
 

 

Erste Liga Fegyelmi Szabályzat 

 
1. A Magyar Jégkorong Szövetség Sportfegyelmi Szabályzatának 12.§ (3) bekezdése alapján a Liga 

ügydöntő testülete saját fegyelmi szabályzatot alkothat, eljárási rendjét maga határozza meg.  
 

2. Az Erste Liga és a Magyar Kupa mérkőzéseken történt fegyelmi vétségeket az Erste Liga 
Fegyelmi Bizottsága bírálja el. 

 
3. Az Erste Liga Fegyelmi Bizottsága hivatalból vizsgálatot indít és határozatot hoz az Erste Liga és 

a Magyar Kupa mérkőzésein elkövetett alábbi fegyelmi ügyekben: 
 

a. a mérkőzésen a játékvezető által Végleges Fegyelmi büntetéssel sújtott esetekben. 
b. a mérkőzésen a játékvezető által Végleges Kiállítással sújtott esetekben. 

 
4. Az Erste Liga Fegyelmi Bizottsága vizsgálatot indít az Erste Liga és a Magyar Kupa mérkőzésein 

történt alábbi esetekben akkor, ha annak igényét jelzi a mérkőzés jegyzőkönyvében szereplő 
csapat hivatalos személye, a Játékvezetői Munkacsoport vezetője, a Magyar Jégkorong 
Szövetség Versenyirodájának vezetője, vagy a Fegyelmi Bizottság elnöke: 

 
a. a mérkőzésen sem Végleges Fegyelmivel, sem Végleges Kiállítással nem büntetett 

olyan esetekben, amelyek sérülést eredményeztek, és amelyekről a mérkőzésen 
sérülésregiszter készült; 

b. minden olyan esetben, ahol kirívó sportszerűtlenség, illetve szabálytalanság történt, 
függetlenül attól, hogy az esetet a mérkőzésen büntették-e vagy sem. 

 
5. A nem hivatalból indított esetekben a mérkőzés befejezését követő 24 órán túli vizsgálati igény 

jogvesztő hatályú. A csapatok hivatalos személyei általi vizsgálati igény eljárási díja 100 EUR. 
Az eljárási díj megfizetéséről szóló igazolás a vizsgálati igény megjelölésével egyidejűleg 
fizetendő. Amennyiben a vizsgált esetnél az Erste Liga Fegyelmi Bizottsága elmarasztaló 
határozatot hoz, az eljárási díj visszatérítésre kerül. 
 

6. Az Erste Liga Fegyelmi Bizottsága a döntéshozatalhoz megtekintheti a mérkőzés 
videofelvételét, a sérülésregisztert, a játékvezető-ellenőri jelentést, a mérkőzés 
eseménynaplóját, illetve valamennyi dokumentumot, ami az esettel kapcsolatban keletkezett. 

 
7. Az Erste Liga Fegyelmi Bizottsága által bekért dokumentumokat az érintettek kötelesek 

rendelkezésre bocsátani a megadott határidőn belül.  
 

8. Az Erste Liga Fegyelmi Bizottsága döntését az érintettek meghallgatását mellőzve is 
meghozhatja, kizárólag a rendelkezésére álló dokumentumok és videofelvételek alapján. 

 
 



 

 

 
9. Az Erste Liga Fegyelmi Bizottságának határozatát úgy kell meghozni, hogy igazodjon a fegyelmi 

vétség tárgyi súlyához, az elkövető vétkességének fokához, továbbá az enyhítő és súlyosbító 
körülményekhez. Különösen súlyos sportszerűtlenségként értékelendő a mérkőzés hivatalos 
személyeinek sértegetése és bántalmazása, illetve olyan viselkedés, amely a közönséget 
rendzavarásra ösztönzi, vagy nézők testi épségét veszélyezteti. 

 
10. Az Erste Liga Fegyelmi Bizottsága tagjainak egyéni véleménye a vizsgált eseteknél nem 

nyilvános. 
 

11. Az Erste Liga Fegyelmi Bizottságának határozatait azok meghozatala után a Fegyelmi Bizottság 
titkára elektronikus formában haladéktalanul kihirdeti, és tájékoztatja az Erste Liga tagjait, az 
Erste Liga vezető tisztségviselőit, a Versenyirodát, a Játékvezetői Munkacsoportot és publikálja 
a Magyar Jégkorong Szövetség hivatalos honlapján. 

 
12. Az Erste Liga Fegyelmi Bizottsága a határozatát legkésőbb az érintettek soron következő 

mérkőzését megelőzően meghozza.  
 

13. Az Erste Liga Fegyelmi Bizottság ítéleteivel szemben az Erste Liga tagjai és a velük szerződésben 
álló személyek lemondanak fellebbezési jogukról. 

 
14. Amennyiben a fegyelmi határozat eltiltással jár, az eltiltást az Erste Ligában és a Magyar 

Kupában kell letölteni. 
 

15. Minden más az Erste Ligát érintő, de nem a mérkőzés során történt fegyelmi vétségeknél, 
illetve az Erste Liga Fegyelmi Szabályzatában nem szabályozott esetekben a Magyar Jégkorong 
Szövetség Fegyelmi Bizottsága az illetékes, és az MJSZ Sportfegyelmi Szabályzata az irányadó. 

 
 


