
 

 

Sorszám: 97-2017/2018-EL  
 

HATÁROZAT 
 
 
A Magyar Jégkorong Szövetség Versenyirodája a hozzá 2018. február 27-én beérkezett, az Erste Liga 

EL188 számú, ASC Corona 2010 Brasov-UTE mérkőzésre vonatkozó, az UTE által benyújtott óvást 

megvizsgálta és az alábbi döntést hozta. A Versenyiroda az UTE óvását 

 

elutasítja és a mérkőzés pályán elért eredményét hagyja jóvá. 

 

INDOKLÁS 
 

Az Erste Liga Versenyszabályzatának 75.§-a rendelkezik az óvásról, amely szerint: 

 

(1) Mérkőzéssel kapcsolatos óvást az érintett sportszervezet legkésőbb a mérkőzés 

befejeződésének jegyzőkönyvben feltüntetett időpontját követő 36. óra végéig nyújthat be 

írásban a Versenyirodához. 

(2) Az óvásban a mérkőzés eredményének megsemmisítését és a mérkőzés újrajátszását, vagy a 

bajnoki pontok (győzelem) odaítélését lehet kezdeményezni. 

(3) A Versenyszabályzat 1. 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. 

(4) Az óvást a Versenyirodának a benyújtástól számított 5 munkanapon belül érdemben el kell 

bírálnia. 

(5) A Versenyirodairoda az óvás vizsgálata során feltárt szabályszegések kapcsán – az óvástól 

függetlenül – fegyelmi eljárást kezdeményezhet. 

(6) Amennyiben a Versenyirodaaz óvásban foglaltakat megalapozottnak találja és az óvásnak 

helyt ad, úgy az óvási díjat vissza kell utalni az óvást benyújtó sportszervezet számlájára. 

(7) Az óvási díjról sikertelen óvás esetén az MJSZ a jogerős döntést követően utólag számlát ad. 

 

Az EL188 ASC Corona 2010 Brasov-UTE találkozóra a versenynaptár alapján, 2018. február 26-án 

került sor, a mérkőzés végének jegyzőkönyvben feltüntetett időpontja helyi idő szerint 20:45. 

 

Az UTE óvása 2018. február 27-én 18:47-kor érkezett a Versenyirodába, a beadványhoz csatolásra 

került az óvási díj befizetésére vonatkozó igazolás is, az összeg beérkezését az MJSZ pénzügyekért 

felelős szervezeti egysége megerősítette. 

 



 

 

A fentiek alapján megállapítható, hogy az óvás benyújtására a Versenyszabályzatban előírtaknak 

megfelelően került sor, így a Versenyiroda a megkeresés tartalmát érdemben is megvizsgálta. 

 

Az UTE beadványában foglaltak szerint az óvást a mérkőzés során bekövetkezett azon szituáció 

alapozza meg, amelynek alkalmával egy brassói lövést követően a játékvezetők előbb határozottan 

jelezték, hogy a korong nem haladt át a gólvonalon, majd az eset videó gólbíró rendszer segítségével 

történő felülvizsgálatát követően mégis gólt ítéltek, amely az UTE állítása szerint döntően 

befolyásolta a találkozó kimenetelét. 

 

A Versenyiroda álláspontja szerint a fentiekben részletezett eset nem képez óvási alapot, tekintettel 

arra, hogy a játékvezetők döntésének helytállóságát vitatja. A rendelkezésre álló felvételek és 

információk alapján játékvezetői műhiba nem történt, a mérkőzésen közreműködő játékvezetők a 

vitatott döntésüket a szabályoknak megfelelően hozták meg annak ellenére, hogy a felek nyilatkozata 

alapján a döntés meghozatala során számos procedúrabeli hibát vétettek. Mindez azonban nem 

szolgáltat megfelelő alapot a mérkőzés megóvására és a találkozó újrajátszásának elrendelésére. 

 

Fentiek alapján a Versenyiroda a rendelkező részben foglaltak szerint határozott.   
 

A Versenyiroda jelen határozatba foglalt döntése ellen az Erste Liga Versenyszabályzatának 74. §-a 

alapján 2 munkanapon belül fellebbezés nyújtható be az MJSZ főtitkárához a Versenyszabályzat 1. 

számú mellékletében meghatározott fellebbezési díj befizetésének igazolásával. A fellebbezésekről 

az MJSZ Szakmai Bizottsága dönt. 

 

Budapest, 2018. március 1. 

A kiadmány hiteléül: 

 
 Somogyi Attila sk. 
 versenyiroda vezető 
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 Erste Liga Elnökség 
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 MJSZ Főtitkár 


