen kíván
mérkőzést rendezni, azt kizárólag a Versenyiroda előzetes engedélye alapján teheti meg.
(2) Az (1) bekezdés szerinti engedély csak abban az esetben adható meg, ha a mérkőzés
helyszínéül választott jégpálya rendelkezik érvényes, az MJSZ által kibocsájtott pályalicensszel.
(3) Egy bajnoki évad során egy sportegyesület a hazai pályájától eltérő helyszínen
legfeljebb 10 alkalommal rendezhet mérkőzést.
(4) Amennyiben a hazai pályától eltérő helyszínre vonatkozóan valamennyi, a
jogszabályokban, illetőleg a Versenyszabályzatban foglalt feltétel teljesül, úgy a vendégcsapat
külön – anyagi vagy más jellegű – térítés nélkül alkalmazkodni köteles a mérkőzés
helyszínéhez.
(5) A mérkőzés rendezésével kapcsolatos valamennyi költséget a szervező sportegyesület
viseli abban az esetben is, ha a hazai pályától eltérő helyszín a vendég csapat hazai pályája, oly
módon, mintha a mérkőzés a saját hazai pályáján került volna megrendezésre.
(6) Az (1)-(5) bekezdésekben foglaltaktól történő bármilyen eltérés a Versenyszabályzat
5. számú mellékletében foglalt pénzbüntetést vonja maga után.

34. § Pályaválasztói jog megvonása

(1) Amennyiben a sportág lényeges érdekei ezt megkívánják, vagy a mérkőzés
rendezéséhez szükséges feltételek nem állnak rendelkezésre a Versenyiroda – a Szakmai
Bizottság véleményének kikérése után – jogosult a pályaválasztói jog megvonásáról
rendelkezni, és egy vagy több mérkőzés helyszínét kijelölni.
(2) Amennyiben a pályaválasztói jog a sportág lényeges érdekeire való hivatkozással kerül
megvonásra, úgy az MJSZ gondoskodik a pályaválasztó csapat méltányos kártalanításáról.
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35. § Pályalicensz

(1) Az MJSZ Gazdálkodási és Menedzsment Bizottsága Infrastruktúra-fejlesztési
Munkacsoportjának (a továbbiakban: Infrastruktúra Munkacsoport), az MJSZ
Versenyirodájának képviselője vagy az MJSZ főtitkára által megbízott személy az újonnan
nyilvántartásba vett pályákat a versenyrendszer keretében megrendezendő első mérkőzést
megelőzően ellenőrzi. Az ellenőrzés lefolytatását megelőzően az újonnan nyilvántartásba vett
pályán hivatalos mérkőzés nem rendezhető.
(2) Az Infrastruktúra Munkacsoport, a Versenyiroda képviselője, illetve a főtitkár által
megbízott személy a versenyévad során bármikor jogosult ellenőrizni a nyilvántartásba vett
pályákat, azok technikai és biztonsági alkalmasságát.
(3) Az ellenőrzésen jelen kell lennie:
a) az MJSZ,
b) a sportszervezet,
c) valamint a bejelentett üzemeltető
képviselőjének.
(4) Az ellenőrzésről az MJSZ képviseletében eljáró személy jegyzőkönyvet készít, melynek
egy-egy másolati példányát
a) a sportszervezetnek;
b) a bejelentett üzemeltetőnek, továbbá
c) a Versenyirodának
küldi meg.
(5) A pályaellenőrzéskor a pályának működnie kell, azon jégkorongozásra alkalmas jeget
kell készíteni.
(6) Az ellenőrzés során mérkőzések megrendezésére alkalmasnak ítélt pályák számára az
MJSZ mérkőzés rendezésére vonatkozó hozzájárulást (pályalicenszet) ad ki.
(7) A mérkőzések megrendezésére alkalmatlannak minősített pályákon tapasztalt
hiányosságokat az MJSZ képviselője a (4) bekezdés szerinti jegyzőkönyvben rögzíti. Az
üzemeltető és a rendező szervezet a jegyzőkönyvben szereplő hiányosságok kijavítása után
kérheti a pálya ismételt technikai és biztonsági vizsgálatát és a pályalicensz kiadását, melynek
díját a Versenyszabályzat 5. számú melléklete határozza meg.
(8) A pályalicenszben az MJSZ által előírt feltételeket a rendezőnek és a pálya
üzemeltetőjének a teljes bajnoki évad alatt folyamatosan teljesítenie kell.
(9) A pályák ellenőrzése kiterjed:
a) az IIHF Szabálykönyv vonatkozó rendelkezéseinek való megfelelésre;
b) a jégpálya üzemeltetésének műszaki feltételeire;
c) az egészségügyi ellátás körülményeire;
d) a biztonsági körülményekre;
e) a közönség kiszolgálásának körülményeire;
f) a pálya informatikai rendszerére;
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g) a létesítményben kialakított zónákra.
(10) Nem kaphatja meg a pályalicenszet az a pálya, amely:
a) a pályaellenőrzéskor nem volt működőképes állapotban, azaz nem volt rajta
jégkorongozásra alkalmas, minimálisan 2 cm vastag jégfelület;
b) a mérkőzések biztonságos lebonyolítására – ide értve a játékosok, hivatalos
személyek, nézők vagy azok egy csoportjának személyes biztonságát is – az MJSZ
megítélése alapján nem alkalmas.
(11) Az MJSZ saját hatáskörben, valamint a főtitkár, a sportigazgató, a Versenyiroda
képviselője, a játékvezetők, vagy az ellenőrök kezdeményezésére az idény közben is
ellenőrizheti a pályákat, és amennyiben hiányosságokat tapasztal,
a) azok kijavítására határidő kitűzésével felszólítja az üzemeltetőt és a rendező
szervezetet;
b) a pályalicenszet azonnali hatállyal visszavonhatja.
(12) A (11) bekezdés a) pont esetében az MJSZ a határidő letelte után ismételt
pályaellenőrzést tart, melynek díját a Versenyszabályzat 5. számú melléklete határozza meg.
Amennyiben a hiányosságok nem kerültek kijavításra, a pálya licenszét vissza kell vonni.
(13) A visszavont pályalicensz ismételt megadására a (9) bekezdés szerinti eljárás során
kerülhet sor.

36. § Technikai feltételek a mérkőzésen

(1) Hivatalos mérkőzés játékidőt mérő óra, hangosítás és büntetési időt kijelző berendezés
nélkül nem rendezhető.
(2) A mérkőzésidő állását, az eredményt, az időkérést és a büntetéseket az
eredményjelzőn figyelemmel kísérhetővé kell tenni a csapatok és a nézők számára, és
hangosbeszélőn is ismertetni kell az eseményeket.
(3) A jegyzőkönyvet a Versenyiroda által meghatározott formátumban számítógéppel,
illetve szükség esetén kézírásos formában is vezetni kell. Az ehhez szükséges technikai
feltételek (számítógép operációs rendszerrel, nyomtató, szkenner, fénymásoló, állandó,
vezetékes internet-kapcsolat és az online jegyzőkönyv kitöltését támogató böngésző)
megteremtése és működőképes állapotban tartása a sportszervezetek feladata.
(4) A bemelegítéshez szükséges (csapatonként legalább 20 darab), illetve a mérkőzés
lejátszásához szükséges mennyiségű korongot a rendező csapat köteles biztosítani.

37. § Hivatalos mérkőzés rögzítése

(1) Az U12 (Előkészítő), az U14 (Kölyök), az U16 (Serdülő), az U18 (Ifi), az U20 (Junior), a
Női OB I., a Női U25, a férfi OB II., a férfi OB III., a vegyes OB IV/A., a vegyes OB IV/B., illetőleg
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a vegyes OB IV/C. bajnokságok, továbbá a Női Magyar Kupa mérkőzéseiről a szervezőnek,
illetve rendező szerv alkalmazása esetén a rendező szervnek legalább egy kamerával felvételt
kell készíteni.
(2) Az (1) bekezdésben foglalt kötelezettséggel nem érintett, de a versenyrendszer
keretében megrendezett mérkőzésekről a vitás helyzetek eldöntésének támogatására
mérkőzés felvétel készítése javasolt.
(3) A felvételt legkésőbb a játékvezetők jégre lépésekor el kell indítani, és a szünetekben
illetve a mérkőzés végén addig nem lehet leállítani, amíg a játékvezetők el nem hagyják a jeget.
A felvételnek az egy játékrészen belül történteket (a játékvezetők jégre lépésétől a
távozásukig) vágatlanul és hanggal együtt rögzítenie kell, ennek megfelelően tartalmaznia kell
a jégen történteket a játékmegszakítások alatt is.
(4) A felvételen minden játékmegszakítás alatt rövid időre meg kell mutatni az időmérő
óra állását is.
(5) A szervező, illetve rendező szerv alkalmazása esetén a rendező szerv legkésőbb a
mérkőzést végét követő 72 órán belül köteles feltölteni a mérkőzés felvételét az MJSZ által
megjelölt video szerverre. Az ehhez szükséges információkat minden benevezett
sportegyesület számára a Versenyiroda rendelkezésre bocsátja.
(6) Amennyiben a szervező, illetve rendező szerv alkalmazása esetén a rendező szerv nem
készít felvételt a mérkőzésről, vagy hiányosan veszi fel a mérkőzést, illetőleg határidőre nem
tölti fel a video szerverre, a Versenyszabályzat 5. számú mellékletében meghatározott
mértékű büntetést tartozik fizetni.

38. § Egészségügyi körülmények

(1) Az esetleges orvosi vizsgálatok és helyszíni ellátás céljából megfelelően felszerelt,
kulturált helyiségeket kell biztosítani, a nézők által nem megközelíthetően. Az egészségügyi
követelmények ellenőrzése az MJSZ feladata és hatásköre.
(2) Azon pályákon, ahol ez a pályán használt eszközök, berendezések miatt indokolt,
állandó, hitelesített, megfelelő helyre felszerelt szénmonoxid mérővel kell biztosítani a
mérkőzés résztvevőinek biztonságát.

39. § Vendégcsapatok számára biztosítandó körülmények

(1) A vendégcsapatok számára a mérkőzés előtt legalább 90 perccel a szervező, illetve
rendező szerv alkalmazása esetén a rendező szerv köteles rendelkezésre bocsátani egy, a
pályalicensz követelményeinek megfelelő, biztonságosan zárható öltözőt.
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(2) A szervező, illetve rendező szerv alkalmazása esetén a rendező szervnek biztosítania
kell, hogy a csapatok öltözőibe illetéktelen személyek ne juthassanak be, ne zavarhassák a
felkészülést és a pihenést.
(3) Az öltözőt úgy kell kialakítani, hogy az öltözőből a pályát biztonságosan, korcsolyában
vagy a szervező, illetve rendező szerv alkalmazása esetén a rendező szerv által biztosított
korcsolyavédőben meg lehessen közelíteni.

40. § Játékvezetők számára biztosítandó körülmények

(1) A játékvezetők számára a mérkőzés előtt legalább 90 perccel a szervező, illetve
rendező szerv alkalmazása esetén a rendező szerv köteles rendelkezésre bocsátani egy, a
pályalicensz követelményeinek megfelelő, biztonságosan zárható öltözőt.
(2) A játékvezetők számára a csarnok mellett őrzött vagy egyéb módon védett
parkolóhelyet kell biztosítani.
(3) A játékvezetői öltözőbe a mérkőzés előtt be kell készíteni játékvezetőnként 1,5 liter
palackozott vizet.
(4) A szervező, illetve rendező szerv alkalmazása esetén a rendező szervnek biztosítania
kell, hogy a játékvezetői öltözőbe és az öltöző előtti folyosószakaszra a mérkőzés előtt 60
perccel, a mérkőzés alatt, valamint a mérkőzést követő 30 percig csak a Magyar Jégkorong
Játékvezető Egyesületének (a továbbiakban: MJJE) képviselője, a szövetségi ellenőr, a
Versenyiroda képviselője és a közreműködő egyesületi versenybíróság tagjai léphessenek be.
(5) Az öltözőt úgy kell kialakítani, hogy az öltözőből a pályát biztonságosan, korcsolyában,
vagy a szervező, illetve rendező szerv alkalmazása esetén a rendező szerv által biztosított
korcsolyavédőben meg lehessen közelíteni.

41. § Rendezők, biztonsági szolgálat, alapvető biztonsági előírások

(1) A szervező, illetve rendező szerv alkalmazása esetén a rendező szerv kötelessége a
mérkőzés előtt, annak időtartama alatt, és azt követően is valamennyi játékos, játékvezető,
edző, vezető, szövetségi és sportegyesületi hivatalos személyek, nézők, újságírók
biztonságáról gondoskodni, valamint a nézők kulturált sportélvezetét elősegíteni.
(2) A sportrendezvény törvényben, más jogszabályokban és szabályzatokban
meghatározott előírásoknak megfelelő lebonyolításáért a szervező – illetve rendező
alkalmazása esetén a szervező és a rendező egyetemlegesen – felelős.
(3) A bajnokságokba benevezett szervezeteknek minden tőlük telhetőt meg kell tenniük
annak érdekében, hogy biztonságos környezetben lehessen a hivatalos mérkőzéseket
megrendezni.
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(4) Indokolt esetben az MJSZ előírhatja, hogy a mérkőzés zavartalan lebonyolítása
érdekében a szervező, illetve rendező szerv alkalmazása esetén a rendező szervnek
gondoskodni kell az előre várható nézőszám arányában megfelelő létszámú, jelzéssel ellátott
rendezőségről, biztonsági szolgálatról, illetve hatósági intézkedésre jogosult rendőr
megjelenéséről, a jogszabályokban meghatározottaknak megfelelően.
(5) Az U14, U16, U18 és az U20 bajnokságok döntő mérkőzésein az előre várható
nézőszám arányában, de minimálisan 4 fő, a további helyosztó mérkőzéseken minimálisan 2
fő rendező alkalmazása kötelező.

42. § Csapatok védelme

(1) Az öltözőket a nézők elől el kell zárni. A játékosokon, a csapatok és a mérkőzés
hivatalos személyein kívül kizárólag a mérkőzés ellenőrei léphetnek be az öltözőkbe a
mérkőzések kezdő időpontja előtti 60. perctől a mérkőzés befejeződését követő 30. percig.
(2) A játékosok által az öltöző megközelítésére használt útvonalat úgy kell kialakítani és
megvédeni, hogy ott a nézőközönség részéről ne érhesse támadás a játékosokat.
(3) A cserepadokat és a büntetőpadokat úgy kell kialakítani és megvédeni, hogy ott a
nézőközönség részéről ne érhesse támadás a játékosokat.
(4) Indokolt esetben az MJSZ előírhatja, hogy a játékosokat a parkolótól a számukra kijelölt
öltözőig és vissza, valamint az öltözőtől a jégig és vissza megfelelő kíséretben kell részesíteni,
hogy megakadályozzák az esetleges megtámadásukat.
(5) A vendégcsapat busza számára a csarnok mellett őrzött vagy egyéb módon védett
parkolóhelyet kell biztosítani, ahonnan a csarnok közvetlenül megközelíthető.

43. § Játékvezetők védelme

(1) Azokat az illetéktelen személyeket, akik belépnek a játékvezetői öltözőbe, továbbá
amennyiben hivatalos személyek, a sportegyesületüket, valamint a rendezési hiányosságok
miatt a szervező sportegyesületet fegyelmi eljárás elé kell állítani. Az ilyen eseteket a
játékvezető haladéktalanul jelenteni köteles a Versenyirodának.
(2) Indokolt esetben az MJSZ előírhatja, hogy a játékvezetőket a parkolótól a játékvezetői
öltözőig és vissza, valamint az öltözőtől a jégig és vissza megfelelő kíséretben kell részesíteni,
hogy megakadályozzák az esetleges megtámadásukat.
(3) Amennyiben akár a játékvezetőket, akár a gépjárművüket az őrzött vagy egyéb módon
védett parkolóhely hiányára visszavezethető abúzus éri, úgy a Versenyiroda a rendező
sportszervezetet eljárási díj megfizetésére, továbbá a felmerült kár megtérítésére kötelezheti.
(4) Azokat a személyeket, akik fizikailag megtámadják (bántalmazzák) a játékvezetőt vagy
tárgyakkal dobják meg a játékvezetőt, a szervező által szervezett minden sportrendezvényről
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ki kell zárni. A kizárás időtartama hat hónapnál rövidebb nem lehet és a 2 évet nem haladhatja
meg.
(5) A játékvezetők fizikai bántalmazása, illetőleg megdobálása esetén a szervező ellen
fegyelmi eljárást kell indítani.

44. § Sportrendezvényen történő részvételből való kizárás

(1) A szervező az általa szervezett sportrendezvény esetén köteles megakadályozni, hogy
a sportrendezvényről eltávolított személy a sportrendezvényen részt vehessen (a
továbbiakban: sportrendezvényen történő részvételből való kizárás).
(2) A sportrendezvényen történő részvételből való kizárás időtartama hat hónapnál
rövidebb nem lehet és a szervező által szervezett minden sportrendezvényre vonatkozó
kizárás esetén a két évet, a meghatározott sportlétesítményre vonatkozó kizárás esetén a
négy évet nem haladhatja meg.
(3) A szervezőnek a sportrendezvényen történő részvételből való kizárásra vonatkozó
döntése ellen a néző bírósághoz fordulhat.
(4) A sportrendezvényen történő részvételből kizárható az a személy is, akit magatartása
miatt el kellett volna távolítani, de erre azért nem került sor, mert a sportrendezvény
helyszínén való szervezői (rendezői) beavatkozás következtében olyan nézői cselekmény volt
várható, amely a sportrendezvény biztonságát aránytalanul veszélyeztette volna.
(5) A szervező az általa kizárt személy nevét, születési helyét és idejét, a kizárás
időtartamát, a sportlétesítmény megnevezését, valamint azon sportrendezvények körét,
amelyre kizárás hatálya kiterjed, 3 napon belül továbbítja a sportrendészeti nyilvántartásba.
(6) A sportrendezvényen történő részvételből való kizárás lehetőségéről a szervező a
sportlétesítményen kívül és annak területén jól látható hirdetményben köteles tájékoztatást
adni.

VI. FEJEZET - A MÉRKŐZÉS IDŐPONTJA
45. § Versenyévad és bajnoki évad

(1) A versenyévad tárgyév július 1-jén kezdődik és tárgyévet követő év június 30-áig tart.
(2) Adott bajnoki évad tárgyév szeptember 1-jén kezdődik és tárgyévet követő év április
10-éig tart.
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46. § Versenynaptár

(1) A versenynaptár tartalmazza a mérkőzések résztvevőit, dátumát, kezdési időpontját,
helyszínét és sorszámát.
(2) A versenynaptárat a Versenyiroda készíti el és a csapatnevezés lezárása után az MJSZ
Szakmai Bizottsága által meghatározott határidőig küldi el a bajnokságba benevezett
sportszervezeteknek.
(3) A sportszervezeteknek lehetőségük van a bajnoki versenynaptár egyeztetésére a
Versenyirodával. Ez alapján készül el a végleges bajnoki versenynaptár.

47. § Sportszervezetek által szervezett tornák és mérkőzések, illetve
a külföldi tornákon való részvétel feltételei

(1) Az MJSZ versenyrendszerében részt vevő csapatok a bajnoki évad ideje alatt hazai
sportszervezet által szervezett tornán, mérkőzésen, vagy külföldi tornán csak a Versenyiroda
előzetes engedélyével szerepelhetnek.
(2) A sportszervezetek önálló szervezésű rendezvényeiket és nemzetközi, vagy egyéb
tornán való részvételük időpontját kötelesek a Versenyirodának a csapatnevezéssel egy
időben eljuttatni a versenynaptár egyeztetése céljából.
(3) A versenynaptár egyeztetése után ismertté váló, a sportszervezetek részére érkező
meghívások tervezett időpontját a sportszervezetek kötelesek a Versenyirodának a
rendezvény kezdési időpontja előtt 15 naptári nappal bejelenteni. A Versenyiroda a
bejelentésről 3 naptári napon belül dönt. A Versenyiroda a rendezvényen történő részvételt
csak akkor engedélyezi, ha a versenyrendszerben megrendezendő hivatalos mérkőzés(ek)
időpontját az ellenfelek beleegyezésével, a mérkőzés(ek) időpontjának előrehozásával
módosítani lehet.
(4) A rendezvény kezdési időpontja előtt 15 napon belüli kérelem, illetve a bejelentési
kötelezettség elmulasztása esetén a sportszervezet a Versenyszabályzat 5. számú
mellékletében meghatározott összegű eljárási díjat köteles fizetni.

48. § Versenynaptárban szereplő mérkőzések időpontjának egyeztetése

(1) A versenynaptárban szereplő mérkőzések kezdési időpontjainak egyeztetése a
mérkőzésen érdekelt egyesületek feladata.
(2) Az egyeztetett kezdési időpontról az MJSZ Versenyirodáját legalább 5 nappal a
mérkőzés versenynaptárban feltüntetett dátum előtt az erre a célra rendszeresített online
rendszer, vagy ennek elérhetetlensége esetén e-mail útján értesíti.
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(3) A mérkőzés kezdési időpontjának a mérkőzés versenynaptárban feltüntetett kezdési
időpontjától számított 5 napon belül történő véglegesítése a 5. számú mellékletben
meghatározott összegű eljárási díj fizetendő.
(4) Amennyiben az egyesület a versenyévad során legalább 3 alkalommal elmulasztja
időben egyeztetni a mérkőzés kezdési időpontját, úgy a 4. esettől kezdődően az 5. számú
melléklet szerinti magasabb összegű eljárási díjjal sújtható, illetve az adott mérkőzés
vonatkozásában meg nem jelent félként tekinthető.
(5) Az eljárási díj megfizetésére az a sportszervezet kötelezett, amely a megjelölt
határidőig az erre a célra rendszeresített online rendszerben, vagy ennek elérhetetlensége
esetén e-mail útján pályaválasztóként elmulasztja az általa javasolt kezdési időpontot
rögzíteni, vagy vendég félként nem nyilatkozik a felajánlott kezdési időponttal kapcsolatos
álláspontjáról.
(6) Az eljárási díj megfizetése alól különös méltánylásra okot adó esetben a Versenyiroda
mentesítheti az érintett egyesületet.
(7) Jelen § rendelkezéseit kell alkalmazni a mérkőzés kezdési időpontjának adott
játéknapon belüli, a korábban egyeztetett időponthoz képesti ± 60 percet meghaladó
módosítása esetén is.

49. § Versenynaptárban szereplő mérkőzések játéknapjának előre hozása

(1) A mérkőzés játéknapja a versenynaptárban szereplő időpontnál korábbi időpontra
szabadon, külön eljárási díj nélkül módosítható.
(2) A mérkőzés játéknapjának módosítását kezdeményező sportszervezet a változtatási
szándékról köteles egyeztetni az ellenféllel.
(3) A mérkőzés játéknapja kizárólag a bajnokság adott szakaszának határnapjain belül
módosítható.
(4) A mérkőzés játéknapjának előre hozásáról a rendező sportszervezet haladéktalanul
értesíteni köteles a Versenyirodát az erre a célra rendszeresített online felületen, vagy ennek
elérhetetlensége esetén e-mail útján.

50. § Versenynaptárban szereplő mérkőzések játéknapjának halasztása

(1) A mérkőzés játéknapja a versenynaptárban szereplő időpontnál későbbi időpontra
csak abban az esetben módosítható, amennyiben az ellenfél és a Versenyiroda hozzájárulását
adta a módosításhoz.
(2) A mérkőzés játéknapjának módosítását kezdeményező sportszervezet a változtatási
szándékról köteles egyeztetni az ellenféllel, továbbá a Versenyirodával.
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(3) A mérkőzés játéknapja kizárólag a bajnokság adott szakaszának határnapjain belül
módosítható.
(4) A mérkőzés játéknapjának halasztásáról a kezdeményező sportszervezet e-mail útján
haladéktalanul értesíteni köteles a Versenyirodát.
(5) A mérkőzés játéknapjának későbbi időpontra történő módosítása eljárási díj köteles,
amely a kezdeményezőt terheli, függetlenül attól, hogy a változtatás kinek a terhére róható
fel.
(6) A mérkőzés játéknapjának módosítását kezdeményező sportszervezet a változtatási
szándékról köteles egyeztetni az ellenféllel.

51. § Versenynaptárban szereplő mérkőzés lemondása

Amennyiben egy csapat nem tud egy mérkőzésen megjelenni, vagy egy mérkőzést nem tud
megrendezni, haladéktalanul értesítenie kell az ellenfelet, a Versenyirodát és a Magyar
Jégkorong Játékvezetők Egyesületét. A Versenyiroda a lemondás indoka és a mérkőzéssel
kapcsolatos körülmények vizsgálata után dönt a mérkőzés lemondásával kapcsolatos
szankciókról, illetve a mérkőzés új időpontban történő esetleges megrendezéséről.

52. § Elmaradt, vagy félbeszakadt mérkőzések

(1) Amennyiben egy csapat nem áll ki, úgy a mérkőzés eredménye 5:0-s gólkülönbséggel
a vétlen csapat javára kerül jóváírásra. Abban az esetben, ha a mérkőzésen eredményszámolás
nem történik, a ki nem álló csapatot versenyeztető sportszervezet az 5. számú mellékletben
meghatározott eljárási díjat köteles fizetni. A mérkőzés új időpontban történő lejátszására
ebben az esetben nincs lehetőség.
(2) Az (1) bekezdés szerinti esetben a két csapat megegyezhet abban, hogy
edzőmeccsként lejátsszák a találkozót, mely esetben a mérkőzés játékvezetőinek, illetve
versenybíróságának feladatkörük szerinti teendőiket maradéktalanul el kell látniuk.
(3) Amennyiben a mérkőzést rendező csapat létesítménye alkalmatlan a mérkőzés
megrendezésére, abban az esetben a mérkőzés elmaradása, illetve félbeszakadása esetén a
bajnoki pontokat, a győzelmet a vendégcsapat kapja.
(4) Amennyiben a mérkőzés időjárási körülmények, útviszonyok, jármű-meghibásodás
miatt maradt el, és a részvételben gátolt csapat távolmaradásáról az előírásoknak megfelelően
tájékoztatta az ellenfelet, a Versenyirodát és a Játékvezetői Egyesületet, úgy a mérkőzést egy,
a csapatok által egyeztetett új időpontban le kell játszani. A mérkőzés új időpontjának
kijelölése a pályaválasztó feladata, és a mérkőzésre 30 naptári napon belül, de mindenképpen
az adott versenyszakaszban (alapszakasz, rájátszás) kell időpontot kijelölni.
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(5) Amennyiben a mérkőzés közegészségügyi okból maradt el vagy szakadt félbe,
a sporteseményt követően a Magyar Jégkorong Szövetség csak akkor engedélyezi az adott
létesítményben újabb mérkőzés megtartását, ha a közegészségügyi ok igazolhatóan elhárult,
vagy az illetékes hatóság(ok) (Katasztrófavédelmi Igazgatóság/Tűzoltóság) hivatalosan
engedélyezi(k) a pálya ismételt használatba vételét.
(6) Amennyiben egy elmaradt vagy félbeszakadt mérkőzés kapcsán mind a két fél
felelőssége megállapítható, egyik csapat sem kap pontot 0:0-ás gólkülönbség mellett.
(7) A fenti eseteken kívüli okokból elmaradt vagy félbeszakadt mérkőzést az MJSZ
Versenyirodája hivatalból megvizsgálja, és dönt a mérkőzés eredményéről, valamint az
esetleges szankciók alkalmazásáról. Ha egyik csapat vétkessége sem egyértelmű, valamennyi
körülmény és a lehetőségek figyelembevételével a Versenyiroda elrendeli a mérkőzés új
időpontban történő lejátszását, vagy végeredményként rögzíti a pályán elért eredményt.
(8) Azon elmaradt, vagy félbeszakadt mérkőzések esetében, amelyeknél a Versenyiroda a
mérkőzés új időpontban történő lejátszását rendeli el, a mérkőzésen érdekelt két csapatnak 5
munkanapon belül egyeztetnie kell a mérkőzés új időpontját, amelynek eredményét köteles
írásban bejelenteni az MJSZ Versenyirodájának. Amennyiben az időpont-egyeztetés az előírt
időn belül nem történik meg, vagy nem jár eredménnyel, a két csapat az egyéb meghatározott
szankciókon túl eljárási díj fizetésére kötelezett.
(9) Amennyiben a csapat a pálya üzemeltetőjének felróható okból nem tudja megrendezni
a hazai mérkőzését, és az üzemeltető a felmerült problémáról nem értesíti a csapatokat 24
órával a mérkőzés hivatalos kezdési időpontját megelőzően, vagy a mérkőzés az üzemeltető
hibájából szakad félbe, a jégpálya üzemeltetője kötelezhető a hazai és a vendégcsapat részére
a mérkőzés elmaradásából vagy félbeszakadásából eredő károk (így különösen: az utazás és a
mérkőzésrendezés költsége) megtérítésére.
(10) A (9) bekezdésben foglaltakat kell megfelelően alkalmazni abban az esetben, ha a
mérkőzés a rendező vagy a vendég csapat számára felróható okból marad el.
(11) A vis maior helyzet felmerülése esetén kártérítés megfizetésére sem az üzemeltető,
sem a csapatok nem kötelezhetőek.

53. § Mérkőzés megrendezésére alkalmatlan pályák

(1) Amennyiben a mérkőzés kezdetén a játékvezetők a pályát az időjárási-, műszaki- vagy
infrastrukturális okok miatt a mérkőzés megrendezésére alkalmatlannak találják, 2x20 perc
várakozási időt rendelnek el abban az esetben, amennyiben reális esélye van a mérkőzés
megrendezését ellehetetlenítő körülmény elhárítására, a pályaviszonyok javulására.
(2) A játékvezetőknek az elrendelt várakozási idő kezdetét, illetve a mérkőzés új kezdési
időpontját, vagy a mérkőzés végének elrendelését az eseménynaplóban kell rögzítenie.
(3) Ha az időjárási viszonyok, műszaki- vagy infrastrukturális problémák miatt a pálya a
mérkőzés közben válik játékra alkalmatlanná, a játékvezető a mérkőzést bármikor
megszakíthatja, és jégfelújítást rendelhet el, illetve 2x20 perc várakozási időt írhat elő.
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(4) Ha a pálya a várakozási idő leteltéig játékra ismét alkalmassá válik, akkor a mérkőzést
legkésőbb 15 perc múlva folytatni kell.
(5) Amennyiben a mérkőzés folytatását ellehetetlenítő körülmény elhárítására a
várakozási idő alatt nincs reális esély, vagy a várakozási idő leteltét követően a pálya továbbra
sem alkalmas a mérkőzés folytatására, a játékvezető félbeszakítja a mérkőzést.
(6) A játékvezetőknek a mérkőzés félbeszakításának okát és idejét az eseménynaplóban
kell rögzítenie.

VII. FEJEZET - A MÉRKŐZÉSEK RÉSZTVEVŐI
54. § Játékosok

Az MJSZ versenyrendszerében megrendezésre kerülő mérkőzésén csak az a sportoló léphet
játékosként pályára:
a) akit a Versenyiroda nyilvántartásba vett,
b) aki az adott bajnokságra vagy kupára érvényes versenyengedéllyel rendelkezik,
c) aki a mérkőzés időpontjában érvényes sportorvosi igazolással rendelkezik,
d) aki nem áll a játékjogának korlátozására vonatkozó intézkedés (pl.: játékjog
felfüggesztése, eltiltás) hatálya alatt,
e) aki a jelen Szabályzat 60. § (2) bekezdésben (nevezés a mérkőzésre) rögzített
követelményeknek megfelel,
f) aki a jelen Szabályzat 14-15. §-ban foglalt védő- és csapatfelszereléssel
rendelkezik,
g) aki nem áll alkohol, kábítószer, egyéb tudatmódosító vagy tiltott szer hatása alatt.

55. § Jogosulatlan játékosok

(1) Amennyiben a mérkőzés folyamán az 54.§-ban foglaltaknak meg nem felelő, vagy a
mérkőzés nevezési lapon nem szereplő játékos lép a pályára, a mérkőzés versenybíróságának,
illetve a játékvezetőnek a játékot azonnal meg kell szakítania a játékos jogosulatlan szereplése
miatt. A játékost a jégről és a cserepadról el kell távolítani, majd a mérkőzést folytatni kell. Az
esetről eseménynaplót kell felvenni.
(2) Amennyiben a mérkőzés jegyzőkönyvében valamely csapatnál a megengedettnél több
külföldi játékost tüntetnek fel, a Versenyiroda jogosulatlan szereplés miatt köteles kivizsgálni
az esetet.
(3) Az (1) és (2) bekezdés szerinti esetekben, továbbá ha csak a későbbi jegyzőkönyv
ellenőrzés során derül fény arra, hogy az egyik csapatban jogosulatlanul szerepelt játékos, a
Versenyiroda az esetet köteles kivizsgálni, és dönteni a felelős(ök) kilétéről. Elmarasztalás
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esetén a győzelemért járó pontokat 5:0-s gólkülönbséggel, vagy ha az számára kedvezőbb, a
pályán elért eredményt a vétlen csapat javára kell jóváírni.

56. § Eltiltott játékosok

(1) Az MJSZ versenyrendszerében megrendezésre kerülő mérkőzéseken nem léphet
pályára az a játékos, akit az MJSZ sportfegyelmi felelősségről szóló kormányrendelet szerinti
hatáskört gyakorló testülete jogerős határozatával elmarasztalt, vagy akinek a fegyelmi eljárás
alatt a játékjogát felfüggesztették. A pályára lépés tilalma a kiszabott fegyelmi büntetés
letöltéséig, vagy a felfüggesztés visszavonásáig tart.
(2) Az eltiltás letöltéséig a sportoló más ország nemzeti szövetsége, vagy általa megbízott
személy, vagy testület által szervezett mérkőzésen sem léphet pályára, illetve a válogatottban
csak a Szakmai Bizottság és az MJSZ fegyelmi jogkört gyakorló testületének külön engedélyével
szerepelhet.
(3) Amennyiben a játékos hivatalos mérkőzéséről eltiltásra kerül, az MJSZ Sportfegyelmi
Szabályzata és a jelen Versenyszabályzat rendelkezései alapján a büntetést a büntetés
kiszabásakor érvényes versenynaptár szerinti következő mérkőzése(ke)n kell letölteni.
(4) Törölt, újrajátszandó vagy a Versenyiroda határozatával eldöntött mérkőzés esetén a
kiszabott eltiltást a soron következő mérkőzésen kell letölteni.
(5) A fegyelmi büntetéssel, végleges fegyelmi büntetéssel vagy végleges kiállítással sújtott
és eltiltott játékosokat a Versenyiroda tartja nyilván. A nyilvántartás elérhetőségéről a
Versenyiroda erre a célra rendszeresített online felületén keresztül gondoskodik.
(6) A végleges fegyelmi büntetések összeadódnak, függetlenül attól, hogy azt a játékos
saját csapatában kapta (ahová eredetileg nevezték), vagy le-/feljátszás, illetőleg kettős
(többes) játékengedély révén más csapatban, vagy más osztályban, korosztályban, illetve
egyéb bajnokságban vagy kupában. A játékosként kapott büntetés azonban nem adódik össze
a hivatalos személyként kapott büntetéssel.
(7) Az automatikus, illetve az MJSZ fegyelmi jogkört gyakorló testülete által kiszabott
eltiltást a játékosnak abban a korosztályban, bajnokságban, illetve bajnokságszinten kell
letöltenie, ahová eredetileg nevezték, függetlenül attól, hogy az eltiltást melyik korosztályban,
bajnokságban és bajnokságszinten elkövetett szabálytalanságért kapta. Abban az esetben, ha
a játékos nevezési korosztályában, bajnokságában, illetve bajnokságszintjén az adott
versenyévadban nincs több mérkőzés, a játékos más korosztályban, bajnokságban, illetve
bajnokságszinten, továbbá a válogatottban nevezhető, és a büntetést a következő
versenyévadra kell alkalmazni.
(8) A külföldi bajnokságban, illetve a hazai bajnokságba is beszámító egyéb
versenyrendszerben lejátszott mérkőzéseken szerzett büntetések letöltését a versenykiírások
szabályozzák, ennek hiányában a (2) bekezdésben foglaltakat kell alkalmazni.
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(9) A kirótt és le nem töltött eltiltások a versenyévad befejezésekor nem törlődnek, az
eltiltás fennmaradó részét a soron következő versenyévad MJSZ által szervezett hivatalos
mérkőzésén (mérkőzésein) kell letölteni.

57. § Edzők

(1) A jégkorong sportágban edzőként történő munkavégzéshez a sport területén
képesítéshez kötött tevékenységek gyakorlásához szükséges képesítések jegyzékéről szóló
157/2004. (V. 18.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Képesítési rendelet) szerinti edzői
minősítés szükséges. A képesítés megszerzése után a bizonyítvány bemutatásával az edzőt
nyilvántartásba kell venni a VBR-ben, aki csak ezt követően vehet részt edzői minőségében
hivatalos mérkőzésen.
(2) A Képesítési rendelet alapján a „B” minősítésű sportedzői, vagy „A” minősítésű
szakedzői végzettséggel rendelkező edzők valamennyi korosztálynál lehetnek vezetőedzők,
míg a „C” minősítéssel, sportoktatói végzettséggel rendelkező edzők csak U8 (Szupermini),
U10 (Mini) és U12 (Előkészítő) korosztályban lehetnek vezetőedzők. Más korosztályokban
foglalkoztatásuk csak másodedzőként, magasabb szintű, szakirányú végzetséggel rendelkező
edző szakmai felügyelete mellett lehetséges.
(3) Learn to Play (LTP) igazolvánnyal rendelkező személy csak U8 (Szupermini) és U10
(Mini) korosztályban végezhet edzői tevékenységet.
(4) A szükséges edzői minősítés meglétét a játékvezető, illetve a mérkőzés
versenybírósága a mérkőzést megelőzően, a csapat játékosai játékjogának ellenőrzésekor
ellenőrzi. Az 6.§ (1) bekezdés a)-i) pontjaiban nevesített bajnokságokban hivatalos mérkőzés
edző jelenléte nélkül nem kezdhető el. Ha a játékvezető a mérkőzés során olyan büntetéssel
sújtja az edzőt, amely a cserepad elhagyását vonja maga után, a mérkőzés edző jelenléte
nélkül is folytatható.
(5) Azon már visszavonult női és férfi játékosok, akik a pályafutásuk során felnőtt
világbajnokságra neveztek, „C” minősítésű sportoktatói igazolványt kapnak. Az igazolvány
érvényessége 1 év, megújításának feltétele a licenszhosszabbító vizsga sikeres teljesítése.
(6) Hivatalos mérkőzéseken leadott mérkőzés nevezési lapon az edző megjelölése
kötelező. Az edző megjelölésének hiányát eseménynaplóban kell rögzíteni.
(7) A hivatalos mérkőzéseken edzőként vagy hivatalos személyként elkövetett minden
olyan sportszerűtlen magatartás, amely végleges fegyelmi büntetéssel vagy végleges
kiállítással jár, automatikusan az MJSZ Fegyelmi Szabályzata szerinti fegyelmi eljárást von
maga után.
(8) Ha egy mérkőzésen a mérkőzés nevezési lapon edzőként megnevezett személy edzői
jogosultsága nem igazolható, a tényt közölni kell a mérkőzés játékvezetőjével és az esetről
eseménynaplót kell írni, amelyet a játékvezetővel alá kell íratni. A mérkőzés ez esetben
lejátszható. Az MJSZ Versenyirodájához beérkező − az edzői megjelölés hiányáról vagy az edzői
jogosultság hiányáról szóló − eseménynapló alapján a megnevezett edző sportszervezetét az
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5. számú mellékletben foglalt eljárási díj terheli. A harmadik esetben az MJSZ Fegyelmi
Bizottsága tárgyalja az ügyet, és hoz döntést.

58. § Hivatalos személyek

(1) Hivatalos mérkőzéseken a játékosok cserepadjánál a beöltözött játékosokon kívül az
edzőket is beleértve legfeljebb 6 fő, a sportegyesület részéről delegált hivatalos személy
tartózkodhat, akiket a mérkőzés nevezési lapon meg kell nevezni. Nem jelölhető hivatalos
személyként fegyelmi eljárás alá vont, vagy fegyelmi határozattal eltiltott személy.
(2) A csapat által hivatalosan delegált személyek közül bárki kitölthet a 14. számú
melléklet szerinti véleménynyilvánító lapot. Amennyiben a mérkőzésen nem történik meg a
véleménynyilvánító lap kitöltése, úgy a csapatok részéről delegált hivatalos személyek a
mérkőzést követő 2 munkanapon belül írásban jelezhetik a Versenyiroda felé a mérkőzéssel
kapcsolatos észrevételeiket.
(3) Hivatalos mérkőzésen a versenybíróság fülkéjében, valamint a büntetőpadoknál csak
a mérkőzés versenybíróságának tagjai és az arra feljogosított szövetségi megbízottak
(szövetségi ellenőr, a Magyar Jégkorong Játékvezetők Egyesületének vezetői és az MJSZ
Versenyiroda munkatársai) tartózkodhatnak.
(4) A vendégcsapat jogosult a mérkőzés versenybírósága munkájának ellenőrzése céljából
a mérkőzés versenybíróságába egy megfigyelőt delegálni. A megfigyelő csak a sportszervezete
írásbeli meghatalmazásával végezheti ellenőrző tevékenységét. A megfigyelő a játékvezetőket
és a versenybíróságot nem zavarhatja, munkájában nem gátolhatja és versenybírói díjazásra
nem tarthat igényt. A megfigyelő a versenybíróság tevékenységének értékelésén túl a
rendezés és a pálya állapotának hiányosságait észrevételezheti a véleménynyilvánító lapon,
amelyet a mérkőzést követő 2 munkanapon belül el kell juttatnia a Versenyirodához.
(5) Hivatalos személy tevékenységének korlátozására az 56.§ (3)-(7) bekezdéseiben
foglalt rendelkezéseket kell megfelelően alkalmazni.

59. § Szövetségi ellenőr

(1) Hivatalos mérkőzésre az MJSZ főtitkára szövetségi ellenőröket jelölhet, azonban a
mérkőzés lebonyolításának nem feltétele a szövetségi ellenőr jelenléte.
(2) A szövetségi ellenőrnek a mérkőzés jegyzőkönyvét a mérkőzés kezdetekor és végén
alá kell írnia.
(3) A szövetségi ellenőr jogosult az MJSZ Elnökségének, illetve bizottságainak
határozataiban, továbbá az MJSZ szabályzataiban foglalt valamennyi, a mérkőzés rendezésére
és lebonyolítására vonatkozó előírás ellenőrzésére.
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(4) A szövetségi ellenőr a mérkőzésen operatív intézkedésre nem jogosult, esetleges
észrevételeit a mérkőzést követő 2 munkanapon belül az MJSZ főtitkárával és
Versenyirodájával írásban közli.

60. § Nevezés a mérkőzésre

(1) A mérkőzés kiírt kezdési időpontja előtt 45 perccel a csapatok képviselőinek a
mérkőzésre nevezett játékosok és hivatalos személyek listáját (kötelezően minimum 1 edző)
– mezszámmal, család- és utónévvel, csapatkapitány („C”) és csapatkapitány-helyettes(ek)
(„A”) megjelölésével kitöltve és aláírva kell leadniuk a mérkőzés versenybíróságnak a
mérkőzés nevezési lapon.
(2) A játékos nevezhető a mérkőzésre, ha:
a) versenyengedélye az adott sportszervezethez tartozik (szerepel a sportszervezet
rajtlistáján);
b) életkora megfelel az adott korosztálynak
c) nincs eltiltva és – a mérkőzés időpontjának változása esetén – a mérkőzés eredeti
időpontjában is nevezhető lett volna (pályaválasztói csere nem számít mérkőzés
időpontváltozásnak),
d) érvényes sportorvosi engedéllyel rendelkezik,
e) ugyanazon a napon nem szerepelt hivatalos mérkőzésen,
f) ugyanazon a napon, a jelen Versenyszabályzat hatálya alá tartozó mérkőzést
követően újabb hivatalos mérkőzésen nem vesz részt. Amennyiben ugyanazon a
napon, a jelen Versenyszabályzat hatálya alá tartozó mérkőzést követően újabb
hivatalos mérkőzésen veszt rész egy játékos, a jelen Versenyszabályzat hatálya alá
tartozó mérkőzés esetében az utólagos jegyzőkönyv ellenőrzés során jogosulatlan
játékosnak kell tekinteni. Rendkívüli esetben az érintett sportszervezet kérelmére
az MJSZ Szakmai Bizottsága egyedi felmentést adhat a korlátozás alól. A kérelem
csak abban az esetben engedélyezhető, ha legkésőbb a mérkőzést megelőző
munkanapon 14:00 óráig írásban megküldésre kerül az MJSZ Versenyirodája
számára.
(3) Egy adott korosztályban a versenykiírásban meghatározott számban lehet külföldi
játékost szerepeltetni a mérkőzés nevezési lapon. Külföldinek kell tekinteni azt a játékost, aki
magyar csapatban nem magyar állampolgárként, illetve külföldi csapatban nem az adott
ország állampolgáraként vesz részt az MJSZ által szervezett bajnokságokban. Mérkőzés
nevezési lapon történő szerepeltetése beleszámít a külföldi játékosokra vonatkozó
korlátozásba.
(4) A mérkőzés nevezési lap és az elektronikusan hozzáférhető dokumentumok alapján a
mérkőzés versenybírósága és a játékvezető a mérkőzés kezdete előtt ellenőrzi a résztvevő
játékosok játékjogosultságát, létszámát, és kiállítja a mérkőzés jegyzőkönyvet.
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61. § Sportorvosi engedélyek

(1) A sportorvoslás szabályairól és a sportegészségügyi hálózatról szóló 215/2004.
(VII.13.) Korm. rendelet alapján az MJSZ versenyrendszerében versenyezni csak érvényes
sportorvosi engedéllyel lehet.
(2) A sportszervezet képviselője felelős azért, hogy a sportolói érvényes sportorvosi
engedéllyel rendelkezzenek.
(3) A sportorvosi engedélyt az MJSZ által rendszeresített sportorvosi kartonra kell
bejegyeztetni.
(4) A sportorvosi engedélynek tartalmaznia kell – amennyiben a vizsgálatot egy
sportorvosi szakképesítéssel rendelkező orvos végzi:
a) a sportoló nevét,
b) a sportoló születési helyét és idejét,
c) a sportoló édesanyjának nevét,
d) a sportoló lakcímét,
e) a sportoló – lehetőség szerint – tárgyévi képmását,
f) a sportorvosi vizsgálat elvégzésének időpontját,
g) a sportorvosi vizsgálat eredményét,
h) a sportorvosi engedély érvényességi időtartamát,
i) a sportorvosi vizsgálatot végző orvos körpecsétjét,
j) az Országos Sportegészségügyi Intézet (a továbbiakban: OSEI) ovális pecsétjét.
(5) Az amatőr sportoló sportorvosi vizsgálatát a sportoló háziorvosa vagy házi
gyermekorvosa is végezheti az OSEI szakmai irányelveiben és módszertani leveleiben
meghatározott protokoll szerint.
(6) A háziorvos vagy házi gyermekorvos által végzett sportorvosi vizsgálat során kiállított
sportorvosi engedélynek tartalmaznia kell a (4) bekezdés a)-i) pontjában foglalt érvényességi
kellékeket.
(7) A háziorvos vagy házi gyermekorvos által végzett sportorvosi vizsgálat során kiállított
sportorvosi engedély csak abban az esetben fogadható el, ha a háziorvos vagy házi
gyermekorvos és az OSEI között fennálló szerződésről az MJSZ Versenyirodája a sportszervezet
által előzetesen, hitelt érdemlően tájékoztatásra került. Az ilyen típusú sportorvosi
engedélyeket a sportoló pályára lépését megelőzően kötelezően be kell mutatni az MJSZ
Versenyirodája számára.
(8) A rendszeres edzések megkezdésének feltétele az „alkalmas” minősítés megszerzése,
hivatalos mérkőzésen játékosként részt venni csak „versenyezhet” minősítés esetén lehet.
(9) A versenyzéshez szükséges sportorvosi engedély érvényességi ideje a tizennyolc éven
aluli sportoló esetén 6 hónapnál, a tizennyolc éven felüli sportoló esetén 1 évnél hosszabb
nem lehet. Az életkor elbírálásánál a sportorvosi vizsgálat időpontját kell figyelembe venni.
(10) A sportorvosi engedély érvényességének hatálya a sportorvosi bejegyzés napjától
számít.
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(11) A hónapokban vagy évben megállapított határnap azon a napon jár le, amely
elnevezésénél vagy számánál fogva megfelel a kezdő napnak. Ha ilyen nap az érvényesség
utolsó hónapjában nincs, úgy az érvényesség határnapja a hónap utolsó napja.
(12) Törölt, nem hivatalosan javított, nem olvasható, kétséges dátumú bejegyzések nem
elfogadhatók.
(13) Nem EU-s orvos által kiadott sportorvosi igazolás csak hiteles magyar fordítással
együtt érvényes, amely helyettesíthető az adott ország nemzeti szövetsége által kiadott
nyilatkozattal az adott játékosok sportorvosi engedélyének érvényességéről.
(14) Amennyiben a játékos sportszervezetének képviselője a sportorvosi engedély
eredeti példányát eljuttatja a Versenyirodának, az rögzítésre kerül az erre a célra
rendszeresített online felületen és érvényessége az elektronikus versenyengedélyen
megjelenik. A sportorvosi engedély érvényességének lejártakor újra el kell juttatni a
Versenyirodához a sportorvosi engedély eredeti példányát, hogy az érvényességének
határnapja módosítható legyen. Ameddig nem kerül rögzítésre vagy módosításra az
érvényeség határnapja, addig a mérkőzésre vitt eredeti, hiánytalanul kitöltött, tárgyévi
fényképpel ellátott sportorvosi engedély is elfogadható. Az esetről eseménynaplót kell
készíteni.
(15) Amennyiben az OSEI sportorvosi engedély adatbázisa és a VBR között kialakított
kommunikációs kapcsolat (interfész) segítségével a játékos sportorvosi engedélyének
érvényessége hitelt érdemlően bizonyítható, úgy a sportorvosi engedélyek előzetes vagy a
mérkőzésen történő bemutatására vonatkozó rendelkezéseket nem kell alkalmazni.

62. § Minimális létszám

(1) A hivatalos mérkőzések kezdetekor pályára lépő csapatok minimális kezdő létszámát
az adott versenysorozatra vonatkozó versenykiírás tartalmazza.
(2) A csapat létszámának tekintetében a mérkőzés kezdési időpontjában ténylegesen
játékra kész játékosok számát kell figyelembe venni.
(3) Ha a mérkőzések kezdetekor egy csapat létszáma nem éri el a versenykiírásban
meghatározott minimumot, úgy a csapatot versenyeztető sportszervezet a hiányzó játékosok
száma szerint az 5. számú mellékletben meghatározott eljárási díjat köteles fizetni. A mérkőzés
ez esetben hivatalos mérkőzésként lejátszható, a mérkőzés elhalasztására, új időpontban
történő lejátszására nincs lehetőség. Az eljárási díj megfizetése alól a körülmények
mérlegelését követően a Versenyiroda vezetője felmentést adhat.
(4) Az U8 (Szupermini), az U10 (Mini), az U12 3x3 (kispályás), az U14 3x3 (kispályás)
bajnokságok mérkőzései – a Versenyszabályzat 5. számú mellékletében meghatározott eljárási
díj fizetési kötelezettség ellenében – a versenykiírásokban foglalt minimális létszámok alatti
játékoslétszám alatt is lejátszhatóak. Amennyiben azonban a csapat létszáma nem éri el az
5+1 főt, úgy a csapat nem tekinthető a torna hivatalos résztvevőjének.
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(5) A hivatalos mérkőzések lejátszásához, illetve folytatásához szükséges abszolút
minimális létszám
a) a Női U25, a Női OB I., a Női Magyar Kupa, az OB IV/A., az OB IV/B. és az OB IV/C.
bajnokság, illetve kupasorozat mérkőzésein 5+1 játékos,
b) a Férfi OB II., a Férfi OB III. bajnokság mérkőzésein 8+1 játékos,
c) az U12 (Előkészítő), az U14 (Kölyök), az U16 (Serdülő), az U18 (Ifjúsági) és az U20
(Junior) bajnokságok mérkőzésein 10+1 játékos.
(6) Amennyiben a mérkőzés kezdetekor egy csapat játékosainak száma nem éri el az (5)
bekezdésben meghatározott létszámot, a mérkőzés kizárólag edzőmérkőzésként játszható le.
A hivatalos mérkőzés eredményét 5:0-s gólkülönbséggel automatikusan a vétlen csapat javára
kell jóváírni.
(7) A (6) bekezdés szerinti esetben a két csapat megegyezhet abban, hogy edzőmeccsként
lejátsszák a találkozót, amely esetben a mérkőzés játékvezetőinek, illetve versenybíróságának
feladatkörük szerinti teendőiket maradéktalanul el kell látniuk.
(8) Amennyiben a mérkőzés alatt egy csapat mezőnyjátékosainak száma sérülés, végleges
fegyelmi büntetés, végleges kiállítás, illetve egyéb ok miatt az (5) bekezdésben meghatározott
létszám alá csökken, a játékvezetőnek a mérkőzést félbe kell szakítania, melyet az
eseménynaplóban rögzíteni kell. A hivatalos mérkőzés eredményét 5:0-s gólkülönbséggel,
vagy ha az számára kedvezőbb, a pályán elért eredményt a vétlen csapat javára kell jóváírni.
A mérkőzés újrajátszására, illetve későbbi időpontban történő folytatására nincs lehetőség.
(9) Jelen Szabályzat vonatkozó rendelkezéseivel összhangban a mérkőzésen egy csapat
minimális létszámának megállapításánál a személyre szóló, csak fegyelmi büntetéssel kiállított
játékos – függetlenül attól, hogy visszatérhet a játékba vagy nem – a minimális létszámba
beleszámít.

63. § Feljátszás, átjátszás, lejátszás

(1) A feljátszás, átjátszás és lejátszás szabályai az adott bajnokság vagy kupa
versenykiírásában találhatóak.
(2) Több játékos betegsége esetén az alsóbb korosztályból korlátlan számban játszhatnak
fel játékosok. A feljátszást kérvényezni kell az MJSZ Versenyirodától legkésőbb a mérkőzést
megelőző munkanap 16:00 óráig. A kérelemben fel kell tüntetni:
a) a sérült vagy beteg játékosok nevét,
b) a betegség, sérülés jellegét vagy megnevezését, valamint
c) a feljátszó játékosok nevét.
(3) A Versenyiroda az engedély megadásáról értesíti a kérelmet beadó sportszervezetet,
a Magyar Jégkorong Játékvezetők Egyesületét, az ellenfelet, továbbá a mérkőzés
versenybíróságát.
(4) A sérülést, betegséget igazoló orvosi igazolásokat − vagy a másolatokat − a mérkőzést
követően a feljátszást kérelmező sportszervezet képviselője megküldi a Versenyiroda számára
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még azt megelőzően, hogy a sérült vagy beteg játékosok ismételten pályára lépnének. Ennek
elmaradása esetén a feljátszási szabályok megsértése miatt utólag eljárási díjjal kell sújtani a
sportszervezetet.
(5) Lejátszásra kizárólag női játékosok számára van lehetőség, a bajnokság vagy kupa
versenykiírásában meghatározott korlátozások figyelembe vételével.

64. § Külön engedélyek

(1) Jelen Versenyszabályzatban, illetve a versenykiírásokban meghatározott szabályoktól
való eltérés biztosítása érdekében külön engedély iránti kérelem nyújtható be a Szakmai
Bizottság részére.
(2) A Szakmai Bizottság döntése iránti kérelmet a 10. számú melléklet szerinti
formanyomtatványon kell előterjeszteni.
(3) A kérelmekről a Szakmai Bizottság az ügyrendjében meghatározott módon dönt.
(4) Nincs helye külön engedélynek a jelen Versenyszabályzatban szabályozott alábbi
kérdéskörök esetében:
a) férfi játékosok lejátszása,
b) férfi játékosok „hokimagyarként” történő elismerése,
c) férfi játékosok többes versenyengedélye,
d) sportoló nyilvántartásba vételének életkori korlátozása,
e) kirótt eljárási díj mérséklése vagy elengedése,
f) sportorvosi engedélyekkel kapcsolatos bárminemű eltérés engedélyezése,
g) fegyelmi döntésekben foglalt szankciók mérséklése vagy elengedése,
h) az OB II. és OB III. bajnokságban való játékjogosultság kérdésében benyújtott
egyedi kérelmek elbírálása.
(5) A Szakmai Bizottság döntéséről a kérelmezőt közvetlenül, a bajnokságban vagy
kupában induló többi csapatot pedig a hivatalos honlapon történő közzététel útján értesíti.
(6) A Szakmai Bizottság első fokon hozott döntései ellen fellebbezésnek van helye az MJSZ
Elnökségéhez.

65. § Várakozási idő

(1) Várakozási idő helyi csapat esetében nincs, más településről érkező csapatnál 30 perc.
(2) Amennyiben a helyi csapatnál a mérkőzés eredeti kezdési időpontjában, vagy más
településről érkező csapatnál a mérkőzés eredeti kezdési időpontja után 30 perccel a
vendégcsapat nem áll fel játékkezdésre, a csapatot – a (4)-(5) bekezdésben foglalt kivételekkel
– meg nem jelentnek kell tekinteni és
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a) amennyiben a meg nem jelenés a csapatnak felróható, akkor a győzelmet a vétlen
csapat javára kell igazolni 5:0-s gólkülönbséggel;
b) amennyiben a meg nem jelenés a csapatnak nem róható fel, akkor a mérkőzést új
időpontban kell lejátszani azzal, hogy az új időpontban megrendezett mérkőzésen
azok a játékosok jogosultak pályára lépni, akik az eredeti időpontban jogosultak
voltak erre, azonban az időközben kiszabott fegyelmi büntetések az új időpontban
megrendezett mérkőzés alatt is hatályosak.
(3) A késve érkező csapat az előrelátható késésről, annak okáról és várható mértékéről
köteles a másik felet, a Versenyirodát és a Magyar Jégkorong Játékvezetői Egyesületet
haladéktalanul értesíteni.
(4) Amennyiben a késés a csapatnak fel nem róható okból történt, úgy a mérkőzést a
késés ellenére le kell játszani.
(5) Amennyiben az érdekelt csapatok és a játékvezetők a késés ellenére a mérkőzés
lejátszásában egyeznek meg, az elkéső csapatot eljárási díj terheli. Ennek mértékét a jelen
Versenyszabályzat 5. számú melléklete határozza meg.
(6) A meg nem jelent csapat jelen Versenyszabályzat 5. számú mellékletében
meghatározott összegű büntetést köteles fizetni.

66. § Játékvezetők

(1) Az MJSZ versenyrendszerében megrendezésre kerülő mérkőzéseken – a meghívott
külföldi játékvezetők kivételével – csak olyan játékvezetők működhetnek közre, akik tagjai az
MJJE-nek.
(2) A játékvezető-küldéssel kapcsolatos követelményeket és a játékvezetők díjazását az
MJSZ és az MJJE a bajnoki évad előtt külön megállapodásban rögzíti.
(3) Az MJSZ versenyrendszerében megrendezésre kerülő mérkőzésekre minden esetben
az MJJE jelöli a játékvezetőket.
(4) Az MJSZ versenyrendszerében megrendezésre kerülő
a) U8 (Szupermini), U10 (Mini), U12 3x3 (kispályás) és U14 3x3 (kispályás)
tornasorozatok mérkőzésein egy játékvezető,
b) U12 (Előkészítő), U14 (Kölyök), Női U25, Női OB I., Női Magyar Kupa, Férfi OB III.,
OB IV/A., OB IV/B. és OB IV/C. bajnokságok, illetve kupasorozatok mérkőzésein
legalább két játékvezető,
c) U16 (Serdülő), U18 (Ifjúsági), U20 (Junior) és Férfi OB II. bajnokságok mérkőzésein
legalább három játékvezető
közreműködése szükséges.
(5) A bajnoki-, kupa- és tornasorozatok rájátszásában, helyosztó- és döntő mérkőzésein a
közreműködő játékvezetők minimális létszáma további egy játékvezetővel kiegészíthető,
amennyiben a mérkőzéssel kapcsolatosan előzetesen rendelkezésre álló információk, illetve a
mérkőzés zavartalan lebonyolítása ezt indokolják.
44

(6) A nem az MJSZ szervezésében megrendezett mérkőzések játékvezetőinek biztosítása
a mérkőzést rendező sportszervezet kötelessége és felelőssége.
(7) A mérkőzés játékvezetőinek minimum 45 perccel a mérkőzés kiírt kezdete előtt kell
megjelenniük a mérkőzés helyszínén.
(8) A játékvezetőknek a bemelegítés kezdetekor ellenőriznie kell pálya játékra való
alkalmasságát és dönteni a mérkőzés megtartásáról.
(9) A játékvezető köteles eseménynaplót készíteni minden olyan esetben, amelyet az IIHF
Szabálykönyv tartalmaz (különösen végleges kiállítás vagy végleges fegyelmi büntetés
kiszabása esetén), továbbá sérülések esetén.
(10) A játékvezetőnek a jegyzőkönyvvezető által kötelezően felvett eseménynaplót
aláírásával hitelesítenie kell.
(11) Elmaradt mérkőzések játékvezetői díját a rendező sportszervezetnek meg kell
térítenie, kivéve, ha a mérkőzés elmaradásáról minimum 24 órával a mérkőzés kiírt kezdési
időpontja előtt értesítette a MJJE-t. A mérkőzést megelőző 12–24 óra közötti időpontban
történő értesítés esetén a játékvezetői díj 50%-ára tarthat igényt az MJJE.
(12) Ha a mérkőzés a vendégcsapatnak felróható okból marad el, úgy a (11) bekezdés
rendelkezéseit megfelelően a vendégcsapatot versenyeztető sportszervezetre kell alkalmazni.
(13) A játékvezető(k) késése esetén a csapatoknak a mérkőzés kiírt kezdési időpontjától
számított 30 percet kell várniuk. Amennyiben a játékvezető(k) késése miatt a mérkőzés nem
kezdhető el az eredetileg kiírt időpontban, az MJJE-nek eljárási díjat kell fizetnie, amelynek
mértékét a Versenyszabályzat 5. számú melléklete tartalmazza.
(14) Amennyiben egy mérkőzésre nem érkezik meg az összes játékvezető, de az előírt
minimális létszámnál eggyel kevesebb játékvezető jelen van, úgy a mérkőzést kevesebb
játékvezetővel is le lehet játszani abban az esetben, ha a mérkőzés lejátszásába mindkét
csapat előzetesen beleegyezik. A kezdő korongbedobáshoz történő felállás a csapatok részéről
visszavonhatatlan beleegyezésnek minősül a mérkőzés kevesebb játékvezetővel történő
lejátszására vonatkozóan. A csapatok beleegyezését követően a kevesebb játékvezetővel
történő mérkőzés rendezésre hivatkozással óvás egyik fél részéről sem nyújtható be.
(15) A játékvezető késéséről vagy meg nem jelenéséről a mérkőzés versenybíróságának
eseménynaplót kell felvennie, és azt a jegyzőkönyvvel együtt a Versenyirodához kell
eljuttatnia.
(16) A játékvezető meg nem jelenése miatt újrajátszandó mérkőzés költségeit a MJJE
köteles megtéríteni.

67. § Magyar Jégkorong Játékvezetők Egyesülete

(1) A MJJE felel az MJSZ versenyrendszerének keretében megrendezésre kerülő
mérkőzéseken a játékvezetők és a játékvezető-ellenőrök közreműködéséért.
(2) Az MJJE feladatai különösen:
a) a játékvezetők és a gólbírók kijelölése a mérkőzésekre;
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b) a játékvezető-ellenőrök kijelölése a mérkőzésekre;
c) a játékvezetők működésének folyamatos figyelemmel kísérése, szakmai
felügyelete, teljesítményük értékelése;
d) a Versenyiroda folyamatos tájékoztatása a játékvezetők által tevékenységük
végzésével összefüggésben tapasztalt visszásságokról, szabálytalanságokról.

68. § Versenybírók

(1) A versenyévadra minden sportszervezet vezetője kijelöli az egyesületi versenybíróság
tagjait, annak felelős vezetőjét és helyettesét, amelyről a versenyévad kezdetének időpontjáig
írásban tájékoztatja a Versenyirodát. A kijelölt vezető felel a mérkőzéseken
közreműködő egyesületi versenybíróság összetételéért és szabályok szerinti
munkavégzéséért, továbbá a működéséhez szükséges technikai feltételek biztosításáért. A
kijelölt vezető a versenyévad során folyamatos kapcsolatot tart a Versenyirodával.
(2) Az egyesületi versenybíróságok tagjai részére a Versenyiroda rendszeresen
tájékoztatókat, képzéseket szervez. Ezeken az egyesületi versenybíróságok tagjainak
megjelenése kötelező. Azon egyesületi versenybírók díjazásának kifizetéséről, aki ezekről az
eseményekről távol marad, az MJSZ nem gondoskodik.
(3) Hivatalos mérkőzésen csak a Versenyiroda által szervezett versenybírói képzést
sikeresen teljesítő versenybírók működhetnek közre. Ezt a játékvezetőnek a mérkőzés
kezdetén ellenőriznie kell, de a Versenyiroda képviselője, illetve az ellenfél csapatvezetője is
jogosult ellenőrizni.
(4) Az MJSZ versenyrendszerében megrendezésre kerülő
a) U8 (Szupermini), U10 (Mini), U12 3x3 (kispályás) és U14 3x3 (kispályás)
tornasorozatok mérkőzésein két versenybíró,
b) U12 (Előkészítő), U14 (Kölyök), Női U25, Női OB I., Női Magyar Kupa, Férfi OB III.,
OB IV/A., OB IV/B. és OB IV/C. bajnokságok, illetve kupasorozatok mérkőzésein
legalább négy versenybíró,
c) U16 (Serdülő), U18 (Ifjúsági), U20 (Junior) és Férfi OB II. bajnokságok mérkőzésein
legalább öt versenybíró
közreműködése szükséges.
(5) A külföldi versenyrendszer keretében megrendezésre kerülő, vagy abban is
beleszámító bajnoki-, kupa- és tornasorozatok mérkőzésein a közreműködő versenybíróság
minimális létszáma további egy versenybíróval kiegészíthető, amennyiben a mérkőzéssel
kapcsolatosan előzetesen rendelkezésre álló információk, illetve a mérkőzés zavartalan
lebonyolítása ezt indokolják.
(6) Amennyiben a mérkőzésen videó gólbíró rendszer üzemel, úgy a rendszer
üzemeltetője is az egyesületi versenybíróság tagjának számít.
(7) Az egyesületi versenybíróság tagjait a hazai csapat (szervező) biztosítja. Ha a
versenybíróság létszáma a (4) bekezdésben előírtnál egy fővel kevesebb, úgy a mérkőzést le
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lehet játszani, de ebben az esetben a Versenyszabályzat 5. számú mellékletében
meghatározott mértékű büntetést kell a szervező sportszervezetnek fizetnie.
(8) Amennyiben az egyesületi versenybíróság a mérkőzés kiírt kezdési időpontjában a (6)
bekezdés figyelembevételével meghatározott létszámban nincs jelen, a pályaválasztó
csapatot úgy kell tekinteni, mint a mérkőzésen meg nem jelent csapatot.
(9) Azon a mérkőzésen, amelynek költségeit az MJSZ viseli, a mérkőzés versenybíróságát
a Versenyiroda jelöli ki.
(10) Az egyesületi versenyíróság tagjai kötelesek legkésőbb 60 perccel a mérkőzés kezdete
előtt a mérkőzés helyszínén megjelenni.
(11) A mérkőzés versenybíróságának feladatait az MJSZ által kiadott Versenybírói
kézikönyv, valamint az IIHF Off-ice Officials Handbook tartalmazza.
(12) A mérkőzés versenybíróságának vezetője a mindenkori jegyzőkönyvvezető, aki a
mérkőzés lebonyolítása és adminisztrációja tekintetében a játékvezetővel és a csapatok
vezetőivel tartja a kapcsolatot.
(13) Hivatalos mérkőzésen az MJSZ által előírt elektronikus (online), vagy nyomtatott, az
IIHF által alkalmazott formátumú, „kézi” jegyzőkönyvet kell vezetni.
(14) A versenybíróság köteles a (13) bekezdés szerinti dokumentumok eredeti példányát
postai úton (elsőbbségi ajánlott küldeményként), kézbesítő szolgálattal vagy személyesen a
mérkőzést követő 8 napon belül eljuttatni a Versenyirodához. A mérkőzésen készült hivatalos
dokumentumok 1-1 példányának az eredetivel mindenben megegyező másolatát a
jegyzőkönyvvezető eredeti aláírásával hitelesítve át kell adni a mérkőzésen résztvevő csapatok
képviselőinek is.
(15) A mérkőzés hivatalos dokumentációjának késedelmes megküldése esetén a szervező
sportszervezet büntetést köteles fizetni, melynek összegét a Versenyszabályzat 5. számú
melléklete határozza meg.

69. § Videó rögzítésért felelős személy

(1) Jelen Szabályzatban meghatározott esetben, illetve a Versenyiroda kifejezett kérésére
a hivatalos mérkőzésről felvételt kell készíteni.
(2) A mérkőzést rendező sportszervezet felelős a mérkőzés teljes körű rögzítéséért.
(3) Minden sportszervezetnek ki kell jelölnie a videó rögzítéséért felelős személyeket, akid
gondoskodnak a hazai mérkőzések rögzítéséről és a felvétel feltöltéséről az MJSZ videó
szerverére.
(4) A videó rögzítésért felelős személy a vele kötött szerződésben meghatározottak
szerinti feladatellátásáért díjazásban részesíthető, amelynek összegéről a 7. számú melléklet
rendelkezik.
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70. § Egészségügyi biztosítást végző személyek

(1) Hivatalos mérkőzés nem rendezhető egészségügyi biztosítást végző személy jelenléte
nélkül. Az egészségügyi biztosítást végző személy lehet orvos, mentőtiszt, mentőápoló,
szakápoló, illetve minden olyan személy, aki az egészségügyi szakdolgozók alap- és működési
nyilvántartásában szerepel.
(2) Az egészségügyi biztosítást végző személynek a mérkőzés kezdési időpontja előtt 40
perccel a mérkőzés helyszínén kell tartózkodnia. A mérkőzés előtti jeges bemelegítés és a
mérkőzés orvos jelenléte nélkül nem kezdhető el. Ennek ellenőrzése a játékvezetők és
versenybíróság feladata. Amennyiben az egészségügyi biztosítást végző személy a bemelegítés
megkezdésekor nincs jelen a pályaválasztó csapat eljárási díj fizetésére kötelezett.
(3) Amennyiben a mérkőzés hivatalos kezdési időpontjában nincs jelen az egészségügyi
biztosítást végző személy, 30 perc várakozási időt kell elrendelni. Ha a várakozási idő leteltekor
sincs a helyszínen, a mérkőzést le kell fújni, amely esetben a mérkőzés edzőmérkőzésként sem
játszható le.
(4) Amennyiben a mérkőzés az egészségügyi biztosítást végző személy hiányában
elmarad, a pályaválasztó csapatot úgy kell tekinteni, mint a mérkőzésen meg nem jelent
csapatot.
(5) Az egészségügyi biztosítást végző személynek a mérkőzés teljes időtartama alatt
minden esetben észrevehetőnek kell lennie és mindvégig olyan helyen kell tartózkodnia, hogy
szükség esetén a lehető leggyorsabban be tudjon jutni a pályára az azonnali ellátáshoz
szükséges felszereléssel együtt. Az egészségügyi biztosítást végző személy
megkülönböztethetősége érdekében az MJSZ valamennyi jégcsarnok számára egységes
megjelenésű mellényt biztosít, amelyet az egészségügyi biztosítást végző személynek a
mérkőzés időtartama alatt folyamatosan viselnie kell.
(6) Az egészségügyi biztosítást végző személy köteles a bemelegítés, illetve a mérkőzés
közben mindazon játékosokat, akik ezt kérik, illetve akiknél szükséges, megvizsgálni és ellátni.
Minden ilyen esetet, még akkor is, ha nem történt sérülés, vagy nem volt szükség ellátásra, a
mérkőzés jegyzőkönyvében rögzíteni kell.
(8) Az egészségügyi biztosítást végző személy a mérkőzés folyamán ellátott sérülésekről
az online sérülésregiszteren tájékoztatja a Versenyirodát. A sérülésregiszter a mérkőzés
hivatalos jegyzőkönyvének elválaszthatatlan része. A mérkőzés jegyzőkönyvvezetőjének
feladata az orvos figyelmeztetése a sérülésregiszter kitöltésére.
(9) A mérkőzés szüneteiben és végén az egészségügyi ellátást végző személynek a
csapatok vezetőivel történő személyes egyeztetés útján meg kell bizonyosodnia arról, hogy a
csapatoknál nincs ellátásra szoruló vagy sérült játékos.
(10) Az egészségügyi biztosítást végző személy akkor távozhat a mérkőzés helyszínéről, ha
a mérkőzés befejeződése után a jegyzőkönyvön mindkét csapat vezetője aláírásával jelzi, hogy
minden ellátásra szorult játékost elláttak, további ellátásra szoruló játékos nincs, és az
eseményekről sérülésregiszter is készült.
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(11) Az orvos díjazását a sportorvoslás szabályairól és a sportegészségügyi hálózatról szóló
215/2004. (VII. 13.) Korm. rendelet alapján jelen Szabályzat 7. számú melléklete tartalmazza.

71. § Biztosítás

(1) Az MJSZ valamennyi versenyengedéllyel rendelkező versenyző számára sport-baleset
biztosítást köt.
(2) A biztosítás kondícióira és igénybevételének módjára vonatkozó tájékoztatást az MJSZ
a hivatalos honlapja útján teszi közzé.

72. § Nézők

(1) A hivatalos mérkőzésre történő belépéssel a sportrendezvény résztvevője a
pályarendszabályokat magára nézve kötelezőnek fogadja el. A pályarendszabályok
rendelkezésein túlmenően köteles betartani a szervező által meghatározott előírásokat, illetve
a szervező, a rendőrség és a rendezők utasításait is.
(2) A hivatalos mérkőzésen a nézők csak a részükre kijelölt helyen (nézőtér)
tartózkodhatnak.
(3) A (1) és (2) bekezdésben foglaltak, valamint a mérkőzések során elvárható
magatartásformák (különösen: sportszerű szurkolás, súlyosan becsületsértő kifejezések
használatának mellőzése, illetve faji, bőrszín szerinti, nyelvi, vallási, szexuális vagy földrajzi
hovatartozása miatt, vagy bármilyen egyéb, az egyenlő bánásmód elvével ellentétes
gyűlöletkeltés bármifajta megnyilvánulásának kerülése) betartására a játékvezetők a
versenybíróság útján (hangosbeszélő) hívják fel a nézők figyelmét. Amennyiben szükséges, a
játékvezetőknek a szervezőkön, illetve rendezőkön keresztül kell a megfelelő intézkedést
megtenniük. A rendezői intézkedés elmaradása a pályaválasztó csapat részére felróható,
rendezési hiányosságnak minősül, amely fegyelmi eljárást von maga után.

IX. FEJEZET – JÁTÉKSZABÁLYOK
73. § Általános szabályok

(1) Az MJSZ versenyrendszerében megrendezésre kerülő mérkőzéseken az IIHF által
kiadott hivatalos szabálykönyvben előírt játékszabályok az érvényesek, a jelen Szabályzatban,
illetve a versenykiírásokban foglalt eltérésekkel.
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(2) Az MJSZ versenyrendszerében megrendezésre kerülő valamennyi mérkőzésen az IIHF
„hibrid tilos felszabadításra” vonatkozó előírásait kell alkalmazni.

74. § Játékidő, bemelegítés

(1) A mérkőzések tiszta játékideje – amennyiben az adott bajnoki-, kupa-, vagy
tornasorozatra vonatkozó versenykiírás másként nem rendelkezik – 3x20 perc.
(2) A mérkőzések hivatalos kezdési időpontja előtti bemelegítés, továbbá a játékrészek
között szünet időtartamáról a versenykiírás rendelkezik.
(3) A bekezdés szerinti bemelegítéshez a pályaválasztó csapatnak minimum 20 korongot
kell a vendégcsapat számára biztosítania. Ennek elmulasztását az eseménynaplóban rögzíteni
kell, és a pályaválasztó csapatot versenyeztető sportszervezetnek a Versenyszabályzat 5.
számú melléklete szerinti eljárási díjat kell megfizetni.
(4) Abban az esetben, ha a hivatalos mérkőzésen a csapatok játékereje között jelentős
különbség alakul ki, a 10. gólkülönbséget eredményező gólt követő korongbedobástól a
mérkőzés időtartamának mérése a mérkőzés végéig futó órával folytatódik, melyet kizárólag
kiállítás kiszabásakor, sérülés miatti játékmegszakításkor, illetve időkéréskor kell megállítani.
Az időmérés ilyen esetben a játékmegszakítást követő korongbedobáskor folytatódik.
(5) A (4) bekezdés szerinti futó órával történő időmérés abban az esetben is folytatódik,
ha a csapatok közötti gólkülönbség ismét 10 alá csökken.

75. § Jégfelújítás

(1) A bemelegítés előtt és legalább az egyik harmadszünetben a jeget fel kell újítani. A
jégfelújításra vonatkozó minimumkövetelményekről a versenykiírások rendelkeznek.
(2) A mérkőzés játékvezetője a jégfelújítást bármikor elrendelheti, amennyiben azt
indokoltnak látja.
(3) A jégfelújítás(ok) elmaradásáról eseménynaplót kell felvenni. A jégfelújítás elmaradása
esetén a Versenyszabályzat 5. számú mellékletében meghatározott összegű eljárási díjat kell
a pályaválasztó sportszervezetnek fizetnie.

76. § Térdhasználat

(1) A mindenkor hatályos hivatalos IIHF Szabálykönyvben foglalt rendelkezéstől eltérően
az 6.§ (1) bekezdésének a)-q) pontjaiban nevesített bajnokságok tekintetében a térdhasználat
megítélésére és szankcionálására vonatkozó szabályt az alábbi eltérésekkel kell alkalmazni.
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(2) Térdhasználatot követ el az a mezőnyjátékos, aki azzal a céllal teszi ki térdét, hogy
érintkezést létesítsen ellenfelével.
(3) A játékost, aki a térdét használja, hogy leütközze az ellenfelét, legalább kisbüntetéssel
plusz fegyelmi büntetéssel (2+10’) kell sújtani.
(4) A játékost, aki térdhasználattal sérülést okoz ellenfelének, vagy ezáltal gondatlanul
veszélyezteti annak testi épségét, nagybüntetéssel és automatikus végleges fegyelmi
büntetéssel (5+20’) vagy végleges kiállítással (25’) kell sújtani.

77. § „Hirtelen győzelem” szabályai

(1) A versenyrendszer keretében megrendezésre kerülő olyan mérkőzéseken, ahol a
szabályok előírják a mérkőzés eldöntését, és a mérkőzés harmadik harmada után az eredmény
döntetlen, hosszabbításra kerül sor.
(2) A hosszabbítás időtartama 5, 10, vagy 20 perc, a versenykiírásban foglalt
rendelkezések szerint.
(3) Az 5 perc időtartamú hosszabbítást 3 mezőnyjátékossal és 1 kapussal, a 10, illetve a
20 perc hosszabbítást 4 mezőnyjátékossal és 1 kapussal kell játszani.
(4) A hosszabbítás és a hirtelen győzelem részletes szabályait a Versenyszabályzat 11.
számú melléklete tartalmazza.

78. § Himnusz

(1) Az MJSZ versenyrendszerében megrendezésre kerülő bajnoki-, kupa- és
tornasorozatok döntő mérkőzései alkalmával a kezdő korongbedobást megelőzően le kell
játszani Magyarország nemzeti himnuszát.
(2) A himnusz alatt a csapatok játékosai a fejvédőt levéve a saját kék vonalukon, a
csapatok hivatalos személyei pedig a cserepadokon tartózkodnak.
(3) Magyarország nemzeti himnuszának hivatalos változatát a Versenyiroda a döntőkben
érdekelt sportszervezetek versenybíróságának rendelkezésére bocsátja.

X. FEJEZET – FEGYELMI ÜGYEK, FELLEBBEZÉS, ÓVÁS
79. § Fegyelmi eljárások

Fegyelmi ügyekben az MJSZ Sportfegyelmi Szabályzatának rendelkezéseit kell alkalmazni.
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80. § Fegyelmi döntések

(1) Az MJSZ sportfegyelmi hatáskört gyakorló testületének döntéseit az MJSZ
Sportfegyelmi Szabályzatában foglalt eljárás alapján hozza.
(2) Az MJSZ sportfegyelmi hatáskört gyakorló testületének döntéseiről határozat
formájában tájékoztatja az érintetteket, a sportigazgatót, továbbá a Versenyirodát. A fegyelmi
határozatokat a kihirdetésüket követően haladéktalanul közzé kell tenni az MJSZ hivatalos
honlapján.

81. § Automatikus eltiltások

(1) Az a játékos, edző vagy hivatalos személy, akit
a) az adott bajnoki évad során 2. alkalommal sújtanak végleges fegyelmi büntetéssel
1 mérkőzésre szólóan automatikus eltiltásra kerül.
b) a hivatalos mérkőzésén végleges kiállítással sújtanak 2 mérkőzésre szólóan
automatikusan eltiltásra kerül.
(2) Az automatikus eltiltások mellett indokolt esetben az MJSZ sportfegyelmi hatáskört
gyakorló testülete további szankciókat is alkalmazhat.

82. § Fellebbezés

(1) A Versenyiroda döntései ellen 2 munkanapon belül nyújtható be fellebbezés az MJSZ
Szakmai Bizottságához a Versenyszabályzat 4. számú mellékletében meghatározott
fellebbezési díj befizetésének igazolásával.
(2) Amennyiben a Szakmai Bizottság a fellebbezésben foglaltaknak helyt ad, a befizetett
fellebbezési díjat az MJSZ visszautalja a sportszervezet számára.

83. § Óvás

(1) A lejátszott hivatalos mérkőzés eredményével kapcsolatban a Versenykiírásban, a
Versenyszabályzatban és a kapcsolódó egyéb szabályzatokban rögzítettek megsértése esetén
óvásnak van helye.
(2) Mérkőzéssel kapcsolatos óvást az érintett sportszervezet legkésőbb a mérkőzés
befejeződésének jegyzőkönyvben feltüntetett időpontját követő 36. óra végéig nyújthat be
írásban a Versenyirodához.
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(3) Abban az esetben, ha a mérkőzés eredménye ellen óvást jelentettek be, a mérkőzés
eredménye nem tekinthető hivatalosnak mindaddig, amíg jogerős döntés nem született az
ügyben.
(4) A sportszervezetek óvással csak saját mérkőzésükkel kapcsolatban élhetnek.
(5) A benyújtott óvásban az óvási okot részletesen meg kell jelölni. Az eljárás során
kizárólag a megjelölt és részletezett óvási okok tárgyalására kerülhet sor. Az óvásra
megállapított határidő lejárta után újabb óvási ok már nem jelenthető be.
(6) Az óvásban a mérkőzés eredményének megsemmisítését és a mérkőzés újrajátszását,
vagy a bajnoki pontok (győzelem) odaítélését lehet kezdeményezni.
(7) A Versenyszabályzat 4. számú mellékletében meghatározott óvási díjat az óvás
benyújtásával egyidejűleg kell befizetni az MJSZ számlájára. A befizetésről, vagy az óvási díj
átutalásáról szóló igazolás másolatát az óváshoz csatolni kell. A befizetés elmaradása esetén
az óvást el kell utasítani.
(8) Sportszervezet saját csapatának terhére óvást nem terjeszthet elő.
(9) Az óvást a Versenyirodának a benyújtástól számított 5 munkanapon belül érdemben
el kell bírálnia, amelyet követően meghozott döntésről értesítenie kell az ügyben érintett
sportszervezetek képviselőit.
(10) A mérkőzés eredménye a következő okok miatt támadható meg óvással:
a) olyan pályafelszerelések hiánya, vagy a pályafelszerelések olyan mértékű
hiányossága, amely miatt a játéktér játékra alkalmatlan, de kizárólag akkor, ha ezt
a mérkőzés megkezdése előtt a játékvezetőnél bejelentették, kivéve, ha az óvási
ok a mérkőzés ideje alatt keletkezett,
b) ha a mérkőzés közben olyan esemény történt, amely lehetetlenné tette a
mérkőzés külső befolyástól mentes eredményének a kialakulását,
c) ha a játékvezető bejelentett érdekeltsége, fegyelmi eltiltása és/vagy
felfüggesztése ellenére levezette a mérkőzést,
d) ha a mérkőzésen jogosulatlan játékos szerepelt,
e) ha érvényes versenyengedéllyel rendelkező játékost a játékvezető, az egyesületi
versenybíróság, a szövetségi- vagy a játékvezető-ellenőr nem engedett játszani,
f) ha a játékvezető vagy az egyesületi versenybíróság a mérkőzésen műhibát
követett el.
(11) Műhibát akkor követ el a játékvezető illetve az egyesületi versenybíróság, ha
a) a saját mérlegelését kizáró helyzetben más ítéletet hoz, mint amit a játékszabályok
az adott esetre előírnak, vagy
b) a szabályok által kötelezően előírt ítéletet nem hozza meg.
(12) Nem számít műhibának, ha a játékvezetők egy szabálytalanságot nem észlelnek, és
ezért azt nem ítélik meg. Nem műhiba az sem, ha egy szabálytalanságot a ténylegestől (vagy
a többségi véleménytől) eltérő súlyúnak mérlegelnek.
(13) A pályán elért eredmény megváltoztatására műhibára hivatkozással csak abban az
esetben kerülhet sor, ha a Versenyiroda olyan műhibát állapított meg, amely döntő befolyást
gyakorolt a mérkőzés végeredményének kialakulására.
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(14) Amennyiben a Versenyiroda az óvásban foglaltakat megalapozottnak találja és az
óvásnak helyt ad, úgy az óvási díjat vissza kell utalni az óvást benyújtó sportszervezet
számlájára.
(15) Az óvási díjról az óvás elutasítása esetén az MJSZ a jogerős döntést követően utólag
számlát ad.
(16) Az óvást a Versenyirodának a benyújtástól számított 5 munkanapon belül érdemben
el kell bírálnia. A Versenyiroda dönt az eljárás lefolytatásához szükséges iratok, nyilatkozatok,
bizonyítékok beszerzéséről, valamint arról, hogy az óvás ügyében tart-e az érdekelt csapatok
meghívásával tárgyalást, vagy a rendelkezésre bocsátott és beszerzett bizonyítékok alapján
hoz döntést.
(17) Az óvással érintett két csapat bármelyikének tárgyalás tartása iránt előterjesztett
kifejezett kérelmére a Versenyiroda tárgyalást tart, melynek időpontjáról és helyéről a
sportszervezeteket e-mailben, a tárgyalás előtt legalább 48 órával értesíti.
(18) A Versenyiroda vezetője az óvás vizsgálata során feltárt szabályszegések kapcsán – az
óvás eredményétől függetlenül – fegyelmi eljárást kezdeményezhet.

84. § Panasz

(1) A játékvezetők működésével kapcsolatban a mérkőzés befejeződését követő 24 órán
belül írásban panasszal lehet élni a Versenyirodánál. A panaszt a Versenyiroda és az MJJE 8
napon belül kivizsgálja, szükség esetén intézkedést, fegyelmi eljárást kezdeményez. Az eljárás
eredményéről a panaszost és minden más érintettet írásban kell tájékoztatni.
(2) A mérkőzéseken tapasztalt bármely körülménnyel szemben – kivéve az (1)
bekezdésben foglaltakat – a mérkőzést befejeződését követő 48 órán belül írásban panasszal
lehet élni a Versenyirodánál. A Versenyiroda 15 napon belül köteles kivizsgálni a panaszt és
szükség esetén intézkedést, fegyelmi eljárást kezdeményezni. Az eljárás eredményéről a
panaszost és minden más érintettet írásban kell tájékoztatni.

XI. FEJEZET – DÍJAK, KÖLTSÉGEK
85. § Mérkőzések költségei

(1) A hivatalos mérkőzések rendezésével kapcsolatos költségeket – a jelen Szabályzat
rendelkezéseiben említett kivételek figyelembevételével – a pályaválasztó csapatot
versenyeztető sportszervezet fizeti.
(2) Elmaradt mérkőzés esetén a vétkes csapat a Versenyiroda döntése alapján köteles a
jogerős döntés meghozatalától számított 15 napon belül kártérítést fizetni a vétlen csapat
részére, kivéve, ha arról a másik csapat írásban lemond.
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(3) Amennyiben a (2) bekezdés szerinti kártérítés nem történik meg határidőig, a
Versenyiroda vezetője fegyelmi eljárást kezdeményez a vétkes csapat ellen, és a vétkes
csapatot a tartozás kiegyenlítéséig az alap-, illetve középszakaszban minden lejátszott
mérkőzés után 1-1 pont levonással, a rájátszásban a tartozás kiegyenlítésének időpontjáig
rendezett minden mérkőzés játék nélküli elvesztésével kell büntetni.
(4) Az újrarendezett mérkőzések költségeit a szervező sportszervezet fedezi, kivéve, ha
játékvezetői mulasztás miatt kerül sor az újrajátszásra. Ebben az esetben a költségeket a MJJE
téríti meg. Méltányosságból az MJSZ Elnöksége az MJSZ költségére való megrendezés mellett
dönthet.

86. § Fizetési határidők elmulasztása

(1) A sportszervezeteknek a számukra kiszabott költségeket és díjakat határidőre meg kell
fizetniük.
(2) Az MJSZ felé 30 napnál régebben lejárt tartozás esetén a sportszervezet által
versenyeztetett – a fennálló tartozással érintett csapatok – kizárhatóak az MJSZ
versenyrendszeréből, amennyiben az MJSZ részéről korábban legalább 2 fizetési felszólítás
megküldésre került a sportszervezet képviselő számára.
(3) A (2) bekezdésben foglaltak alapján kizárt csapat következő bajnoki szezonban történő
részvétele tárgyában benyújtott nevezésének befogadásáról az Elnökség dönt.

XII. FEJEZET – EGYÉB RENDELKEZÉSEK
87. § Versenyszabályzatban nem szabályozott kérdések

(1) A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdések tekintetében a vonatkozó
jogszabályok, az IIHF Szabálykönyv és kiegészítései, az MJSZ egyéb szabályzatai, továbbá az
MJSZ illetékes testületeinek döntései az irányadóak.
(2) A jelen Versenyszabályzatban nem szabályozott kérdésekben az MJSZ jogosult további
szabályzatokat alkotni.

88. § Záró és átmeneti rendelkezések

(1) A jelen Szabályzat az MJSZ Elnöksége által történő elfogadását követő 3. napon lép
hatályba, rendelkezéseit az ezt követően indult eljárások tekintetében kell alkalmazni.
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(2) A folyamatban lévő ügyekre az ügy indításakor hatályos, „A Magyar Jégkorong
Szövetség Versenyszabályzata 2016-2017” rendelkezései az irányadóak.
(3) A jelen Szabályzat hatályba lépésével „A Magyar Jégkorong Szövetség
Versenyszabályzata 2016-2017” dokumentum hatályát veszíti.
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MELLÉKLETEK
1. Csapatnevezés
2. Sportorvosi igazolás
3. Rajtlista
4. Nevezési díjak
5. Eljárási díjak
6. Mérkőzésrendezési díjak
7. Versenybírói és orvos díjak
8. Bejelentő lap
9. Feddhetetlenségi nyilatkozat
10. Külön engedély iránti kérelem a Szakmai Bizottsághoz
11. Hosszabbítás és büntetőpárbaj
12. Jégpálya adatlap
13. Regisztrációs lap (VBR)
14. Véleménynyilvánító lap
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