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A MAGYAR RÖGBI SZÖVETSÉG
FEGYELMI SZABÁLYZATA

A Magyar Rögbi Szövetség Elnöksége a 54/2009. sz. (2009.12.21.) Elnökségi Határozattal
fenti szabályzatot a Sporttörvény 29. par. (2) bekezdésében előírt szabályzatként
elfogadta.

Túri Pál
elnök
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A fegyelmi szabályzat hatálya
1.§
(1)

E Szabályzat rendelkezéseit kell alkalmazni a Magyar Rögbi Szövetség (a
továbbiakban: Szövetség) tagjai, a Szövetség versenyrendszerében résztvevő
sportszervezetekre és egyéb szervezetekre, a Szövetség nyilvántartott (igazolt) sportolóira,
a Szövetség által foglalkoztatott játékvezetőkre, versenybírókra, valamint más
sportszakemberekre a Szövetség által vagy közreműködésével szervezett, vagy
engedélyezett, belföldön vagy külföldön megtartott sporteseményeken elkövetett fegyelmi
vétségek elbírálása során.

(2)

Ha a Nemzetközi Rögbi Szövetség (a továbbiakban: nemzetközi szövetség) az (1)
bekezdésben meghatározott személyekkel vagy szervezetekkel szemben a sportág
nemzetközi szabályai szerint büntetést szab ki, a Szövetség, illetőleg az érintett sportszervezet
vagy a munkáltató e határozatot köteles végrehajtani, és szükség szerint saját hatáskörben
a sportfegyelmi eljárást lefolytatni.
A fegyelmi vétségek
2.§

(1)

Fegyelmi vétséget követ el:
a)

az a sportoló, aki a nemzetközi szövetség vagy a Szövetség szabályzataiban foglalt
kötelezettségeket,

b)

az az amatőr sportoló, aki a tagsági vagy szerződéses jogviszonyából a
sporttevékenységre vonatkozó kötelezettségeket

vétkesen megszegi.
(2)

Fegyelmi vétséget követ el az a sportszakember, aki
a)
b)

a nemzetközi szövetség vagy a Szövetség szabályzataiban foglalt, illetőleg
a munkaviszonyából, illetőleg a munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyából
származó

kötelezettségeit vétkesen megszegi.
(3)

Az (l)-(2) bekezdésben foglaltakon túlmenően fegyelmi eljárás folytatható le a Szövetség
verseny- és játékszabályzataiban, valamint a versenyzéssel kapcsolatban a Szövetség
egyéb szabályzataiban megállapított előírásokat megszegő sportszervezettel szemben.
A fegyelmi büntetések
3.§

(1)

A sportolóra és a sportszakemberre sportfegyelmi büntetésként:
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a)
b)
c)
d)

szóbeli figyelmeztetés,
írásbeli megrovás,
kedvezmények megvonása (csökkentése),
pénzbüntetés

szabható ki.
(2)

A sportolóra az (1) bekezdésben foglaltakon kívül
a)
b)
c)

sporttevékenységtől,
átigazolástól,
kölcsönadástól

meghatározott időre való eltiltás büntetés is kiszabható.
(3)

Az (1) és (2) bekezdésekben foglaltak mellett a sportegyesületi tagként sportoló fegyelmi
büntetésként a sportegyesületből kizárható. A Szövetségnek a sportegyesületből való
kizárásra vonatkozó indítványát a sportegyesületnek meg kell tárgyalnia, és döntenie kell
a kizárás kérdésében.

(4)

A sportszakemberre az (1) bekezdésben foglaltakon kívül szakmai tevékenységétől,
sportági esemény látogatásától meghatározott időre való eltiltás büntetés is kiszabható.
4.§

(1)

A sporttevékenységtől eltiltás lehet:
a)
b)
c)
d)

(2)

versenyzéstől,
edzésen,
sportrendezvényen való részvételtől, vagy
a Szövetségen belüli tevékenységtől eltiltás.

A szakmai tevékenységtől eltiltás lehet:
a)
b)
b)
d)

edzői,
versenybírói,
mérkőzésvezetői tevékenységtől, vagy
a Szövetségen belüli tevékenységtől eltiltás.

(3)

A büntetés időtartama a 3.§ (1) bekezdésének c) pontja esetében az egy évet, a 3.§ (2) és
(4) bekezdése esetében a két évet nem haladhatja meg.

(4)

A büntetés mértéke a 3.§ (1) bekezdésének d) pontja esetében a sportoló
sporttevékenységéből, a sportszakember szakmai tevékenységéből származó éves
átlagjövedelmének háromhavi összegét nem haladhatja meg.
5.§

(1)

Sportszervezetre, illetőleg annak szervezeti egységére fegyelmi büntetésként
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a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
1)
m)
n)
o)

írásbeli figyelmeztetés,
a Szövetség által adható juttatások csökkentése, megvonása,
a rendezői létszám felemelésére kötelezés,
szövetségi ellenőr fogadására és eljárási költségeinek viselésére kötelezés,
sportrendezvény nézők nélkül, zárt sportlétesítményben való megtartása,
pályaválasztási jog meghatározott időre való megvonása,
mérkőzés eredményének megsemmisítése, bajnoki pontok levonása,
büntetőpontok megállapítása,
nemzetközi sportrendezvényen való részvételtől eltiltás,
sportoló igazolásához, átigazolásához való jog megvonása,
a versenyrendszer alacsonyabb osztályába való sorolás,
a versenyrendszerből vagy meghatározott számú versenyből kizárás,
a szövetségi eljárás kötelezettségeinek viselésére kötelezés,
a Szövetségből való kizárás,
pénzbüntetés

szabható ki.
(2)

A büntetés időtartama:
a)
b)
c)
d)
e)

az (1) bekezdés b) pontja esetén a hat hónapot,
az (1) bekezdés e) pontja esetén a három alkalmat,
az (1) bekezdés f) pontja esetén a három hónapot,
az (1) bekezdés i), j), és 1) pontja esetén a kilenc hónapot,
az (1) bekezdés n) pontja esetén az egy évet

nem haladhatja meg.
(3)

A büntetés az (1) bekezdés m) pontja esetében teljes költségviselést jelent.

(4)

A büntetés mértéke az (1) bekezdés o) pontja esetében az ötvenmillió forintot nem
haladhatja meg.
6.§

(1)

A sportszervezettel szerződéses viszonyban nem álló sportolóra, illetve sportszakemberre
pénzbüntetés nem szabható ki.

(2)

Ha a nemzetközi szövetség vagy a Szövetség a sportolóra, sportszervezetre, vagy
sportszakemberre fegyelmi büntetést szabott ki, azt a sportszervezet köteles
végrehajtani.
A fegyelmi büntetés célja és kiszabásának elvei
7.§

(1)

A fegyelmi büntetés legfőbb célja a nevelés és a megelőzés. Ennek megfelelően a fegyelmi
büntetést úgy kell kiszabni, hogy az igazodjék a fegyelmi vétség súlyához, az elkövető
vétkességének fokához, továbbá az enyhítő és súlyosbító körülményekhez.
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(2)

Sportolóra és sportszakemberre szóbeli figyelmeztetés és írásbeli megrovás,
sportszervezetre írásbeli figyelmeztetés fegyelmi büntetés fegyelmi eljárás lefolytatása nélkül
is kiszabható, ha a tényállás megítélése egyszerű és a kötelezettség-szegést az eljárás alá vont
elismeri.

(3)

A fegyelmi büntetések együtt is kiszabhatók.

(4)

Ha az eljárás alá vont a fegyelmi büntetés hatálya alatt újabb fegyelmi eljárás alapjául
szolgáló kötelezettség-szegést követ el, ugyanaz a fegyelmi büntetés ismételten
kiszabható.
8.§

(1)

A sportoló és a sportszakember esetében a hat hónapot meg nem haladó
sporttevékenységtől, illetve szakmai tevékenységtől eltiltás, sportszervezet esetében az
egy évet meg nem haladó nemzetközi sportrendezvényen való részvételtől eltiltás
fegyelmi büntetés méltányosságból próbaidőre felfüggeszthető, ha az elkövető
körülményeire, valamint az elkövetett kötelezettség-szegésre figyelemmel a büntetés
célja a büntetés végrehajtása nélkül is elérhető.

(2)

A próbaidő hat hónaptól egy évig terjedhet.

(3)

A próbaidőre felfüggesztett fegyelmi büntetést végre kell hajtani, ha az elkövetővel
szemben a próbaidő alatt elkövetett kötelezettség-szegés miatt írásbeli figyelmeztetésnél
vagy írásbeli megrovásnál súlyosabb fegyelmi büntetést alkalmaznak.

(4)

A fegyelmi büntetés végrehajtásának felfüggesztésére a fegyelmi határozat jogerőre
emelkedését követően - a fegyelmi eljárás alá vont kérelmére - a Szövetség rendkívüli
fegyelmi bizottságának van hatásköre.

Az eljáró szervek
9.§
(1)

A fegyelmi eljárást
a)

a sportolóval szemben a 2.§ (1) bekezdésének a) pontja esetén a Szövetség, a 2.§ (1)
bekezdés b) pontja esetén a sportszervezet,

b)

a sportszakemberrel szemben a munkáltató vagy megbízó, illetőleg ha a
fegyelmi vétséget a sportszakember a Szövetség által kiírt, vagy szervezett
versenyen részt vevő sportszervezet hivatalos képviselőjeként követte el, a Szövetség,

c)

a sportszervezettel szemben a Szövetség,

(a továbbiakban együtt: eljáró szervek) folytatják le.
(2)

A Szövetség fegyelmi eljárást első fokon a fegyelmi bizottság elnöke, vagy az általa
megbízott fegyelmi bizottsági tag fegyelmi biztosként folytatja le. Jelentősebb ügyekben
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a fegyelmi bizottság elnöke háromtagú eljáró bizottságot alakíthat. A fegyelmi jogkört
másodfokon a fellebbviteli bizottság gyakorolja.
(3)

Nem vehet részt a fegyelmi jogkör gyakorlásában, illetőleg jegyzőkönyvvezetőként nem
működhet közre:
a)
b)
c)
d)
e)

az eljárás alá vont sportoló, vagy sportszakember közeli hozzátartozója [Ptk. 685. § b)
pont],
akit az eljárás során tanúként vagy szakértőként hallgatnak meg,
akinek a fegyelmi büntetés megállapításához vagy annak elmaradásához érdeke
fűződik,
akitől egyébként az ügy elfogulatlan elbírálása nem várható el, valamint
a másodfokú eljárásban az, aki az elsőfokú eljárásban fegyelmi biztosként vagy a
fegyelmi bizottság tagjaként eljárt.

(4)

A (3) bekezdés szerinti összeférhetetlenséget az érintett személy köteles bejelenteni, és
tevékenységét az eljárásban egyidejűleg megszüntetni. Ha olyan körülmény merül fel,
amely a fegyelmi jogkör gyakorlóinak elfogulatlanságát kétségessé teszi, az eljárás alá vont
elfogultsági kifogást terjeszthet elő.

(5)

Az összeférhetetlenség kérdésében a bejelentés vagy a kifogás alapján az eljáró szerv
elnöke, amennyiben az elnök személyét érinti, a Szövetség elnöke határoz. Az
összeférhetetlenség megállapítása esetén az érintett személyt az eljárásból ki kell zárni, és
az eljárást a kizárt személy tevékenységével érintett részében meg kell ismételni.
Az elévülés
10.§

(1)

Fegyelmi eljárás - a (2) bekezdésben foglaltak figyelembe vételével - a kötelezettségszegéstől számított egy éven belül indítható. Külföldön elkövetetett kötelezettség-szegés
esetén a határidőt az eljárás alá vont belföldre történő visszaérkezésétől kell számítani.

(2)

Nem indítható fegyelmi eljárás, ha a fegyelmi vétség elkövetéséről a fegyelmi eljárás
elrendelésére illetékes szervnek bejelentés folytán vagy más úton, több mint három
hónapja tudomása volt.
A fegyelmi eljárás megindítása
11.§

(1)

Fegyelmi eljárást fegyelmi vétség elkövetésének alapos gyanúja esetén - (2)
bekezdésben foglaltak kivételével - a Szövetség elnökének, főtitkárának indítványára,
a fegyelmi bizottság elnöke indíthat, aki erről nyolc napon belül írásban értesíti az eljárás
alá vont személyt, illetve sportszervezetet.

(2)

A fegyelmi bizottság elnöke külön indítvány nélkül is indíthat fegyelmi eljárást, ha
a)

a fegyelmi eljárás során merül fel valaki ellen fegyelmi eljárás elrendelésének
szükségessége, vagy
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b)

a versenyen, mérkőzésen kiállított vagy kizárt, és a versenyszabályok szerint a
fegyelmi bizottság előtt megjelenésre kötelezett sportolók ügyében kell eljárni.
12.§

(1)

A fegyelmi eljárást megindító értesítésben meg kell jelölni:
a)
b)
c)
d)

a fegyelmi eljárás tárgyát és megindításának jogalapját,
a fegyelmi eljárás alapjául szolgáló cselekményt,
a rendelkezésre álló bizonyítékokat,
az eljárás alá vont meghallgatásának, illetve a tárgyalás időpontját.

(2)

Ha a fegyelmi eljárás alapjául szolgáló cselekmény súlya vagy jellege azt indokolja, a
fegyelmi eljárást megindító értesítésben az eljárás alá vont személy az elsőfokú fegyelmi
határozat meghozataláig terjedő időre a sporttevékenység folytatásától felfüggeszthető. A
felfüggesztésről nem kell külön rendelkezni, ha a versenyszabályzat már tartalmazza.

(3)

Az értesítéshez egyidejűleg csatolni kell a fegyelmi eljárás elrendelésének alapjául
szolgáló írásbeli dokumentumokat is.

(4)

A tárgyalást úgy kell kitűzni, hogy arra a felek az értesítést a tárgyalás előtt legalább öt
munkanappal korábban megkapják.

(5)

Ha a fegyelmi eljárás alá vont személy kiskorú, az eljárás megindításáról törvényes
képviselőjét is értesíteni kell, aki köteles részt venni a fegyelmi eljárásban.
A tárgyalás
13.§

(1)

A fegyelmi tárgyalást legkésőbb az eljárás megindításáról szóló értesítés kézhezvételétől
számított tizenöt napon belül meg kell tartani.

(2)

Ha valamelyik fél vagy képviselője a tárgyaláson nem jelenik meg, tárgyalást tartani és
az ügyet érdemben elbírálni csak akkor lehet, ha az eljárás alá vontat vagy képviselőjét
szabályszerűen értesítették, és távolmaradását méltányolható indokkal előre nem jelezte. Az
eljárás lefolytatható akkor is, ha az eljárás alá vont vagy képviselője írásban
bejelentette, hogy a tárgyaláson nem kíván részt venni.

(3)

A tárgyalást a fegyelmi bizottság elnöke vagy a fegyelmi biztos vezeti.

(4)

A tárgyalás vezetője a tárgyalás megnyitását követően közli az eljárás alá vonttal a
kötelezettség-szeges elkövetésével kapcsolatos megállapításokat és azok bizonyítékait. Az
eljárás alá vont az ügy iratait megtekintheti, az elhangzottakra észrevételt tehet, és
további bizonyítást javasolhat.

(5)

A tárgyaláson a tényállás tisztázása érdekében bizonyítást kell lefolytatni, amely során az
eljáró szerv tanút, szakértőt hallgathat meg, valamint tárgyi bizonyítékként iratokat, fénykép, hang-, film- és videofelvételt szerezhet be, továbbá szemlét tarthat.
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(6)

A tárgyalásról és az egyes eljárási cselekményekről jegyzőkönyvet kell felvenni.

(7)

Az eljárás alá vont az eljárás során jogi képviselőt vehet igénybe.

(8)

Ha az eljárás alá vont meghallgatására tartós akadályoztatása miatt az eljárás időtartama
alatt nem kerülhet sor, a kötelezettség-szeges elkövetésével kapcsolatos megállapításokat
és azok bizonyítékait vele írásban kell közölni, és nyolcnapos határidő kitűzésével fel
kell szólítani, hogy védekezését írásban terjessze elő. E határidő elmulasztása utólag nem
menthető ki, és az ügy e nélkül is elbírálható.
14.§

(1)

Az elsőfokú eljárást a megindítástól számított legfeljebb harminc, - a 12.§ (2)
bekezdésében foglaltak alkalmazása esetén, tizenöt napon belül határozathozatallal be kell
fejezni. Ha az ügy az első tárgyaláson nem volt tisztázható, a tárgyalást követő nyolc
napon belül új tárgyalást kell tartani. Az ügy bonyolultsága esetén az eljáró szerv az
eljárást egy alkalommal tizenöt nappal meghosszabbíthatja.

(2)

Az eljáró szerv a fegyelmi eljárást felfüggesztheti,
a)

legfeljebb az akadály megszűnéséig, ha az eljárás alá vont önhibáján kívül
védekezését a 13.§ (8) bekezdésében meghatározottak szerint nem tudja előterjeszteni,
illetve

b)

legfeljebb a büntető- vagy szabálysértési eljárás jogerős befejezéséig, ha a
kötelezettség-szeges miatt büntető- vagy szabálysértési eljárás indult, feltéve, hogy a
jogerős határozat nélkül a tényállás nem tisztázható.
A fegyelmi határozat
15.§

(1)

Az eljáró szerv első fokú határozatában
a)
b)
c)

(2)

ha a kötelezettség-szegést megállapítja, büntetést szab ki,
az eljárás alá vontat felmenti, vagy
az eljárást megszüntetheti.

Meg kell szüntetni a fegyelmi eljárást, ha
a)

annak tartama alatt az eljárás alá vont személy munkaviszonya, munkavégzésre
irányuló egyéb jogviszonya, amatőr sportolói szerződése vagy sportegyesületi tagsága
(a továbbiakban együtt: tagsági viszony) megszűnik, és a megszűnéstől számított egy
éven belül a rögbi sportágban új tagsági viszonyt nem létesít,

b)

az eljárás alá vont a terhére rótt kötelezettség-szegést nem követte el, vagy annak
elkövetése nem bizonyítható,

c)

ha annak tartama alatt az eljárás alá vont személy elhalálozik, illetve az eljárás
alá vont sportszervezet megszűnik.
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16.§
(1)

Az eljáró szerv az eljárás befejezésétől számított nyolc napon belül köteles a fegyelmi
határozatot írásba foglalni, és az eljárás alá vonttal kézbesítés útján közölni.

(2)

A fegyelmi határozat tartalmazza az eljárás megszüntetését, vagy a kötelezettség-szegés
megállapítását és megnevezését, a fegyelmi büntetést, annak mértékét, illetve időtartamát,
valamint mindkét esetben a határozat indokolását, továbbá az eljárás alá vont
tájékoztatását a jogorvoslat lehetőségéről. E feltételek együttes megléte hiányában a
fegyelmi határozat semmis.
17.§

(1)

A fegyelmi határozat rendelkező részből és indokolásból áll. A határozatban
bevezetésként meg kell jelölni, hogy a határozatot melyik eljáró szerv hozta, továbbá annak
nevét, aki ellen a fegyelmi eljárás indult, végül a határozat meghozatalának helyét és idejét.

(2)

A büntető határozat rendelkező részének tartalmaznia kell az elkövető nevén és személyi
(azonosító) adatain kívül az elkövetett kötelezettség-szeges megjelölését, a vétkesség
kérdésében való döntést, és az alkalmazott fegyelmi büntetést. A határozat rendelkező
részében kell megállapítani a határozat nyilvánosságra hozatalának módját, továbbá
utalni a jogorvoslat lehetőségeire is.

(3)

A büntető határozat indokolásának tartalmaznia kell a bizonyítottnak vett tényállást a
bizonyítékok megjelölésével, továbbá annak kifejtését, hogy az elkövetett mulasztás
vagy cselekmény milyen kötelezettség-szegést valósít meg, az elkövetésben az eljárás
alá vont mennyiben vétkes, végül az enyhítő és súlyosbító körülmények értékelését és a
fegyelmi büntetés mértékének indokolását.

(4)

A fegyelmi eljárást megszüntető határozat rendelkező részének tartalmaznia kell az eljárás
alá vont azonosítására alkalmas adatokat, az eljárás tárgyát, továbbá az eljárás
megszüntetésének kimondását, valamint utalni kell a jogorvoslat lehetőségére is.

(5)

A fegyelmi eljárást megszüntető határozat indokolásában ki kell térni azokra az okokra,
amelyek miatt az eljárást meg kellett szüntetni, és fel kell sorolni a megszüntetési okokat
bizonyító tényeket és adatokat.
18.§

(1)

Fellebbezés hiányában a fegyelmi határozat a fellebbezési határidő lejártát követő
napon emelkedik jogerőre, és válik végrehajthatóvá.

(2)

A fegyelmi határozatot - az eljárás alá vonton kívül - meg kell küldeni mindazon
szerveknek, amelyek a határozat végrehajtásában közreműködni kötelesek.

(3)

Az eljáró szerv az általa hozott, írásba foglalt és kézbesített fegyelmi határozatot, - a
nyilvánvaló elírás kijavítását kivéve - nem változtathatja meg.
A fellebbezés
19.§
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(1)

Az első fokú fegyelmi határozat ellen a kézbesítéstől számított tizenöt napon belül
jogorvoslati kérelem terjeszthető elő. A jogorvoslati kérelemmel az eljárás alá vont
személy, illetőleg ha az eljárás alá vont sportszervezet, annak törvényes képviselője,
továbbá a Szövetség e feladatra kijelölt képviselője élhet.

(2)

A jogorvoslati kérelmet az első fokon eljárt szervnél kell benyújtani, amely azt tizenöt
napon belül az eljárás során keletkezett iratokkal együtt továbbítja a fellebbviteli
bizottsághoz.

(3)

A jogorvoslati kérelem benyújtása a határozat végrehajtására halasztó hatályú, azonban a
nem jogerős határozattal a sporttevékenységtől eltiltott személy, sporttevékenységet a
másodfokú határozat meghozataláig jogorvoslati kérelem benyújtása esetén sem folytathat.
20.§

(1)

A fellebbviteli bizottság szervezetére, eljárására, határozathozatalára, a határidők
számítására az elsőfokú eljárásra előírt rendelkezéseket - a (2) bekezdésben foglaltakra
is figyelemmel - kell megfelelően alkalmazni.

(2)

A fellebbviteli bizottság az elnök által felkért legalább három elnökségi tagból áll és
általában az iratok alapján hozza meg határozatát, azonban a bonyolultabb ügyekben
vagy egyéb indokolt esetben bizonyítási eljárást is lefolytathat.
21.§

(1)

A másodfokú eljárásban a fellebbviteli bizottság az elsőfokú határozatot
megsemmisíti, és az első fokon eljárt szervet új eljárásra utasítja, vagy az elsőfokú
határozatot megváltoztatja, illetve helybenhagyja.

(2)

Ha a fellebbviteli bizottság az eljárás megismétlését rendeli el, határozatában az új
eljárás lefolytatásához iránymutatást ad.

(3)

A másodfokú határozat a kihirdetésével válik jogerőssé és - a 22.§ és a 23.§ szerinti élj
árasokra tekintet nélkül - végrehajtható.

(4)

A fegyelmi eljárás során keletkezett iratokat az első fokon eljárt szervnek kell
visszaküldeni.
A felülvizsgálati eljárás
22.§

(1)

Az eljárás alá vont a fellebbviteli bizottság másodfokú jogerős határozata ellen, annak
kézbesítésétől számított öt napon belül, felülvizsgálati kérelmet nyújthat be a Szövetség
rendkívüli fegyelmi bizottságához, amely azt soron kívül, de legkésőbb nyolc napon
belül elbírálja, határozatát írásba foglalja, és az eljárás alá vont részére kézbesíti.
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(2)

A rendkívüli fegyelmi bizottság tárgyalás tartása nélkül, az első- és másodfokú eljárás
iratai alapján a másodfokú határozatot helybenhagyja, megváltoztatja vagy
megsemmisíti, és új határozatot hoz. A rendkívüli fegyelmi bizottság határozata a
kihirdetésével végrehajtható.

(3)

A jogerős határozat megváltoztatásának vagy megsemmisítésének akkor van helye, ha
a fegyelmi eljárás során az eljárási szabályokat megsértették, és ennek a hozott
határozatra lényeges kihatása volt, vagy ha olyan új tény vagy bizonyíték merült fel,
amely alkalmas az alapeljárásban megállapított tényállás megdöntésére.
23.§

(1)

A rendkívüli fegyelmi bizottság sporttevékenységtől eltiltás büntetést kiszabó
határozata ellen a sportoló, a szakmai tevékenységtől eltiltás büntetést kiszabó
határozata ellen a sportszakember keresettel a bírósághoz fordulhat. A bírósági
eljárásra a munkaügyi perekre vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket kell alkalmazni.

(2)

A fegyelmi eljárás alá vont sportoló, illetve sportszakember a sporttevékenységtől,
illetőleg a szakmai tevékenységtől eltiltó másodfokú jogerős fegyelmi határozat ellen
akkor is keresettel fordulhat a bírósághoz, ha a felülvizsgálati eljárásra való
jogosultságával nem élt.
A fegyelmi büntetés elengedése
24.§

(1)

A rendkívüli fegyelmi bizottság az időtartamban meghatározott fegyelmi büntetés még
végre nem hajtott részét az eljárás alá vont kérelmére, méltányosságból elengedheti, ha
a)
b)
c)

a fegyelmi büntetés időtartamának már több mint a fele eltelt, és
a fegyelmi eljárás alá vont újabb fegyelmi vétséget ez idő alatt nem követett el és az
elengedésre egyébként is érdemes, továbbá
a fegyelmi büntetés célja ily módon is elérhető.

(2)

A fegyelmi büntetés elengedésére irányuló kérelmet az első fokon eljárt szervnél kell
benyújtani, és csatolni kell a kérelmező tevékenységét közvetlenül irányító szerv
(sportszervezet, szakosztály, bizottság, stb.) véleményét. A fegyelmi bizottság a kérelmet
a fegyelmi ügy irataival együtt terjeszti fel a rendkívüli fegyelmi bizottsághoz.

(3)

A pénzben kifejezett fegyelmi büntetés a kifizetéskor, az időtartamban meghatározott
fegyelmi büntetés - az (1) bekezdésben foglaltakra is figyelemmel - az időtartam
elteltekor, az egyéb sportfegyelmi büntetés a foganatosítása után azonnal elévül.
Vegyes és záró rendelkezések
25.§

(1)

A fegyelmi eljárás lefolytatásával összefüggő költségeket - a (2) bekezdésben
meghatározott kivétellel - az eljáró szerv viseli.

12
(2)

Ha az eljárás alá vont fegyelmi felelősségét jogerősen megállapították, az eljárás alá vont
köteles megtéríteni az általa indítványozott eljárási cselekmények, illetve a részéről igénybe
vett jogi képviselő költségeit.
26.§

A fegyelmi jogkör gyakorlói a tevékenységükben függetlenek, és a jogszabályok, valamint a
jelen fegyelmi szabályzat rendelkezései szerint kötelesek eljárni.
27.§
A fegyelmi határozatokat a Szövetség fegyelmi bizottsága tartja nyilván.
28.§
(1)

Ezt a fegyelmi szabályzatot a Szövetség elnöksége 2009. …….. ... napján megtartott ülésen
fogadta el, és leptette hatályba.

(2)

A jelen szabályzat rendelkezéseit azokban az eljárásokban kell alkalmazni, amelyeket a
hatálybalépése után elkövetett kötelezettségszegések miatt indítanak. A már folyamatban lévő
eljárásokban a jelen szabályzat rendelkezései akkor alkalmazhatók, ha azok a fegyelmi eljárás
alá vont számára kedvezőbb elbírálást biztosítanak.
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A FEGYELMI BÜNTETÉS MERTEKE
1.§
l.

A sportfegyelem, a játék és a versenyszabályok megtartása, biztosítása kötelessége minden
játékosnak és a rögbi területén működő valamennyi vezetőnek (munkaviszonyban vagy
társadalmi munkában tevékenykedő, mindenkor a felelősen megbízott személy
továbbiakban: vezető). Függetlenül attól, hogy a játékos mezben vagy a pályán civil
öltözékben tartózkodik.
2.§
A fegyelmi büntetések mértéke

___________________________________________________________________________
első esetben
második alkalommal
több alkalommal
Fokozat
történő
kiállítás
esetén
___________________________________________________________________________
I-II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.

írásbeli figy. vagy 1 mérk.
1-2 mérkőzés
3-4 mérkőzés
5-7 mérkőzés
6 hónaptól 1 évig
1-3 évig
3 évig

1-2 mérkőzés
2-3 mérkőzés
5-6 mérkőzés
8-10 mérkőzés
1-2 évig
3-5 évig
5-10 évig

2-4 mérkőzés
4-6 mérkőzés
7-9 mérkőzés
11-14 mérkőzés
2-3 évig
5 évnél több
10 év vagy örökre eltiltás

FIRA-AER érvényben lévő fegyelmi büntetés mértéke és a magyar szabályozásnak megfelelő
kategorizálás, mely magyarországi eseteknél a magyar szabályozást vesszük alapul és a FIRA
fegyelmi vétség mérték táblázata egy fajta iránymutatást szab
Vétség

FIRA Büntetés szabás

Büntetési
tartomány

Ellenfél megütése kézzel,
ököllel, karral beleértendő
a könyök is
Szándékos rálépés,
taposás
Ellenfélbe belerúgás

3 hét

1 – 12 hét

Magyar
szabályzásnak
megfelelő fokozat
I.-II. fok

Fejen – 18 hét
Testen – 4 hér
Fej – 18 hét
Test – 4 hét
2 hét

3 – 26 hét

I.-III. fok

3 – 26 hét

I.-III. fok

1 – 6 hét

I.-II. fok

Lábbal történő
kigáncsolás
Ellenfél fejelése
Ellenfélbe beletérdelés
Ellenfél megharapása
Ellenfél szemének
támadása
Késői, korai, veszélyes
fogás, idetartozik az un
„nyújtott karral történő
fogás” is
Rúgó játékos rúgás utáni

18 hét
Fej – 18 hét
Test – 4 hét
18 hónap
24 hónap

6 – 36 hét
3 – 26 hét

V. fok
I.-III. fok

3 – 36 hónap
12 – 36 hónap

VII. fok
VII. – VIII. fok

3 hét

1 – 8 hét

I.-II. fok

3 hét

1 – 8 hét

I.-II. fok

14
akadályozása, fogása,
felöklelése
A labda nélküli ellenfél
feltartása, akadályozása,
tartása, fogása, tolása,
felöklelése, kivéve zárt
tolongás, nyílt tolongás,
csomag
A zárt tolongás első
sorában a megfelelő
távolságtól eltérő
távolságba helyezkedés
és az ellenfél
„lerohanása”
A zárt tolongás első
sorában az ellenfél
felemelése, vagy felfelé
tolása
Zárt tolongás, nyílt
tolongás, csomag
szándékos
összeomlasztása
Amikor a labda játékon
kívül van, de az ellenfelet
zavarja, akadályozza,
bármilyen módon rossz
szándékúan izgatja
Szóbeli szidás a
mérkőzés hivatalos
személyei ellen
Fenyegető mozdulatok
vagy szavak a mérkőzés
hivatalos személyei ellen
Fizikai bántalmazás a
mérkőzés hivatalos
személyei ellen
3 sárgalap begyűjtése
egy bajnoki és/vagy kupa,
és/vagy nemzetközi,
és/vagy nemzetek közötti
mérkőzés sorozatban

3 hét

1 – 8 hét

I.-II. fok

3 hét

1 – 8 hét

I.-II. fok

3 hét

1 – 8 hét

I.-II. fok

3 hét

1 – 8 hét

I.-II. fok

3 hét

1 – 8 hét

I.-III. fok

8 hét

4 – 12 hét

IV.-V. fok

18 hónap

12 – 24 hónap

VI.-VII. fok

5 év

2 év – életre szóló
eltiltás

VIII. fok

A soron következő
mérkőzésről való eltiltás

I. fok

2.
A meghatározott időre érvényes eltiltás rögbi játékossal szemben megfelelő számú
mérkőzésre is kimondható. A határozott időre érvényes eltiltás a Rögbi Szövetség versenynaptárában
előírt bajnoki és kupa, valamint nemzetek közötti és nemzetközi klub mérkőzésekre vonatkozik.
3.

Sporttevékenységtől eltiltás vonatkozhat: mérkőzéstől, edzői, játékvezetői működéstől,
tisztségviseléstől, sporttelep látogatástól.

3.§
Sportszerűtlen magatartás
1.

Sportszerűtlen magatartás, viselkedés minden olyan szabálytalanság, amely nem csupán a
játék külső megítélését rontja le, hanem ha miatta időlegesen meg kell szakítani a
mérkőzés folyamatosságát és ezért a játékost kiállítják:
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2.

a)

A játékszabályok következetes megsértése (I. fok)

b)

Szándékos időhúzás (I. fok).

c)

Saját vagy az ellenfél, játékosával vitatkozás arról, hogy kit illet meg a
szabadrúgás bedobás stb. joga (I. fok).

d)

Meg nem engedett beszéd, kiabálás, a saját és az ellenfél játékosának szidalmazása
a játéktéren belül (II. fok).

e)

Vitatkozás, veszekedés, sportszerűtlen viselkedés a játéktéren kívül levő személyekkel (II.
fok).

f)

Káromkodás, szitkozódás, trágár beszéd (III. fok).

g)

Sérülés színlelése, időhúzás (II. fok).

h)

Az ellenfél játékosának, vezetőjének és a közönségnek az ingerlése (II. fok).

i)

Dulakodás (kakaskodás) (II. fok),

Csapat, válogatott keret, hivatalos küldöttség tagjaként sporttelepen kívül elkövetett
sportszerűtlen magatartás:
a)

Kulturálatlan, durva viselkedés (III. fok).

b)

Tettleges és kölcsönös bántalmazás civilek vonatkozásában: megítélése az 5.§ (4)
bekezdése szerint.

4.§
Kíméletlen, durva játék
l.

A kíméletlen, durva játékot a labda megszerzéséért folytatott küzdelemben akkor követi el a
játékos, ha nincs tekintettel, az ellenfél testi épségére:
a)
b)
c)
d)

Ha sérülést nem okozott a rúgás, talpalás, taposás (II. fok), viszonzása (II. fok).
Ha sérülést okozott (IV. fok), viszonzása (III. fok).
Ha súlyos sérülést okozott (IV. fok), 'viszonzása (III. fok)
Szem támadása (V. fok), vagy annak kísérlete (IV. fok)
5.§
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Tettleges és kölcsönös bántalmazás
1.

Az ellenfelét (vagy saját játékostársát) a játéktéren a labdáért folytatott küzdelemben tettlegesen
bántalmazó játékos büntetése:
a. A játékos leköpése (III. fok), viszonzása (II. fok).
b. A játékos megrúgása, megütése (III. fok), viszonzása (II. fok)
c. A játékos megcsípése, megharapása, hajhúzás, illetlen módon történő izgatása (III. fok),
viszonzása (II. fok)
d. Rúgás, ütés, mely sérülést okozott (IV. fok), viszonzása (III. fok)
e. Rúgás, ütés, mely súlyos sérülést okozott (V. fok), viszonzása (III. fok)
f. Szem támadása (V. fok), vagy annak kísérlete (IV. fok)

2.

Az ellenfelét vagy saját játékostársát - a játéktéren, a sporttelepen vagy azon kívül, de nem a
labdáért folytatott küzdelemben tettlegesen bántalmazó és viszonzó játékos büntetése:
a)
b)
c)
d)
e)
e)
f)

3.

Dulakodás (III. fok), viszonzása (II. fok),
A játékos leköpése (IV. fok), viszonzása (III, fok),
A játékos megcsípése, megharapása, hajhúzás, illetlen módon történő izgatása (IV. fok),
viszonzása (III. fok)
Szándékos ütés, rúgás (V. fok), viszonzása (IV. fok).,
Szándékos ütés vagy rúgás, amely sérülést okozott (VI. fok), 'viszonzása (IV. fok).
(A 2. d) pontot kell alkalmazni abban az esetben, ha a mérkőzés tömegverekedés miatt
szakadt félbe.)
Szem támadása (VII. fok), vagy annak kísérlete (V. fok)
Ha súlyos sérülést okozott (VII. fok), viszonzása (V. fok).

A saját vagy az ellenfél vezetőjét a sporttelepen vagy azon kívül – tettlegesen bántalmazó
játékos és vezető büntetése (dulakodás, köpés, rúgás, ütés stb. esetén):
a)

A vezető részéről kezdeményezett tettleges bántalmazás esetén a vezető büntetése (VI. fok),
viszonzása (IV. fok).

b)

A játékos részéről kezdeményezett tettleges bántalmazás esetén a játékos büntetése (VI.
fok), viszonzása (ÍV. fok).

c)

A 3. a) pontot kell alkalmazni a vezetők egymás elleni tettlegessége esetén is.

4.
A nézőt a sporttelep területén sértő, tettlegesen bántalmazó játékos és vezető büntetése
(dulakodás, köpés, rúgás, ütés stb. esetén):
a)

A néző részéről kezdeményezett sértő megjegyzésre, sértő viszontválasz a játékos részéről.
(II. fok), a vezető részéről. (IV. fok).

b)

A néző részéről kezdeményezett dulakodás, köpés, rúgás, ütés stb. "viszonzása a
játékos részéről. (IV. fok), a vezető részéről (V. fok). Ha sérülést okozott, egy
fokkal súlyosabb.

c)

Ha a játékos a kezdeményező a sértésben (ül. fok), ha a vezető (IV. fok).
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d)
5.

Ha a játékos a kezdeményező a tettleges bántalmazásban (IV. fok), ha a vezető (V. fok). ha
sérülést okozott egy fokkal súlyosabb.

Ha az 1-4. bekezdésben elkövetett cselekmény miatt a mérkőzés félbeszakad, a játékos és vezető
eltiltását egy fokkal súlyosabban kell minősíteni.
6.§
A mérkőzés játékvezetőjével vagy a partjelzővel szemben
elkövetett cselekmények

1.

A játékvezető zaklatása, felelőségre vonása, tevékenységének tiszteletlen bírálata a
játékos részéről (II. fok), a vezető részéről. (IV. fok).

2.

A játékvezető ítéletében sértő módon való bírálata a játékos részéről (a játékvezető
emberi méltóságának., önérzetének megbántása):

3.

a)

Arcjátékkal (III. fok), a vezető részéről (IV. fok).

b)

Különböző mozdulatokkal vagy szavakkal (III. fok), a vezető részéről (IV. fok).

c)

A játékvezetőt becsületében súlyosan sértő megjegyzéssel (IV. fok), a vezető
részéről (V. fok).

d)

A labdának a játékvezető irányába dobásával vagy rúgásával (V. fok), a vezető
részéről (VI. fok).

e)

A játékvezető irányába történő köpéssel (V. fok), a vezető rés/érői (VI. fok).

f)

A játékvezető leköpése (VI. fok), a vezető részéről (VII. fok),

A játékvezető ítélkezésével, szembehelyezkedés, engedetlenség, ha a mérkőzés:
a)

Nem szakad félbe (III. fok).

4.

b)
Ha a mérkőzés félbeszakad (VI. fok).
A játékvezetővel szembeni dulakodás, rángatás, lökdösés, felszerelési tárgyának elvétele (VI.
fok), a vezető részéről (VII. fok).

5.

A játékvezető elgáncsolása, elbuktatása (VII. fok), a vezető részéről (VIII. fok).

6.

A játékvezető megrúgásának, megütésének kísérlete,
közbeavatkozása miatt nem tud végrehajtani (VI. fok).

7.

A játékvezetőt - a játéktéren, a sporttelepen vagy azonkívül - teltlegesen bántalmazó játékos és vezető
büntetése (a játékvezető megölése, bármely tárggyal megdobása, a labdával szándékosan megdobása
vagy nekirúgása, a játékvezető leköpése):

melyet

más

személy

a)

Ha sérülési nem okozott (VII. fok), de azon belül 3 évnél rövidebb idejű eltiltás nem adható.

b)

Ha sérülést okozott (VIII. fok), de azon belül 5 évnél rövidebb idejű eltiltás nem adható.
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8.

Ha a 4-7. bekezdésben elkövetett cselekmény miatt a mérkőzés félbeszakad, a játékos és a vezető
büntetésének mértékét egy fokkal súlyosabbnak kell minősíteni.

9.

Ha a 7- bekezdésben elkövetett cselekményt a játékvezető részéről történi kezdeményezés miatt követte
el a játékos, vagy a vezető, akkor a büntetés mértékét egy fokkal, enyhébbnek kell minősíteni.
7.§
A hivatalosan kiküldött szövetségi képviselő ténykedésének bírálata vagy intézkedésétnek
akadályozása

1.

A szövetség hivatalos kiküldöttjét (szövetségi tisztségviselő, ellenőr) tevékenysége miatt sértő
módon bíráló vagy intézkedéseiben akadályozó játékos és vezető büntetése:
a)

Különböző mozdulat, sértő megjegyzés a játékos részéről (III. fok), a vezető részéről
(IV. fok).

b)

Durva sértés, megjegyzés, köpés esetén a játékos részéről. (IV. fok), a vezető
büntetése (V. fok).

c)

Ha a játékos vagy vezető tettlegességet követ el, a játékos büntetése (VI. fok),
a vezetőé (VII. fok),

d)

Ha sérülés történt, egy fokkal súlyosabb a büntetés.

e)

Ha a szövetségi vezető a kezdeményező, akkor a játékos büntetése (IV. fok), a vezető
büntetése (V. fok)
8.§
Levonulás a játéktérről.
A játék megtagadása

l.

2.

Ha egy vagy többjátékos alapos ok nélkül a mérkőzés folyamán elhagyja a játékteret és nem tér
vissza, a büntetés:
a)

Ha a mérkőzés tovább folytatódik (III. fok).

b)

Ha a mérkőzés egy vagy több játékos levonulása következtében félbeszakad (V.
fok), ha a sportegyesületi vezető hozzájárulásával vagy kezdeményezésére
történik, a vezető eltiltása (VI. fok),

c)

Ha az egész csapat hagyja el a pályát (VI. fok), ha a levonulás sportegyesületi vezető
hozzájárulásával vagy kezdeményezésére történik (III. fok), a vezető eltiltása (VII. fok ).,

Abban az esetben, ha egy vagy több játékos alapos ok nélkül egyesületében megtagadja
a játékot:
a)

Ha egyénileg tagadja meg a játékot (III. fok).

b)

Ha a játékot csoportosan tagadják meg (V. fok),
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c)
3.

Ha a játék megtagadása a játékosok részéről saját vagy más egyesületi vezető
felhívására történt (IV. fok), a vezető eltiltása (VI. fok),

Ha egy vagy több játékos erőszakkal megrongálja a labdát, mely ennek következtében
használhatatlanná válik (III. fok), Ha a vezető rongálja meg a labdát (IV. fok).
a)

Ha a mérkőzés emiatt elmarad vagy félbeszakad (IV. fok).

b)

Az egyesületi vezető eltiltása (VI. fok).

Megjegyzés: Egyesületi vezető alatt az értendő, aki a mérkőzésen játszó csapat edzője, intézője
vagy az egyesületi szakosztály választott tagja.
4.

A vétségei elkövető tartozik az okozott kárt megtérítem.
9.§
Igazolási, átigazolási szabály megsértése

1.

Ha a játékos igazolási vagy átigazolási lapján hamis, valótlan adatot közöl (IV. fok ). A
sportegyesületi vezető eltiltása, ha tudott a valótlan adatközlésről (V. fok).

2.

Ha a játékos volt sportegyesülete záradékolását meghamisítja vagy anyagi előnyök adásával,
ígérésével rá akarja bírni az egyesületi vezetőt valótlan adat közlésére (V. fok),. Ha a
sportegyesületi vezető tud a hamisításról, eltiltása (VI. fok).

3.

Ha a játékos hamis adatok közlése alapján szerzett átigazolási, eltiltása (V. fok). A
sportegyesületi vezető, ha tudott a hamisításról büntetése (VI.. fok).

4.

Ha a játékos igazolása (sportegyesületi, tagsági könyve) hamisított adatot tartalmaz büntetése (IV.
fok). Ha a sportegyesületi vezető tud erről vagy ő követi el a hamisítást, eltiltása (VI. fok).

5.

Ha a játékos az igazolási szabályt megsértve két vagy több egyesülethez ír alá igazolási vagy
átigazolási kérelmet, büntetése (V. fok). Ha a sportegyesületi vezető biztatására követi el, a vezető
büntetése (VI. fok).

6.

Ha a játékos eltiltást idejének lejárta előtt ír alá átigazolási kérelmet (III. fok). A
sportegyesületi vezető eltiltása, ha tudott az igazolási szabály megsértéséről. (IV. fok).

7.

Ha a sportegyesület vezetője egy másik sportegyesület vezetőjét arra bíztatja vagy
ráveszi, hogy átigazolást kérő játékos átigazolási lapjára hamis adatot írjon (VI. fok). Annak a
sportegyesületi vezetőnek az eltiltása, aki hamis adatot közöl (VI. fok).

8.

Ha a játékos az átigazolási kérelem aláírását tiltott anyagi ellenszolgáltatás ellenében
hajlandó megtenni, eltiltása (V. fok). Ha a vezető kielégíti az igényt, eltiltása (VI. fok).

9.

Ha a sportegyesületi vezető saját, egyéni, érdekből a játékos átigazolásához csak tiltott
anyagi ellenszolgáltatásért hajlandó hozzájárulni (VI. fok). Ha a másik sportegyesület
vezetője kielégíti az igényt, eltiltása (VI. fok).
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10.§
Jogosulatlan játék hazai és nemzetközi mérkőzésen
1.

Annak a játékosnak - akit valamely mérkőzésen történt kiállítás ténye felfüggesztett a játéktól
vagy a Szövetség fegyelmi határozattal a játéktól eltiltotta vagy más okból jogosulatlan a
játéka és ennek ellenére játszik - büntetése:
a)

Ha a játékos szereplése gondatlanság miatt következett be (III. fok), a
sportegyesületi vezető, ha részes a gondatlanságban, büntetése (IV. fok).

b)

Rosszhiszeműség esetén a játékos büntetése (IV. fok), a sportegyesületi vezető
büntetése (V. fok).

c)

Ha a játékos "idegen" sportegyesület csapatában játszik mérkőzésen (V. fok),. a
sportegyesületi vezető büntetése (VII. fok).

2.

Ha a játékos serdülő vagy ifjúsági mérkőzésen játszik, de az engedélyezett korhatárnál
idősebb, büntetése (III. fok), A sportegyesületi vezető büntetése (V. fok.).

3.

Ha a játékos hamis sportorvosi engedéllyel játszik és erről tudomása van, a játékos
büntetése (II.. fok), a vezetőé (VI. fok). (A 3. bekezdést kell alkalmazni, abban az esetben is,
ha a játékos vagy a vezető egy másik játékos sportegyesületi tagsági könyvéből veszi át
az orvosi igazolást.)

4.

Sportorvosi engedély hamisítása esetén a játékos eltiltása (VI fok), a vezetőé (VII. fok)

5.

Ha a játékos más játékos fényképes sportegyesületi tagsági könyvével játszik mérkőzésen:

6.

a)

saját sportegyesülete csapatában, a játékos büntetése (III. fok) a sportegyesület vezetőé (IV.
fok).

b)

Ha nem saját sportegyesülete csapatában játszik, büntetése (V. fok). A sportegyesületi
vezetőé (VI. fok).

A Szövetség engedélye nélkül nemzetközi, mérkőzésen játszó játékos, vezető büntetése:
a)

Ha a játékos saját csapatában játszik (I. fok). A sportegyesületi vezető, ha
tudott a szabálysértősről, vagy azt maga segítette elő, büntetése (VI. fok).

b)

Ha a játékos nem saját egyesületének csapatában játszik egyesületének engedélye nélkül
(III. fok). A sportegyesületének illetékes vezetője, ha tudott a szabálysértésről vagy azt
maga segítette elő, büntetése (V. fok). A játékost játszató sportegyesület felelős
vezetőjének eltiltása (VI. fok).
11.§
Válogatott kerettag fegyelmi vétsége
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1.

A válogatott keretbe kijelölt játékosok a közös felkészülés ideje alatt a szövetségi edző engedélye
nélkül nem vehetnek részt egyesületük mérkőzésén,, A tilalmat megszegő játékos büntetése (III.
fok). A sportegyesületi vezetőé (V. fok).

2.

Válogatott mérkőzésen a játékot alapos ok nélkül megtagadó játékos büntetése (IV. fok).

3.

Válogatott kerettagsággal, járó kötelesség megsértése:
a)

Késés az edzésről (II. fok).

b)

A megszabott feladatok hanyag ellátása (III. fok).

c)

Vezetőkkel szembeni tiszteletlen magatartás (IV. fok).

d)

Közös foglalkozásra italos állapotban megjelenés (V. fok).

e)

Sportszerűtlen életmóddal, készülni a mérkőzésre (IV. fok).

f)

Feladat végrehajtásának nem teljesítése vagy megtagadása (V. fok).

4.

A válogatott mérkőzésen alapos ok, engedély nélkül a játékteret elhagyó játékos büntetése (V. fok).

5.

A válogatott mérkőzésen való szereplési: feltételhez kötő játékos büntetése:
a)

A feltétel nem teljesítése ellenére a játékot mégis vállalja (II. fok).

b)

A feltétel nem teljesítése esetén a játékot nem vállalja (VI. fok).

6.

A válogatott vagy nemzetközi, mérkőzésen kiállított játékos büntetése, ha az nem tartozik a FIRA
vagy IRB hatáskörébe, mindenkor megegyező a bajnoki mérkőzés esetében alkalmazott büntetési
fokozattal.

7.

Aki a testnevelési és sporttevékenységgel összefüggő vagy egyéb súlyos bűncselekményt követ el
(VII. fok), a vezetőé (VIII. fok második esete alkalmazandó).

8.

Ha játékost rábeszéléssel, jutalmazással rávesznek arra, hogy válogatott mérkőzésen ne fejtse ki
teljes tudását, büntetése (VII. fok). Ha vezető kezdeményezésére történt, a vezető büntetése
(VIII. fok második esete alkalmazandó).

9.

Az a válogatott kerettag, aki magánéletében erkölcstelen, botrányos életmódot folytat, vagy
egyéb módon sportolóhoz, nem méltó magatartást tanúsít büntetése (V. fok).

10.

Az 1-8, bekezdésben elkövetett cselekmények miatt a játékost a válogatott keretből is
meghatározott időre ki kell zárni.
12§
Csábítás, vesztegetés

1.

Csábítást követ el az, aki más egyesület játékosát önző és erkölcsi értelemben
kifogásolható érdekből rábeszéléssel, ígérettel vagy fenyegetéssel sportszerűtlen magatartásra
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befolyásol. Vesztegetést követ el az, aki jutalmat ígér vagy ad olyan sportbeli magatartás
kifejtésére, sportteljesítmény elmulasztására, amely ellenkezik a sportszerűség elvével és a
szabályokkal.
A/

B/

Játékostársát vagy más egyesület játékosát fenyegetéssel, jutalmazással vagy erkölcsösen
előnyös és kedvező eredmény alakításával, annak ígérésével, vagy anélkül rábír arra:
a)

hogy sportegyesületének mérkőzésén ne játsszon, a játékos büntetése (V. fok),

b)

hogy sportegyesületének mérkőzésén ne játsszon teljes tudásával, a játékos
büntetése (VI. fok),

c)

hogy sportegyesületének mérkőzésén játékával az előre megbeszélt eredmény
kialakulását segítse elő, a játékos büntetése (VI. fok),

d)

hogy sérülést okozzon az ellenfél játékosának, a játékos büntetése (VI. fok),

e)

aki felbiztatta, annak büntetése a-c) pont esetében egy fokkal súlyosabban
minősítendő,.

Aki játékvezetőt rábeszéléssel, fenyegetéssel felbíztat arra, hogy valamely mérkőzésen
részrehajlóan működjék, büntetése:
a)

Kísérlet esetén (V. fok).

b)

Ha veszteget, jutalmat ígér, ad vagy valamilyen előnyt helyez kilátásba, a
büntetése (VII. fok), a játékvezetőé (VII. fok).

C/

Ha a játékos az A-B/ pontban felsorolt cselekedetet vezető vagy játékostársa bíztatására,
ösztönzésére követte el, büntetése egy fokkal enyhébben minősítendő.

D/

A jogellenesen befolyásolt mérkőzés eredményét meg kell semmisíteni, kivéve, ha ez a vétlen
csapatot sújtaná:
a) ha. ez a vétlen csapatnak kedvező, a mérkőzést a versenykiírásban foglaltaknak megfelelően a
győzelem esetén járó ponttal, az átlagos pontkülönbséggel a javára kell írni,
b) a vétkes csapattól további két pont vonható le,
c) ha a megegyezés harmadik csapat kárára történt, a mérkőzés eredményét törölni kell és
mindkét csapatot két-két pont levonásával kell büntetni.
13.§
A mérkőzés félbeszakítása

1.

Ha a játékvezető a mérkőzést rendzavarás, kedvezőtlen időjárás (köd, villámlás),
áramkimaradás, a pálya talajának időközben alkalmatlanná válása stb. miatt, ideiglenesen
félbeszakította, a félbeszakadás okának megszűnése vagy megszüntetése után tegyen meg minden
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lehetséges intézkedést a mérkőzés folytatására, Nem lehet a mérkőzést folytatni a csapatok
létszámhiánya, levonulás, a pályán történő tömegverekedés, haláleset, a játékvezető tettleges
bántalmazása esetén.
2.

Abban az. esetben, ha a mérkőzés nem folytatható, a játékvezető befejezettnek
nyilvánítja a mérkőzést és az okot jelentésében részletesen közli.

3.

Félbeszakadt mérkőzés esetén - ugyanúgy, mint elmaradás esetén - a játékvezető és
az érdekelt két csapat képviselője köteles megjelenni a Fegyelmi Bizottság esetet tárgyaló ülésén.

4.

A félbeszakadt mérkőzés hátralévő részidejét nem lehet utánjátszani, csak az egész
mérkőzést lehet újrajátszani,

5.

Félbeszakadáskor a következő határozatok hozhatók;

a)

A mérkőzést a pályán elért eredménnyel, kell igazolni, ha:
-

a mérkőzés a játéktéren, vagy a nézőtéren okozott botrány miatt szakad félbe és a vétlen
csapat győzelemre áll,

-

komolytalan játék esetében,

-

valamilyen időjárási ok miatt, ha a mérkőzésből hátralévő játékidő nagyságát a
Fegyelmi Bizottság úgy ítéli meg, hogy a mérkőzés eredménye lényegesen nem
változhatott volna meg..

b) A mérkőzés pályán elért eredményét törölni és a versenykiírásban foglaltaknak megfelelően
a győzelem esetén járó pontot 26-0 pontaránnyal a vétlen csapat javára kell igazolni, ha;
-

a pályaválasztó hibájából a mérkőzés nem fejezhető be, és a vétkes csapat
győzelemre vagy döntetlenre áll,

-

a mérkőzés a játéktéren vagy a nézőtéren okozott botrány miatt szakad félbe és a
vétkes csapat győzelemre vagy döntetlenre áll.

c) Ha a mérkőzés félbeszakadásában mindkét csapatot fegyelmi vétség terheli, a mérkőzést
lejátszottnak kell tekinteni azzal, hogy pontot egyik csapat sem kap. Ezen felül
mindkét csapat évi összeredményéből 2-2 büntetőpontot le kell vonni.
d) Ha a játékvezetőt, a partjelzőt(ket) vagy a játékos(oka)t bármilyen tárggyal megdobják,
megütik vagy valamelyik játékos vagy vezető a játékvezetőt a labdával szándékosan
megdobja vagy a labdát szándékosan nekirúgja vagy leköpi vagy tettleg bántalmazza, a
mérkőzést félbe kell szakítani, A felsorolt cselekmények kísérlete esetén nem kell a játékot
véglegesen beszüntetni.
e) Ha a mérkőzés félbeszakadásában egyik csapat sem vétkes, a mérkőzés újrajátszását
rendeli el a Szövetség.
14. §
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Óvás bajnoki vagy kupa mérkőzés eredménye ellen
1.

A mérkőzés eredménye a következő okok miatt támadható meg óvással:
a)

a pályafelszerelések hiányossága, pályahitelesítés hiánya, a pálya alkalmatlansága játékra,
de csak akkor, ha a mérkőzés megkezdése előtt a játékvezetőnél bejelentették az
óvást, kivéve, ha az óvási ok a mérkőzés ideje alatt keletkezett,

b)

ha a mérkőzés közben olyan esemény történt, amely lehetetlenné tette az
eredmény igazságos kialakulását (pl. a közönség magatartása miatt lehetetlenné
vált a mérkőzés reális vezetése),

c)

ha játékos vagy cserejátékos jogosulatlanul szerepelt,

d)

ha a játékost érvényes sportegyesületi tagsági igazolvány nélkül szerepeltették,

e)

ha érvényes tagsági könyvvel rendelkező játékost a játékvezető nem engedett
játszani,

f)

ha a játékvezető a mérkőzésen műhibát követ el, (Műhibát akkor követ el a
játékvezető, ha ítélete mást tartalmaz, mint amit a játékszabályok az adott esetre előírnak.)

2.

Ha az 1. bekezdés b), c), d) pontokban szereplő esetekben bebizonyítható, hogy az óvás
alapja döntően befolyásolta a mérkőzés igazságos eredményének kialakulását, a mérkőzés
pályán elért eredményét törölni kell és a versenykiírásban foglaltaknak megfelelően a győzelem
esetén járó pontot 26-0 gólkülönbséggel a vétlen csapat javára kell írni.

3.

Az 1. bek. a) és e) pontok esetében a mérkőzés eredményét törölni kell és el kell
rendelni a mérkőzés újrajátszását,

4.

Az 1. bek. b) pont esetében csak akkor kell a mérkőzés eredményét törölni és az
újrajátszást elrendelni, ha az döntő befolyással volt az eredmény végső kialakulására. Ha a
hátralévő játékidő rövidsége vagy az addig elért eredménykülönbség nagysága már nem
indokolja az eredmény törlését, az óvást el kell utasítani, és a pályán elért eredményt kell
fenntartani!

5.

Az 1. bek. c) pont esetében, ha mindkét csapatban jogosulatlan játékos szerepelt, a mérkőzés
eredményét törölni kell azzal, hogy egyik csapat sem kap pontot és mindkét csapat
összeredményéből le kell vonni 2-2 büntetőpontot.
Ha csak az egyik csapatban szerepelt jogosulatlan játékos, a mérkőzés eredményét törölni kell
azzal, hogy a mérkőzést a versenykiírásban foglaltaknak megfelelően a győzelem esetén járó
ponttal és 26-0 eredménnyel a vétlen csapat javára kell írni
15.§
A Szövetséggel, annak bizottságával szemben
elkövetett fegyelmi vétségek
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1.

Ha a játékos, vezető MRgSZ hivatalos szervét, bizottságát, vagy társadalmi dolgozóját
megbízatása gyakorlása közben szóban vagy írásban megsérti, vagy a bizottság előtt
tiszteletlenül viselkedik, büntetése (IV. fok). A vezető büntetése (V. fok).

2.

Ha a játékos, vezető MRgSZ hivatalos szerveit hamis adat közlésével, nyilatkozattal vagy
vallomással, megtéveszti:
a)
b)

gondatlanság estén a büntetés (III. fok). A vezető büntetése (V. fok).
rosszhiszeműség esetén a büntetés (IV. fok). A vezető büntetése (VI. fok).

3.

Ha a játékos, sportszervezetek által kibocsátott jegyekkel üzérkedik, büntetése (IV. fok).
A vezető büntetése (VI. fok).

4.

Ha a játékos vagy vezető a szabályszerű idézésre saját hibájából nem jelenik meg a bizottság
előtt, büntetése (III. fok). A vezetőé (IV. fok).

5.

Ha a játékos vagy vezető alaptalanul, vádaskodik személy, vagy sportegyesület ellen
szóban vagy írásban:
a)

gondatlanság esetén a büntetése (III. fok). A vezetőé (V. fok).

b)

rosszhiszeműség esetén a büntetés (IV. fok), a vezetőé (VI. fok).
16. §
Egyéb büntetések

1.

Ha a játékos vagy vezető a sportegyesület, sportszövetség felszerelését sportberendezéseit
rongálja, elcseréli, megsemmisíti, stb., gondatlanság esetén a büntetés (III, fok). A vezetőé (V.
fok). A rongálónak a felmerült kárt meg kell téríteni.

2.

Aki a vezető szervek határozataiban foglalt kötelező rendelkezéseket vétkesen megszegi,
fegyelmi vétséget követ el. Játékos büntetése (III..-IV. fok), a vezetőé (V.-Vl. fok).

3.

Aki a sporttelep területén botrányos, erkölcstelen módon sportemberhez nem méltó
magatartást tanúsít, a játékos büntetése (IV. fok), a vezetőé (V. fok).

4.

Ha a játékos, vezető olyan magatartást tanúsít, amelyből kitűnik, hogy szemben áll hazáink
állami és társadalmi rendjével (VIII. fok).

5.

Ha a játékos, vezető a testnevelési és sporttevékenységgel összefüggő vagy egyéb súlyos
bűncselekményt követ el (VIII. fok).
17.§
Általános rendelkezések

A Fegyelmi Bizottság (fegyelmi biztos) indokolt esetben a fegyelmi vétség elkövetőjével szemben a
cselekményre előirt fokozatok közül enyhébb, esetleg súlyosabb fokozatot is alkalmazhat.
18.§

26
Óvás folyamata
1. Óvást lehet benyújtani a következőkre:
a. bajnoki és kupa mérkőzés eredménye bármely korosztályban
b. nemzetközi klub mérkőzés eredménye – az erre hivatott rendező szerv szabályai szerint
vonatkozik az óvási szabályzat, mely összhangban van a FIRA AER idevonatkozó
szabályzatával
c. utánpótlás torna eredménye
d. nemzetek közötti mérkőzés eredménye– IRB / FIRA AER szabályzata vonatkozik rá
2. Óvást kezdeményezhet:
a. Sportszervezet vezetője; aláírásra jogosult személy
b. Játékvezető, illetve Játékvezetői bizottság
c. MRGSZ hivatalból eljáró szerve, főtitkár, elnökség, különböző bizottságok
3. Óvás alapja, bizonyítékai:
a. A Fegyelmi szabályzatban felsorolt vétségek felmerülése
b. Játékvezető által ellenjegyzett jegyzőkönyv, melyet minden mérkőzés követő 72 órán
belül köteles eljutatni a szövetségbe
c. Játékvezetői jelentés
d. A mérkőzésről készített video anyag, fotó, hangfelvétel – egyértelmű azonosítást lehetővé
tevő minőségű felvétel
e. Helyszínen felvett tanúvallomások
4. Óvási díj mértéke:
a. bajnoki és kupa mérkőzés óvása esetén 15.000,- Ft. Határidőn belül más csapat is
csatlakozhat az óváshoz, csatlakozó csapatnak is óvási díjat kell fizetni.
b. hivatalos utánpótlás eseményeken óvási díj nincs.
c. óvási díj mentességet élveznek a hivatalból indított eljárások.
5. Óvási határidő:
a. 4.a esetben a mérkőzés lefújása után 72 órával, az óvási díj azonnali megfizetése mellett,
melyről a pénzügyi teljesítést követően 3 napon belül számlát kap a szövetségtől
b. 4. b esetben a vitatott esemény után 1 óra
6. Eljáró, kivizsgáló szervek:
a. 4.a esetben a Versenybizottság hivatott teljes körűen a vizsgálódást lefolytatni a
Játékvezetői bizottság, az Igazolási, Átigazolási és Nyilvántartási bizottság, és a Fegyelmi
bizottság bevonásával, illetve további vizsgálat lefolytatására felkérhet más szervezetet is.
A kivizsgálást követően saját hatáskörben járhat el, illetve az elnökség elé határozati
javaslatot terjeszthet.
b. 4.b esetben a helyszínen megalakuló 3 fős bizottság (melynek elnökét a játékvezetői
bizottság delegálja) dönt 1 órán belül a vitatott kérdésről, amennyiben súlyos vétségről
van szó 3 napon belül tovább delegálhatja a kérdést a Fegyelmi bizottságnak.
7. Döntés hozatal:
a. Az óvás kivizsgálását 8 munkanapon belül be kell fejezni és írásban nyilvánosságra kell
hozni. Abban az esetben, ha Fegyelmi Bizottságra tartozik a döntés, akkor azt be kell
terjeszteni felé. Az így meghozott döntés ellen 8 napon belül fellebbezéssel élhetnek,
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szintén 15.000 Ft azonnali megfizetése mellett, melyről a pénzügyi teljesítést követő 3
napon belül a szövetség számlát ad.
b. A döntés a fellebbezési határidő lejárta után válik érvényessé, végrehajthatóvá.
Amennyiben az óvás jogos, az óvást beterjesztő 3 napon belül visszakapja az óvási díjat,
melyet az elmarasztalt szervezet kauciójából von le a szövetség. Amennyiben nincs
kaució, vagy nincs fedezet a kaucióban, akkor a visszafizetést is az elmarasztalt
szervezeten kell behajtani.
c. Magán személy (játékvezető) ellen születő negatív döntés esetén az óvási díj
visszafizetése behajtható a személyen, de méltányossági okból elengedhető.

