
 

 

Erste Liga Fegyelmi Bizottság 
2022-23/018.sz. határozat 

 
Az Erste Liga Fegyelmi Bizottsága megvizsgálta a Magyar Kupa MK 16 sorszámú (Budapest Jégkorong 
Akadémia Hockey Club - Dunaújvárosi Acélbikák) mérkőzés 47. percében történt esetet, amelynek 
során Elo Eetu (Budapest Jégkorong Akadémia Hockey Club) 5+20 perces büntetést kapott palánkra 
lökésért, és Varga Arnold (Dunaújvárosi Acélbikák) 5+20 perces büntetést kapott verekedésért. 
 
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. 
 
IIHF 46. SZABÁLY – VEREKEDÉS 
A verekedés nem szerves része a nemzetközi jégkorongnak. 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.   
 
Verekedés kezdeményezője az a játékos, aki tetteivel vagy viselkedésével a következő kritériumok 
bármelyikét/egy részét teljesíti: közeledés az ellenfélhez; először veszi le a kesztyűt; első ütés; 
fenyegető magatartás vagy testtartás; szóbeli felbujtás, provokáció vagy fenyegetés; egy korábbi 
játékbeli incidens megtorlására utaló magatartás; egy korábbi játékbeli incidens nyilvánvaló 
megtorlása. 
 
Az eset kapcsán a Fegyelmi Bizottság az alábbiakat állapította meg: 
 
A mérkőzés 47. percében a Budapest Jégkorong Akadémia Hockey Club játékosa korongot birtokló 
ellenfelét hátulról, a palánktól veszélyes távolságra ütközte le. A Dunaújvárosi Acélbikák játékosa az 
ütközést megelőzően befordult a palánk felé, veszélyeztetett helyzetbe került. Elo Eetunak az 
ütközést megelőzően lett volna ideje, lehetősége korrigálni, azonban ez nem történt meg, a 
szabálytalan ütközés elkerülésére nem tett kísérletet. 
 
A szabálytalan ütközést Varga Arnold azzal torolta meg, hogy verekedést kezdeményezett 
ellenfelével. 

 
A Fegyelmi Bizottság Elo Eetut a sérülésveszélyes ütközés miatt 1 Erste Liga mérkőzésről, 
Varga Arnoldot verekedés kezdeményezésért 1 Erste Liga mérkőzésről eltiltja. 
 
A játékosok a büntetésüket csapatuk soron következő Erste Liga mérkőzésein töltik le. 



 

 

Az Erste Liga Versenyszabályzatának 72/B. § (1) bekezdése alapján az eltiltással automatikus 
pénzbüntetés került kiszabásra a Budapest Jégkorong Akadémia Hockey Club és a Dunaújvárosi 
Acélbikák csapatának részére. A klubok a 72/B. § (2) bekezdés értelmében 100-100 EUR 
pénzbüntetés megfizetésére kötelezettek. 
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