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A Miskolci Jegesmedve Sportszervező Kft. (3530 Miskolc, Görgey Artúr u. 29.) 
szervezésében és a sportrendezvény lebonyolításában érdekelt Marilyn Hockey Club Kft. 

(1118 Budapest, Köbölkút u. 17.) közreműködésével megrendezésre kerülő DVTK 

Jegesmedvék–MAC Budapest Erste Liga bajnoki jégkorong sportrendezvény ügyében a 

29000/23810-14/2017. ált. számú döntésemet a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás 

általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 81/A. § (1) 

bekezdésében foglaltak alapján, a 81/A. § (2) bekezdés c) pontjában foglaltak szerint 

 

 k i j a v í t o m. 

 

A sportszervezetek közreműködésével megrendezésre kerülő sportrendezvény időpontja 

helyesen:  

 

„2017. december 12-én 18.30 órakor” 

 

A Ket. 81/A. § (3) bekezdése alapján a kijavítással szemben jogorvoslatnak helye nincs. 

 

Az eljárás során költség nem keletkezett. 

 

I N D O K O L Á S 

 

A rendelkező részben foglaltak szerint határoztam, mivel megállapítottam, hogy a fenti számú 

döntésemben a sportrendezvény időpontja 2017. október 06. 18.00 óra. 

 

A Miskolci Jegesmedve Sportszervező Kft. bejelentette, hogy a mérkőzés a határozatban 

foglalt időpontban elmaradt és a rendelkező részben foglalt időpontban kerül megrendezésre, 

ezért a döntésem kijavításáról rendelkeztem. 

 

Tekintettel arra, hogy a mérkőzés biztonsági kockázatának megváltoztatására javaslat nem 

történt, ezért a döntésemet egyéb vonatkozásban változatlanul fenntartom. 
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Határozatom a Ket. 81/A. § (1) bekezdésén, (2) bekezdés c) pontján és a (3) bekezdésén 

alapul. 

 

 

Budapest, 2017. december „      ” 

 

   Papp Károly r. altábornagy 

                                      rendőrségi főtanácsos 

                  nevében és megbízásából 

 

 

 

           Dr. Halmosi Zsolt r. vezérőrnagy 

        rendőrségi főtanácsos 

                                                                      rendészeti országos rendőrfőkapitány-helyettes 

 

 
A határozatot kapják: 

 

- A rendelkező részben meghatározott ügyfelek 

- Magyar Jégkorong Szövetség (tájékoztatásul) 

- Irattár 
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