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A Magyar Jégkorong Szövetség (továbbiakban MJSZ) Fegyelmi Bizottságának elnöke a 

Sportfegyelmi Szabályzat 14. § (1) bekezdés alapján, a 3. § (1) bekezdés a) pontja szerinti 

fegyelmi vétség elkövetése miatt indított eljárást Garbacz Ádám Istvánnal a Goodwill Pharma 

Szeged játékosával szemben. 

 

A játékost a Fegyelmi Bizottság a Sportfegyelmi Szabályzat 4. § (2) bekezdés d) pontjában 

foglaltak alapján  

a játéktól – versenyzéstől 4 mérkőzésről eltiltja. 

A játékos a fegyelmi büntetését csapata soron következő Andersen Liga mérkőzésein kell 

letölteni. Az eltiltás letöltéséig a játékos más MJSZ, és külföldi bajnokság szervezésében zajló 

mérkőzéseken sem vehet részt.  

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 Bizottsága megvizsgálta a 2023. január 25. napján rendezett AL 67 sorszámú 
mérkőzésen történt szabálytalanságot. 
 
Az eseménynapló és a mérkőzés felvétele szerint a Goodwill Pharma Szeged csapatának 
játékosa Garbacz Ádám István palánkra lökte ellenfelét, majd botjával szabálytalanul 
megütötte ellenfelét, és verekedést kezdeményezett. A játékvezető a játékost a szabálykönyv 
41. szabályát alkalmazva 5+20 perces végleges fegyelmi büntetéssel, a 61. szabályát 
alkalmazva 5+20 perces végleges fegyelmi büntetéssel, és a 46. szabályát alkalmazva 25 
perces végleges kiállítással sújtotta. 
 
IIHF 41. SZABÁLY – PALÁNKRA LÖKÉS  
Palánkra lökésért büntetést kell kiszabni minden olyan játékosra, aki egy védtelen ellenfelet 
olyan módon ütközik le vagy lök meg, hogy amiatt nagy erővel vagy veszélyesen a palánknak 
csapódik. A büntetés súlyossága a játékvezető mérlegelési jogkörébe tartozik, a palánkkal való 
ütközés súlyossága alapján. E szabály alkalmazása során a játékvezetők mérlegelési 
lehetősége igen széles. Az ütközést végrehajtó játékosnak kell meggyőződnie arról, hogy 
ellenfele nincs veszélyeztetett helyzetben, és ha igen, akkor el kell kerülnie vagy 
minimalizálnia kell az érintkezést. Annak meghatározásakor azonban, hogy az ilyen érintkezés 
elkerülhető lett volna-e, figyelembe lehet venni az ütközés körülményeit, beleértve azt, hogy 



 

 

a leütközött játékos közvetlenül az ütközés előtt vagy azzal egyidejűleg veszélyeztetett 
helyzetbe hozta-e magát, vagy hogy az ütközés elkerülhetetlen volt-e. 
 
IIHF 61. SZABÁLY – TESTRE ÜTÉS 
Testre ütés az a cselekedet, amikor egy játékos az ellenfél felé lendíti az ütőjét, függetlenül 
attól, hogy létrejön-e érintkezés vagy sem. A nadrágot vagy a lábszárvédő elülső részét érő 
ütővel történő nem agresszív érintés nem büntetendő testre ütésként. Minden olyan 
erőszakos vagy erőteljes ütés, melyet az ütővel az ellenfél testére, az ellenfél ütőjére, vagy 
kezére, illetve annak közelébe irányoznak, és a játékvezető megítélése szerint ezt nem a 
korong megjátszására irányuló kísérletként tesznek, testre ütésként büntetendő. 
 
IIHF 46. SZABÁLY – VEREKEDÉS 
A verekedés nem szerves része a nemzetközi jégkorongnak.  
Azok a játékosok, akik önként részt vesznek verekedésben, vagyis önkéntes küzdő felek, a 
játékvezetők belátása szerint büntetést kapnak, sőt, akár ki is zárhatók a mérkőzésről. 
Előfordulhat, hogy kiegészítő fegyelmi intézkedéseket is mérnek rájuk. Verekedésnek minősül, 
ha legalább egy játékos többször megüti vagy megpróbálja megütni az ellenfelét, vagy ha két 
játékos úgy birkózik, hogy a vonalbíróknak megnehezítik a közbelépést és az ellenfelek 
szétválasztását. 
 
Garbacz Ádám István palánknak lökte korongot már nem birtokló ellenfelét. Ellenfelére 

nagy erejű ütést mért botjával, aki ennek következtében megsérült. Ezt követően 

verekedést provokált, verekedést kezdeményezett ellenfelével. A kiemelten sportszerűtlen 

magatartás, és sérülést okozó megmozdulás miatt a Fegyelmi Bizottság a rendelkező 

részben meghatározott szankció kiszabása mellett döntött. 

Az MJSZ versenyrendszerében nem jelölhető hivatalos személyként fegyelmi eljárás alá vont, 

vagy fegyelmi határozattal eltiltott személy. 

Tájékoztatom, hogy 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 élhetnek.  
 
A jogorvoslati lehetőséget az MJSZ Fegyelmi Szabályzat 17. § (2) bekezdése, és a 23. § (1) 

bekezdése alapján biztosítottuk.   

 

Budapest, 2023. január 27. 
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Határozatot kapják:   

 
1. Goodwill Pharma Szeged 

2. MJSZ Főtitkár  

3. Versenyiroda 

4. Játékvezetői Munkacsoport 

5. Határozattár 


