
 

 

148/2/2017 sz. Fegyelmi Határozat 

 

A Magyar Jégkorong Szövetség (továbbiakban MJSZ) Fegyelmi Bizottsága a Fegyelmi Szabályzat 2.§ 

(1) bekezdés a) pontja alapján kezdeményezett fegyelmi eljárást a Garbacz Ádámmal a KMH 

játékosával szemben. A Fegyelmi Bizottság az játékost, a Fegyelmi Szabályzat 3. § (1) bekezdés d) 

pontjában foglaltak alapján a 148/2017 sz. Fegyelmi Határozatában elmarasztalta.    

 

A Fegyelmi Bizottság az ügyet tárgyalás mellőzésével vizsgálta. Az eljárás alá vont játékos klubjának 

képviselője a határozat kézhezvételét követő öt (5) napon belül személyes meghallgatást és fegyelmi 

tárgyalás megtartását kérte. 

A Fegyelmi Bizottság a tárgyalás tartását követően felülvizsgálta a 148/2017 sz. határozatát és 

megerősítve azt, a Fegyelmi Szabályzat 3. § (2) bekezdés d) pontjában foglaltak alapján az alábbiak 

szerint határozott: 

a játéktól – versenyzéstől 7 mérkőzésre eltiltja. 

 

A fegyelmi büntetést OBII korosztályban kell letölteni, azonban az eltiltás letöltése alatt a játékos 

más MJSZ szervezésében zajló mérkőzéseken sem vehet részt játékosként.   

A határozat ellen a kézbesítéstől számított 15 napon belül fellebbezést lehet előterjeszteni az MJSZ 

Fegyelmi Bizottságához.   

A fellebbezésnek a határozat végrehajtására nincs halasztó hatálya.  

 

 



 

Indoklás:  

Az MJSZ Fegyelmi Bizottságának elnöke a Fegyelmi Szabályzat 2. § (1) bekezdés a) pontján alapuló 

vétség miatt fegyelmi eljárás kezdeményezett Garbacz Ádám ellen a MAC Budapest -  KMH 2018. 

január 18. napján rendezett OBII 26-os számú mérkőzésen történt szabálytalansága miatt.   

A játékvezetők a játékost a szabálykönyv 124. szabályát alkalmazva 25 perc Végleges Fegyelmi 

büntetéssel sújtotta. 

IIHF 124. SZABÁLY — FEJRE, NYAKRA IRÁNYULÓ TÁMADÁS  

DEFINÍCIÓ: A játékos, aki testének vagy sportfelszerelésének bármely részével bármilyen fajta ütést 
mér az ellenfél játékosának fejére vagy nyakára vagy az ellenfél játékosának fejét a védőüvegnek vagy 
a palánknak vezeti vagy nyomja. Jelen szabály felülír minden hasonló büntetést, kivéve azokat, 
amelyek a verekedéshez kapcsolódnak.  
A játékost, aki fejre, nyakra irányuló támadással sérülést okoz ellenfelének vagy ezáltal gondatlanul 
veszélyezteti annak testi épségét, Végleges Kiállítással kell sújtani. 
 
A Fegyelmi Bizottság a rendelkezésre álló bizonyítékok alapján – a bizonyítékokat a maguk 

összességében értékelve és meggyőződése szerint elbírálva –  tényként állapította meg, hogy a 

játékos botját két kézzel fogva nagy erővel ellenfelét nyak –  fej magasságában megütötte. 

A fegyelmi tárgyaláson a klub edzője Bóta Gusztáv és a játékos Garbacz Ádám elmondták, hogy a MAC 

játékosa Kókai Márk a mérkőzés folyamán folyamatosan provokálta a vendégjátékosokat. Garbacz 

Ádám tettét megbánta, nem állt szándékában ellenfelének sérülést okozni. Abban a pillanatban 

hozott egy rossz döntést, aminek vállálja a következményét. Az edző és a játékos sem vitatja a 

szabálytalanság tényét, azonban véleményük szerint a szankció mértéke nem arányos az elkövetett 

szabálytalanság mértékével, ezért kérték a büntetés enyhítését. 

A Fegyelmi Szabályzat 5. § értelmében a fegyelmi büntetést úgy kell kiszabni, hogy igazodjon a 
fegyelmi vétség tárgyi súlyához, az elkövető vétkességének fokához, továbbá az enyhítő és súlyosbító 
körülményekhez.  
 
A Fegyelmi Bizottság az edző és a játékos meghallgatása után megállapítja, hogy ez ilyen és ehhez 
hasonló megmozdulások nem egyeztethetőek össze a jégkorong értékeivel. Az ellenfél testi 
épségének veszélyeztetése ellen a Fegyelmi Bizottságnak a legszigorúbb szankciókkal kell büntetni. 
 
Az edző és a játékos a meghallgatást követően jelezte, hogy nem kívánnak élni a Fegyelmi Szabályzat 
biztosította fellebbezési jogával. 
 

Budapest, 2018. február 15. 
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