
 
 
 

Ügyszám: FH/005/2019 
 

  
 

FEGYELMI HATÁROZAT 
  

A Magyar E-sport Szövetség (továbbiakban HUNESZ) Fegyelmi Bizottsága fegyelmi vétség          

elkövetése miatt a Szántó  “CUhigheazy” Tamás játékost a HUNESZ Fegyelmi Szabályzat           

3.2 § a) pontjában foglaltak alapján az alábbi szankciókban részesíti: 

 
1. Az MNEB és HUNESZ-el kapcsolatos versenyektől való eltiltás április 30-ig 

INDOKLÁS 

A HUNESZ-hez 2019.02.24-én beérkezett információk alapján a Team Horizon Reapers          

csapatának játékosa Szántó “CUhigheazy” Tamás, csapatának korábbi fegyelmi ügyét         

(Ügyszám: FH/002/2019) követően (melyben ő maga is részes volt) a játékos nem megfelelő             

magatartást tanúsított, mely sportolóhoz és a Magyar Nemzeti E-sport Bajnoksághoz          

méltatlan és súlyosan tiszteletlen.  

 

Február 9-én 18:55-kor Facebookon, valamint február 12-én a Twitch.tv nyilvános          

platformján korábban elkövetett fegyelmi vétségét bagatellizelta, abból viccet csinált, szintén          

február 6-én 16:45-kor Facebookon pedig kifogásolható stílusban nyilatkozott korábbi         

fegyelmi ügyéről. 

 

Az Etikai és Gyermekvédelmi szabályzatot több ponton is megszegte. A 2.§ 1 bekezdés h.)              

pontja alapján a Magyar E-sport Etikai Kódexben meghatározott etikai normákat és           

gyermekvédelmi szabályokat be kell tartani minden egyéb nyilvános szereplésen, 3.§ 1./ g)            



pontja alapján a sportoló köteles az e-sport, illetőleg személyiségének hírnevéhez méltó           

magatartást tanúsítani, i) pontja alapján pedig példamutató magatartást tanúsítani a fiatal           

sportolók, sporttársai, szakember társai és tisztségviselő társai felé.  

A Fegyelmi Bizottság a rendelkezésre álló üzenetfolyamok, valamint a beérkezett          

képernyőmentések alapján tényként állapította meg, hogy Szántó “CUhigheazy” Tamás az          

Etikai és Gyermekvédelmi Szabályzatban szereplő vonatkozó szabályokat megszegte,        

korábbi büntetését viccként kezelte annak ellenére, hogy egy korábbi meghallgatás során a            

Bizottság felé megbánást tanúsított. A Fegyelmi Bizottság figyelembe vette, hogy a játékos            

idén már büntetésben részesült súlyos vétséget követően. 

 

Tekintettel arra, hogy az ügyet a Bizottság tárgyalás mellőzésével vizsgálta, a határozat            

kézhezvételét követő öt (5) napon belül a fegyelmi tárgyalás megtartását kérheti annak            

részletes indokolásával Fegyelmi Bizottságtól. A tárgyalás kérése a már kihirdetett          

határozatra nem halasztó hatályú. 

 

Amennyiben az eljárásban érintett személyek, illetve sportszervezetek nem élnek a          

tárgyalás tartásának jogával, vagy erre való igényüket 5 napon túl terjesztik a Fegyelmi             

Bizottság elé, a fegyelmi határozat ellen fellebbezéssel nem élhetnek. 

 

A jogorvoslati lehetőséget a HUNESZ a Fegyelmi Szabályzat 15. § (6) bek. 16. § (1) bek.                

alapján biztosítja. 

 

A jelen szabályzatban nem szabályozott kérdésekben a 39/2004. (III. 12.) Korm. rendelet            

rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni. 

 

Budapest, 2019. március 24. 
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