A Magyar Rögbi Szövetség
Fegyelmi Szabályzata
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ÁLTALÁNOS RÉSZ
1. Preambulum
1.1. E fegyelmi szabályzatot a Magyar Rögbi Szövetség (a továbbiakban: Mrgsz)
Elnöksége (a továbbiakban: Elnökség) a sportról szóló 2004. évi I. törvény (a
továbbiakban: sporttörvény) 22. § (2) bekezdés c) pontja és a 23. § (1) bekezdés a)
pontja alapján, valamint a sportfegyelmi felelősségről szóló 39/2004. (III.12.) Korm.
rendelet (a továbbiakban: kormányrendelet) rendelkezéseire figyelemmel alkotja
meg.
1.2. E fegyelmi szabályzat összhangban van az International Rugby Board (IRB) és a
Fédération Internationale de Rugby Amateur - Association Européenne de Rugby
(FIRA-AER) szabályzataival.
Ha e fegyelmi szabályzatban nincs rendelkezés egy kérdés eldöntésére, akkor a
kormányrendelet és az IRB fegyelmi szabályzatának rendelkezései az irányadóak.
2. A fegyelmi szabályzat hatálya
2. 1. E szabályzat hatálya kiterjed
− az Mrgsz tagjaira és minden más sportszervezetre, amelyek részt vesznek az
Mrgsz által szervezett, rendezett vagy támogatott rögbi sportversenyeken;
− azon versenyzőkre és sportszakemberekre, akik részt vesznek az Mrgsz által
szervezett, rendezett vagy támogatott rögbi sportversenyeken.
2.2. Az Mrgsz támogatásával megvalósuló rögbi sportversenynek kell tekinteni azt is,
amelyet az Mrgsz tudomásul vesz. A tudomásulvételhez nem szükséges az Mrgsz
direkt határozata, elegendő, hogy nem emel szót a más által szervezett vagy
rendezett rögbi sportversennyel szemben.
2.3. A sportszakemberrel egy tekintet alá esik az Mrgsz választott vagy megbízott
tisztségviselője, munkavállalója, és az Mrgsz érdekében önkéntes munkát teljesítő
személy (a továbbiakban együtt: Mrgsz tisztségviselője).
3. A fegyelmi vétség
Fegyelmi vétség az a kötelességszegés, amelyet e fegyelmi szabályzat akként
minősít és amelynek elkövetése az eljárás alá vont szándékos vagy gondatlan
magatartása folytán következik be.
Fegyelmi vétséget a versenyző, a sportszakember – ide értve a játékvezetőt és az
Mrgsz tisztségviselőjét is –, és a sportszervezet követhet el.
4. A fegyelmi jogkör gyakorlója
4.1. A fegyelmi jogkört első fokon az Mrgsz Fegyelmi Bizottsága (a továbbiakban:
Fegyelmi Bizottság) gyakorolja. Az elsőfokú fegyelmi döntést a Fegyelmi Bizottság,
vagy a Fegyelmi Bizottság elnöke által, a Fegyelmi Bizottság tagjai közül kijelölt
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fegyelmi biztos hozza meg. A Fegyelmi Bizottság elnöke maga is eljárhat fegyelmi
biztosként.
4.2. A Fegyelmi Bizottság legalább három tagból áll, akiket az Elnökség választ meg
határozatlan időre. A tagok maguk közül elnököt választanak.
4.3. A másodfokon eljáró fegyelmi szerv az Mrgsz Fellebbviteli Fegyelmi Bizottsága
(a továbbiakban: Fellebbviteli Fegyelmi Bizottság).
4.4. A Fellebbviteli Fegyelmi Bizottság tagjait az ügynek megfelelően eseti jelleggel
az Mrgsz elnöke jelöli ki, s egyúttal kijelöli azt is, hogy a tagok közül ki tölti be a
Fellebbviteli Fegyelmi Bizottság elnöki tisztségét. A Fellebbviteli Fegyelmi Bizottság
tagjai közé az Mrgsz elnöke önmagát is jelölheti, ebben az esetben ő lesz a
Fellebbviteli Fegyelmi Bizottság elnöke. A kijelölést úgy kell elvégezni, hogy a
Fellebbviteli Fegyelmi Bizottság pártatlanul járjon el az ügyben.
4.5. A fegyelmi eljárásban és döntéshozatalban elnökként, tagként vagy fegyelmi
biztosként nem vehet részt
– az eljárás alá vont versenyző, sportszakember hozzátartozója,
– az eljárás alá vont sportszervezet tagja vagy képviselője,
– akit az eljárás során tanúként vagy szakértőként hallgattak meg,
– akinek a fegyelmi büntetés megállapításához vagy annak elmaradásához érdeke
fűződik,
– akitől egyébként az ügy elfogulatlan elbírálása nem várható el.
4.6. A másodfokú fegyelmi eljárásban és döntéshozatalban nem vehet részt, aki az
első fokú eljárásban a bizonyításban vagy a döntéshozatalban részt vett.
4.7. Az elnök, a tag, illetve a fegyelmi biztos az összeférhetetlenséget köteles a
fegyelmi bizottságának bejelenteni, és tevékenységét az eljárásban egyidejűleg
megszüntetni. Az elnök, a tag, illetve a fegyelmi biztos összeférhetetlenségét az
eljárás alá vont is – az annak alapjául szolgáló tényről való tudomásszerzést
követően haladéktalanul – bejelentheti. Összeférhetetlenség megállapítása esetén
az elnököt, a tagot, illetve a fegyelmi biztost fegyelmi bizottsága az eljárásból kizárja,
és az eljárást az elnök, a tag, illetve a fegyelmi biztos tevékenységével érintett
részében megismétli.
5. A fegyelmi büntetés és az intézkedés
5.1. A fegyelmi büntetés
5.1.1. A versenyzővel és a sportszakemberrel szemben kiszabható fegyelmi büntetés
– az írásbeli megrovás,
– a sporttevékenységtől eltiltás (a továbbiakban: eltiltás), és
– a pénzbüntetés.
5.1.2. A sportszervezettel szemben kiszabható fegyelmi büntetés a pénzbüntetés.
5.1.3. A büntetések külön és együtt is alkalmazhatóak, azonban az írásbeli megrovás
és az eltiltás együtt nem alkalmazható.
5.2. A fegyelmi intézkedés
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5.2.1. A versenyzővel és a sportszakemberrel szemben alkalmazható intézkedés
– a játékvezetői vizsgára való kötelezés, és
– a javaslattétel a vétkes versenyzővel vagy sportszakemberrel jogviszonyban lévő
sportszervezetnek az eljárás alá vonttal szembeni, a sportszervezet által
megállapítandó és végrehajtandó szankcióra (pl. az edzéslehetőség megvonása,
juttatások
csökkentése
vagy
megvonása,
munkajogviszony
felbontása,
sportegyesületből kizárás, sportolói szerződés felmondása) vonatkozóan.
5.2.2. A sportszervezettel szemben alkalmazható intézkedés a sportszervezet által
rendezett mérkőzések, sportversenyek vonatkozásában
– a legkisebb kötelező rendezői létszám megállapítása,
– az Mrgsz ellenőrének fogadására, és az ellenőr hivatalos tevékenységével
kapcsolatos költségeinek megtérítésére való kötelezés,
– a zárt kapus lebonyolításra való kötelezés.
5.2.3. A zárt kapus mérkőzés vagy sportverseny tartására való kötelezés esetén a
sportszervezet köteles azt úgy megszervezni és lebonyolítani, hogy annak
időtartama alatt nézők a sportlétesítmény területére ne léphessenek be, illetve a
sporteseményt egyéb módon se követhessék figyelemmel a helyszínen.
5.2.4. A fegyelmi intézkedés önállóan nem alkalmazható.
5.3. Az írásbeli megrovás
Az írásbeli megrovás akkor alkalmazható, ha az eljárás alá vont versenyző vagy
sportszakember kötelességszegése csekély súlyú, cselekményét gondatlanságból
vagy enyhébb fokú szándékossággal követte el és fegyelmi vétségével kapcsolatban
tevékeny megbánást tanúsított.
5.4. Az eltiltás
5.4.1. Az eltiltás mértékét azon időtartamon belül kell kiszabni, amit e fegyelmi
szabályzat az egyes fegyelmi vétségekről szóló, KÜLÖNÖS RÉSZ című fejezete
meghatároz. Az eltiltást naptári hetekben kell meghatározni. Amennyiben a fegyelmi
vétségekhez eltiltást rendel e fegyelmi szabályzat, az eltiltás-tartományt az alsó
határ, a középmérték és a felső határ, továbbá a legsúlyosabb esetekben
alkalmazandó, legfeljebb kiszabható büntetési tétel határozza meg.
5.4.2 Amennyiben az eljárás alá vont versenyzővel vagy sportszakemberrel szemben
az eltiltást az Mrgsz őszi vagy tavaszi versenynaptárának hátra lévő mérkőzéseit
magában foglaló heteknél nagyobb számú hetekben állapítják meg, úgy az eljárás
alá vont személyt
– közbenső fegyelmi döntéssel az őszi vagy a tavaszi versenynaptár hátralévő
teljes egészére kell eltiltani, majd
– a soron következő évad versenynaptárának közreadását követően kell
megállapítani az eltiltása további részét.
5.4.3. Amennyiben versenyzőt sújtott eltiltással a fegyelmi jogkör gyakorlója, úgy az
eljárás alá vont az eltiltás hatálya alatt nem nevezhető az Mrgsz versenynaptárában
feltüntetett egyetlen mérkőzésre sem, ide értve a nemzeti válogatott mérkőzéseit is.
A versenyző nevezési tilalma sportszervezetének valamennyi csapatára, kettős
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játékengedély esetén a versenyző
csapatára egyaránt vonatkozik.

mindkét

sportszervezetének

valamennyi

5.4.4. Amennyiben a sportszakemberek közül a csapatvezetőt, az edzőt vagy az
edző segítőjét sújtotta eltiltással a fegyelmi jogkör gyakorlója, úgy az eljárás alá vont
személy az eltiltás hatálya alatt csapatának az Mrgsz versenynaptárában lévő
valamennyi mérkőzésétől köteles távol maradni. Távol maradás alatt azt kell érteni,
hogy a mérkőzésnek helyt adó sportlétesítmény területére a sportszakember a
mérkőzés ideje alatt nem léphet be.
5.5. A pénzbüntetés
5.5.1. A pénzbüntetés mértéke versenyző és sportszakember esetén az ötszázezer
forintot, sportszervezet esetén a tízmillió forintot nem haladhatja meg.
5.5.2. A pénzbüntetés mértékének megállapításakor figyelemmel kell lenni az
elkövetett kötelességszegés súlyára, továbbá különösen akkor alkalmazható, ha az
eljárás
alá
vont
versenyző,
sportszakember,
vagy
sportszervezet
kötelességszegésével másnak kárt okozott.
6. A fegyelmi büntetés és intézkedés célja és megállapításuknak elvei
6.1. A fegyelmi büntetést és az intézkedést úgy kell kiszabni, illetve alkalmazni, hogy
a vétkességének megfelelő hátrány érje az eljárás alá vont versenyzőt,
sportszakembert vagy szervezetet, továbbá számára és mások számára is kellő
visszatartó hatással bírjon a szankció.
6.2. A fegyelmi büntetést és az intézkedést a kötelességszegéssel kapcsolatos
tényállás alapos feltárását követően, a rendelkezése álló döntéshozatali határidőn
belül a lehető leggyorsabban kell megállapítani.
6.3. A kötelességszegéssel kapcsolatos valamennyi körülmény mérlegelését
követően, az eljárás alá vont vétkességének, valamint a súlyosító és enyhítő
körülményeknek figyelembevételével kell meghatározni a büntetés mértékét. Eltiltás
kiszabásakor az eltiltás-tartomány középmértékét kell alapul venni, majd ehhez
képest lehet súlyosabb vagy enyhébb mértéket megállapítani.
6.4. A fegyelmi büntetés felfüggeszthető, ha így is eléri a célját és az eltiltás a 8
hetet, a pénzbüntetés versenyző és sportszakember esetén a százezer forintot,
sportszervezet esetén az ötszázezer forintot nem haladja meg. A felfüggesztés
időtartama 27 hétnél nem lehet kevesebb és 52 hétnél nem lehet több.
6.5. Ha a fegyelmi büntetés felfüggesztésének hatálya alatt az eljárás alá vont
versenyző, sportszakember vagy sportszervezet újabb kötelességszegést követett el
és az újabban elkövetett kötelességszegésért eltiltást vagy pénzbüntetést szabtak ki,
a felfüggesztett büntetést is végre kell hajtani. Ilyenkor az újabban elkövetett
kötelességszegésért kiszabott büntetést nem lehet felfüggeszteni, még ha a
felfüggesztés feltételei fennállnak, akkor sem.
6.6. A kiszabott, jogerős és végrehajtható fegyelmi büntetés része vagy egésze
méltányosságból történő törlésének nincs helye. Amennyiben a nemzeti válogatott
tagja az Mrgsz fegyelmi jogkört gyakorló szervétől kapta az eltiltást, és az eltiltás
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alapja nem a válogatott mérkőzésen vagy mérkőzéssel kapcsolatban elkövetett
fegyelmi vétség volt, úgy a válogatott érdekeire hivatkozva a Fellebbviteli Fegyelmi
Bizottság a válogatott mérkőzésének idejére az eltiltást felfüggesztheti. A
felfüggesztéssel a versenyző vagy a sportszakember eltiltása válogatott
mérkőzésenként egy további héttel automatikusan meghosszabbodik.
7. Az elévülés
7.1. Fegyelmi eljárás a kötelességszegés elkövetésétől számított egy éven belül
indítható. Külföldön elkövetett fegyelmi vétség esetén az egy éves határidő az eljárás
alá vont Magyarországra történő visszaérkezésének másnapján kezdődik el.
7.2. Nem indítható fegyelmi eljárás, ha a fegyelmi eljárás megindítására jogosult a
kötelességszegés elkövetéséről tudomást szerzett, s a tudomásra jutástól
számítottan három hónap eltelt.
7.3. Amennyiben a Fegyelmi Bizottság a fegyelmi eljárás kezdeményezésétől
számítottan három hónapon belül, illetve a Fellebbviteli Fegyelmi Bizottság a
fellebbezés megérkezésétől, a hatáskörébe tartozó egyéb kérdésben a
kezdeményezéstől számított két hónapon belül nem hoz döntést, úgy a fegyelmi
eljárást meg kell szüntetni.
8. A fegyelmi eljárás megindítása
8.1. Fegyelmi vétség elkövetésének megalapozott gyanúja esetén fegyelmi eljárást
az Mrgsz elnöke vagy főtitkára, illetve az Mrgsz Játékvezetői Bizottságának elnöke
kezdeményezhet.
8.2. A Fegyelmi Bizottság hivatalból is megindíthatja a fegyelmi eljárást, amennyiben
közvetlenül észleli a fegyelmi vétség elkövetésének megalapozott gyanúját.
8.3. A fegyelmi eljárás kezdeményezése a Fegyelmi Bizottság elektronikus
levélcímére, a fegyelmibizottsag@mrgsz.hu e-mail címre elküldött elektronikus levél
útján történik. Az elektronikus levélhez csatolni kell a fegyelmi vétség elkövetésének
megalapozott gyanúját valószínűsítő bizonyítékokat.
8.4. A fegyelmi eljárás megindításához fűződő határidők az elektronikus levél
megérkezését követő napon kezdődnek, kivéve, ha a kezdeményezés nem alkalmas
a megalapozott gyanú megállapítására. Utóbbi esetben a Fegyelmi Bizottság elnöke
a megfelelő iránymutatással együtt visszaküldi a kezdeményezést, s határidőt tűz a
megalapozott gyanú valószínűsítésére. A határidő eredménytelen elteltét követően a
fegyelmi eljárást meg kell szüntetni. Az elnök által tűzött határidő nem lehet több 3
napnál.
8.5. Pályán elkövetett fegyelmi vétségről szóló kezdeményezés esetén, amennyiben
a fegyelmi eljárás alapjául szolgáló cselekmény súlya, a kilátásba helyezett büntetés
súlyossága és a bizonyítási eljárás várható hosszadalmassága azt indokolttá teszi, a
Fegyelmi Bizottság vagy a fegyelmi biztos az elsőfokú fegyelmi döntés
meghozataláig közbenső döntésével a versenyző vagy a sportszakember
sporttevékenység folytatásához fűződő jogát felfüggesztheti.
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9. A fegyelmi eljárás lefolytatása
9.1. Tárgyalás nélkül meghozott fegyelmi döntés
9.1.1. Pályán elkövetett fegyelmi vétség esetén, amennyiben az eljárás
kezdeményezője a megalapozott gyanút valószínűsítette, az első fokú fegyelmi
döntést a kezdeményezéstől számított 72 órán belül meg kell hozni és az erről szóló
határozatot elektronikus levélben az érintett sportegyesületének meg kell küldeni,
valamint az Mrgsz hivatalos internet honlapján (www.mrgsz.hu, a továbbiakban:
honlap) is közzé kell tenni.
9.1.2. A Fegyelmi Bizottság elnöke a 72 órás döntés meghozatala érdekében emailben ismerteti a megalapozott gyanút valószínűsítő bizonyítékokat a Fegyelmi
Bizottság tagjaival, egyúttal javaslatot tesz a büntetés nemére, mértékére, valamint
az intézkedésre. A tag a javaslatot elfogadhatja, vagy módosító javaslatot
fogalmazhat meg. A javaslatot akkor kell elfogadottnak tekinteni, ha a Fegyelmi
Bizottság tagjainak több mint fele elfogadja azt, szavazategyenlőség esetén az elnök
szavazata dönt. A döntéshozatal során nem kell bevárni minden tag szavazatát,
amennyiben hamarabb kialakul a döntéshez szükséges többség, a határozatot
meghozottnak kell tekinteni.
9.1.3. Amennyiben az eljárás alá vont vagy sportegyesülete a 72 órán belül
meghozott döntéssel szemben tárgyalás tartását kéri, arra a döntést tartalmazó
elektronikus levél megérkezését követő 24 órán belül van lehetősége, a hivatalos email címre elküldött kezdeményezéssel. Ha a 24 órás határidő ilyen kezdeményezés
nélkül vagy a tudomásul vételről szóló elektronikus levél érkezésével telik el, a
fegyelmi döntés jogerőre emelkedik és végrehajtható.
9.2. A tárgyalás kitűzése és az érintettek idézése
9.2.1. Amennyiben a fegyelmi döntéssel szemben tárgyalás tartását kérték, a
Fegyelmi Bizottság elnöke a tárgyalás kezdeményezésének megérkezésétől
számított 8 napon belül tárgyalást tűz ki, s ezzel egy időben idézi az érintetteket. A
tárgyalás kitűzése és az érintett idézése a sportegyesületének vagy
sportszervezetének hivatalos e-mail címére elküldött elektronikus levélben történik.
Amennyiben az eljárás alá vont személynek vagy érintettnek nincs jogviszonya
sportegyesülettel vagy sportszervezettel, személyes e-mail címére kell megküldeni
az értesítést vagy az idézést, e-mail cím hiányában a kormányrendeletnek
megfelelően postai úton.
9.2.2. Pályán kívül elkövetett fegyelmi vétség esetén a 72 órán belüli döntésre akkor
van lehetőség, ha a megalapozott gyanú valószínűsítése azonnal megtörtént az
eljárás kezdeményezésével egy időben. Egyébként a Fegyelmi Bizottság elnöke
mellőzi a hiánypótlást és az eljárás kezdeményezésétől számított nyolc napon belül
tárgyalást tűz ki.
9.2.3. A tárgyalásra mindenkit idézni kell, akinek vallomásától a tényállás tisztázása
várható. A tényállás tisztázásában
– az eljárás alá vont, annak jogi képviselője, kiskorú esetében törvényes
képviselője,
– a tanú, ide értve a játékvezetőt is,
– a szakértő és
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– a tolmács
vehetnek részt.
9.2.4. A tárgyalásról szóló értesítésben meg kell jelölni
– a fegyelmi eljárás tárgyát és a megindításának jogalapját,
– a fegyelmi eljárás alapjául szolgáló cselekmény leírását,
– a tárgyalás helyét és időpontját, továbbá
– a megidézett személy minőségét.
9.2.5. A tárgyalás időpontját úgy kell kitűzni, hogy az értesítést az érintettek legalább
három nappal korában megkapják és az időpont nem lehet később, mint az értesítés
kiküldését követő tizenötödik nap. Az értesítéshez csatolni kell a fegyelmi eljárás
elrendelésének alapjául szolgáló, a megalapozott gyanút valószínűsítő, az eljárás
során bizonyítékként felhasználható iratok másolatát is.
9.2.6. A tárgyalásról szóló értesítés megküldésével egy időben az eljárás alá vont
versenyző és sportszakember sporttevékenység folytatásához fűződő joga
automatikusan felfüggesztésre kerül az első fokú fegyelmi döntés meghozataláig.
9.2.7. Ha az eljárás alá vont, vagy jogi képviselője a tárgyaláson nem jelenik meg,
tárgyalást tartani és az ügyet érdemben elbírálni csak akkor lehet, ha az eljárás alá
vontat és jogi képviselőjét szabályszerűen értesítették. Az értesítés akkor
szabályszerű, ha tartalma és elküldésének módja megfelel az e fegyelmi
szabályzatban rögzítetteknek és az értesítéssel kapcsolatos határidőket betartották.
9.2.8. A tárgyalás megtartható és az eljárás lefolytatható, ha az eljárás alá vont vagy
jogi képviselője írásban bejelentette, hogy a tárgyaláson nem kíván részt venni. Az
eljárás alá vont vagy jogi képviselője a tárgyalásról szóló értesítés és a tárgyalás
napját megelőző nap közötti időtartamban írásban jelezheti a Fegyelmi Bizottság
elnökének, hogy a tárgyaláson önhibáján kívül nem tud részt venni. Ebben az
esetben a Fegyelmi Bizottság elnöke új tárgyalást tűz ki, de az eredetileg kitűzött
tárgyalás tartásával kapcsolatban, a jelzést megelőzően szükségszerűen felmerült
költségeket akkor is meg kell téríteni, ha a fegyelmi ügyekben eljáró szervek
megállapítják, hogy az eljárás alá vont nem követett el fegyelmi vétséget.
9.3. A tárgyalás
9.3.1. Tárgyalást az eljáró fegyelmi bizottság elnöke vagy a Fegyelmi Bizottság
elnöke által kijelölt fegyelmi biztos vezeti. A tárgyalást akkor lehet megtartani, ha az
eljáró fegyelmi bizottság legalább három tagja jelen van. A tárgyalásról
jegyzőkönyvet kell felvenni, ami történhet az elhangzottak hangrögzítő eszköz útján
történő rögzítésével is, de ebben az esetben is írásba kell foglalni az érintett által
elmondottakat. A jegyzőkönyvet az ügy irataival együtt kell kezelni.
9.3.2. A tárgyalás vezetője a tárgyalás megnyitását követően ismerteti az eljárás alá
vonttal az eljárás megindításához vezető tényállást, a kötelezettségszegéssel
kapcsolatos megállapításokat és azok bizonyítékait. Az eljárás alá vont az ügy iratait
megtekintheti, az elhangzottakra észrevételt tehet és további bizonyítást javasolhat.
9.3.3. A tárgyaláson a tényállás tisztázása érdekében bizonyítást kell lefolytatni,
amely során az eljáró fegyelmi bizottság tanút, szakértőt hallgathat meg, valamint
tárgyi bizonyítékként iratokat, fénykép-, hang- és filmfelvételt szerezhet be, továbbá
szemlét tarthat.
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9.3.4. Az eljárás alá vont az eljárás során meghatalmazás alapján jogi képviselőt
vehet igénybe. A meghatalmazást írásba kell foglalni vagy jegyzőkönyvbe kell
mondani. A jogi képviselő köteles az írásbeli meghatalmazás eredeti példányát vagy
annak hiteles másolatát a fegyelmi jogkörben eljáró bizottságnak vagy a fegyelmi
biztosnak legkésőbb a tárgyalás megkezdésekor bemutatni. A meghatalmazás
visszavonására, felmondására és ezek bejelentésére a meghatalmazásra vonatkozó
rendelkezéseket megfelelően alkalmazni kell.
9.3.5. Ha az eljárás alá vont meghallgatására tartós akadályoztatása miatt az eljárás
időtartama alatt nem kerülhet sor, az eljárás megindításához vezető tényállást, a
kötelezettségszegés elkövetésével kapcsolatos megállapításokat és azok
bizonyítékait vele írásban kell közölni, és fel kell szólítani, hogy védekezését a
kézhezvételtől számított nyolcnapos határidőn belül terjessze elő.
9.3.6. Tárgyalás tartása esetén az első fokú eljárást a megindításától számított
legfeljebb harminc napon belül határozattal be kell fejezni. Az ügy bonyolultsága
esetén a Fegyelmi Bizottság elnöke az eljárást egy alkalommal tizenöt nappal
meghosszabbíthatja. Ha az ügy a tárgyaláson nem volt tisztázható, a tárgyalást
követő nyolc napon belül újabb tárgyalást kell tartani.
9.4. A fegyelmi határozat
9.4.1. Tárgyalás tartása esetén, ha további tárgyalásra nincs szükség, a fegyelmi
ügyben eljáró bizottság jelen lévő tagjai rövid tanácskozás után döntést hoznak és a
döntést szóban kihirdetik. A fegyelmi ügyben eljáró bizottság elnöke a döntés szóbeli
kihirdetésétől számított nyolc napon belül köteles a határozatot írásba foglalni, és az
eljárás alá vonttal – sportszervezetének hivatalos e-mail címére elküldött elektronikus
levél útján – azt közölni. A fegyelmi döntést a közlést követően az Mrgsz honlapján is
közzé kell tenni. A közzététel napjának – kétség esetén – azt a napot kell tekinteni,
amikor az elektronikus levél az eljárás alá vontnak elküldésre került.
9.4.2. A fegyelmi ügyekben eljáró szerv határozatában
– megállapítja a fegyelmi vétség elkövetését és fegyelmi büntetést szab ki, illetve
intézkedést alkalmaz, vagy
– megállapítja, hogy az eljárás alá vont nem követett el fegyelmi vétséget, vagy
– megállapítja, hogy nem bizonyítható a fegyelmi vétség elkövetése, avagy
– megszünteti az eljárást.
9.4.3. A Fegyelmi Bizottság vagy a Fellebbviteli Fegyelmi Bizottság elnökének
javaslatára a Bizottság az eljárást felfüggesztheti
– legfeljebb az akadály megszűnéséig, ha az eljárás alá vont önhibáján kívül
védekezését a tartós akadályoztatása esetére irányadó írásbeli formában sem tudja
előterjeszteni, illetve
– legfeljebb a büntető- vagy szabálysértési eljárás jogerős befejezéséig, ha a
kötelezettségszegés miatt büntető- vagy szabálysértési eljárás indult, feltéve, hogy a
jogerős határozat nélkül a tényállás nem tisztázható.
A felfüggesztés időtartama a tizenöt nappal meghosszabbítható harminc napos
ügyintézési határidőbe nem számít be.
9.4.4. Meg kell szüntetni a fegyelmi eljárást, ha annak tartama alatt az eljárás alá
vont személy meghal vagy az eljárás alá vont sportszervezet megszűnik.
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9.4.5. Ha az eljárás alá vont személy jogviszonya a fegyelmi büntetés letöltése előtt
megszűnik az Mrgsz-el, a büntetést vagy annak hátralévő részét annak a
sporttörvény hatálya alá tartozó sportszövetségnek kell foganatosítania, amellyel az
eljárás alá vont személy jogviszonyba kerül.
9.4.6. A fegyelmi határozat tartalmazza
− az eljáró fegyelmi bizottság megnevezését, a döntés meghozatalában résztvevő
tagjainak nevét, illetve a fegyelmi biztos nevét, az eljárás alá vont azonosításra
szolgáló adatait, sportegyesületének, sportszervezetének megnevezését, valamint
az ügy iktatószámának és tárgyának megjelölését;
−
a rendelkező részben az érdemi döntést, a kiszabott büntetés fajtáját, mértékét,
időtartamát, az alkalmazott intézkedés fajtáját, mértékét, a fegyelmi határozattal
szembeni jogorvoslat lehetőségéről szóló tájékoztatást, az eljárással kapcsolatban
felmerült költségek viseléséről való döntést;
− az indokolásban az eljárás alapjául szolgáló fegyelmi vétség leírását, a
bizonyítási eljárás eredményeképpen a fegyelmi ügyben eljárt szerv által elfogadott
vagy mellőzött bizonyítékokat, a fegyelmi szabályzat alkalmazott rendelkezéseinek
és amennyiben szükséges, a rögbi szabálykönyve rendelkezéseinek megjelölését;
− a határozat meghozatalának helyét és időpontját, valamint a határozat
kiadmányozójának, azaz a fegyelmi ügyben eljárt bizottság elnökének vagy a
fegyelmi biztosnak nevét.
9.4.7. A fegyelmi határozat kijavítását és a döntés érdemére ki nem ható
kiegészítését az első fokú döntést meghozó szerv végzi el.
10. A fellebbezés és a fellebbviteli eljárás
10.1. Az első fokú fegyelmi határozat ellen az eljárás alá vont személy, annak
sportegyesülete illetve az eljárás alá vont sportszervezet, valamint az, akinek jogát
vagy jogos érdekét a határozat érinti, a közléstől, illetve a közzétételtől számított
tizenöt napon belül fellebbezést terjeszthet elő.
10.2. A fellebbezést postai úton vagy a fegyelmibizottsag@mrgsz.hu e-mail címre
elküldött elektronikus levélben, a Fegyelmi Bizottság elnökénél kell benyújtani, aki
azt a kérelem kézhezvételétől számított tizenöt napon belül az eljárás során
keletkezett iratokkal együtt továbbítja az Mrgsz elnökéhez. Az Mrgsz elnöke a
kérelem megérkezését követően haladéktalanul kijelöli a Fellebbviteli Fegyelmi
Bizottság tagjait.
10.3. A másodfokú eljárás során Fellebbviteli Fegyelmi Bizottság
− az első fokú határozatot megsemmisíti és Fegyelmi Bizottságot új eljárásra
utasítja,
− az első fokú határozatot megváltoztatja, vagy
− helybenhagyja.
10.4. A Fellebbviteli Fegyelmi Bizottság szervezetére, eljárására, a határidők
számítására – különösen a 72 órás és a tizenöt nappal meghosszabbítható harminc
napos döntéshozatali határidőre – az első fokú eljárásra előírt rendelkezéseket
megfelelően kell alkalmazni azzal, hogy a határidőket a jogorvoslati kérelemnek és a
csatolt iratoknak az Mrgsz elnökéhez érkezésétől kell számítani.
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10.5. A fellebbezés az első fokon meghozott fegyelmi döntés végrehajtására halasztó
hatállyal bír, de az eljárás alá vont versenyző és sportszakember sporttevékenység
folytatásához fűződő joga továbbra is felfüggesztve marad a másodfokú fegyelmi
döntés jogerőre emelkedéséig.
11. A fegyelmi eljárás költségei
11.1. Pályán elkövetett fegyelmi vétség esetén az eljárás alá vont személy
sportegyesülete a 72 órán belül, tárgyalás nélkül meghozott fegyelmi határozat
kézhez érkezésétől számított öt napon belül tízezer forintot tartozik megfizetni az
Mrgsz-nek, függetlenül attól, hogy tárgyalás tartását kérték-e a döntéssel
kapcsolatban. Amíg a sportegyesület nem fizeti meg a fegyelmi eljárás díját, addig a
fegyelmi büntetés nem lép hatályba, viszont az eljárás alá vont személy
sporttevékenység folytatásához fűződő joga felfüggesztésre kerül. Amennyiben az
arra jogosult tárgyalás tartását kéri, s a sportegyesület nem fizeti meg a fegyelmi
eljárás díját, a tárgyalás kitűzésével és az érintettek értesítésével kapcsolatos
határidő nem nyílik meg mindaddig, míg a díj kiegyenlítésre nem kerül. A befizetett
fegyelmi eljárási díjjal a Fegyelmi Bizottság gazdálkodik.
11.2. A tárgyalás tartásának kérése esetén a tárgyalással összefüggő költségeket
az Mrgsz viseli, továbbá a befizetett tízezer forintot is visszautalja, ha a fegyelmi
ügyben eljáró szerv megállapítja, hogy az eljárás alá vont nem követett el fegyelmi
vétséget, vagy nem bizonyítható a fegyelmi vétség elkövetése, avagy megszünteti az
eljárást.
Amennyiben az eljáró fegyelmi szerv az eljárás alá vont személy fegyelmi
felelősségét megállapítja, az eljárás alá vont személy vagy sportegyesülete köteles
megtéríteni a tárgyalással összefüggő, az általa indítványozott eljárási
cselekmények, illetve a részéről igénybe vett jogi képviselő költségeit. A tartozásért
az eljárás alá vont személy és sportegyesülete egyetemlegesen felelnek.
11.3. A fellebbezés elterjesztője a fellebbezés előterjesztésével egy időben köteles
fellebbezési díj címén negyvenezer forintot megfizetni az Mrgsz-nek. Amennyiben a
fellebbezéshez nem csatolták a fellebbezési díj megfizetésről szóló bizonylatot, az
Mrgsz főtitkára 48 órás határidő tűzésével hiánypótlásra hívja fel a fellebbezőt, s ha a
határidő eredménytelenül telik el, a fellebbezés érvénytelennek minősül. Az Mrgsz a
fegyelmi eljárással kapcsolatban teljesített minden díjat és költségtérítést visszafizet,
amennyiben a másodfokon eljáró fegyelmi szerv megállapítja, hogy az eljárás alá
vont nem követett el fegyelmi vétséget, vagy nem bizonyítható a fegyelmi vétség
elkövetése, avagy megszünteti az eljárást.
11.4. A másodfokon meghozott fegyelmi döntés a kézbesítésekor jogerőre
emelkedik és végrehajtható. Vele szemben további fellebbezésnek nincs helye. A
másodfokon meghozott, jogerős fegyelmi döntéssel szemben az érintett
felülvizsgálati kérelemmel bírósághoz fordulhat. A felülvizsgálati kérelem a jogerős
fegyelmi döntés végrehajtására nincsen halasztó hatállyal, de a végrehajtás
felfüggesztését a bíróságtól kérni lehet.
12. Záró rendelkezések
12.1. E fegyelmi szabályzatot az Elnökség 2014. … … napi ülésén a … … …
számú határozatával fogadta el. E fegyelmi szabályzat az elfogadását követő napon
11/15

lép hatályba. Rendelkezéseit az elfogadása után elkövetett fegyelmi vétségekre kell
alkalmazni.
12.2. A fegyelmi határozatokról a Fegyelmi Bizottság elnöke az Mrgsz főtitkárának
közreműködésével nyilvántartást vezet. A fegyelmi döntések meghozatalának során
megfogalmazott vélemények és javaslatok, továbbá a szavazatok a nyilvántartás
részét képezik.
12.3. Az Mrgsz valamennyi tagja, illetve az Mrgsz-el jogviszonyban lévő minden
más természetes és jogi személy, továbbá jogi személyiség nélküli szervezet köteles
e-mail címet közölni abból a célból, hogy az e fegyelmi szabályzatban meghatározott
küldeményeket számára elektronikus levél formájában kézbesíteni lehessen. A
megadott e-mail címhez tartozó elektronikus levelesládát köteles a birtokosa mindig
olyan állapotban tartani, hogy oda a küldemények megérkezhessenek. Amennyiben
a birtokos e kötelességének nem tesz eleget, nem hivatkozhat arra, hogy az
elektronikus levél nem érkezett meg hozzá.
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KÜLÖNÖS RÉSZ
1. A pályán elkövetett fegyelmi vétségek
1.1. A piros lappal büntetendő fegyelmi vétségek:
a fegyelmi vétség megnevezése

1.

2.

3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.

13.

fegyelmi
vétségre
irányadó
eltiltástartomány,
alsó
határ
–
középérték – felső
határ
a játékvezetővel, a segítőjével 6 hét – 12 hét – 18 hét
vagy a mérkőzés más hivatalos
személyével szembeni becsmérlő
kifejezések használata
a játékvezetővel, a segítőjével 12 hét – 24 hét – 48
vagy a mérkőzés más hivatalos hét
személyével szembeni fenyegető
fellépés, amely elkövethető akár
verbálisan, akár tettleg
a játékvezetővel, a segítőjével 24 hét – 48 hét – 96
vagy a mérkőzés más hivatalos hét
személyével
szembeni
tettlegesség
az ellenfél megütése kézzel, 2 hét – 5 hét – 8 hét
karral vagy ököllel
az ellenfél megütése könyökkel
2 hét – 5 hét – 9 hét
beletérdelés az ellenfélbe
3 hét – 8 hét – 12 hét
az ellenfél lefejelése
4 hét – 10 hét – 16 hét
az ellenfél megtaposása
2 hét – 5 hét – 9 hét
az ellenfél megrúgása
4 hét – 8 hét – 12 hét
az ellenfél elgáncsolása
2 hét – 4 hét – 8 hét
veszélyes fogás,
2 hét – 6hét – 10 hét
ide értve a késői, a korai fogást
és az ún. nyújtott karral történő
fogás-kísérletet is
veszélyes fogás,
2 hét – 6 hét – 10 hét
ide értve a váll vonala fölötti
fogást, ennek a kísérletét, illetve
a váll fölötti fogást abban az
esetben is, ha a fogás a váll
vonala alá irányult, de a
mozdulatsor már a váll fölött
fejeződött be
a labdát nem birtokló ellenfél 2 hét – 4 hét – 6 hét
labdát szintén nem birtokló
vétkes általi fellökése, feltartása,
akadályozása, kivéve, ha ezt zárt,
vagy nyílt tolongásban, avagy
csomag játékhelyzetben követi el
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a legsúlyosabb
esetekre
alkalmazandó,
legfeljebb
kiszabható
eltiltás
52 hét

260 hét

élethosszig
tartó eltiltás
52 hét
52 hét
52 hét
104 hét
52 hét
52 hét
52 hét
52 hét

52 hét

52 hét

14.

15.

16.

17.

18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

25.
26.

a játékos
a labdát nem birtokló ellenfél
veszélyes
módon
történő
támadása, megragadása, ide
értve
a
testi
épséget
veszélyeztető vállal történő ütést
is
a
labdát
birtokló
ellenfél
veszélyes
módon
történő
támadása vagy leütése, ide értve
a testi épséget veszélyeztető
vállal történő ütést is
a nyílt tolongáshoz vagy a
csomaghoz történő meg nem
engedett, veszélyeztető jellegű
csatlakozás, ide értve a karok
használata nélküli vagy a játékos
megragadását
mellőző
belerohanást is,
az oldalbedobásnál vagy a nyílt
játékban a labdáért felugró
ellenfél fogása, meglökése vagy
lehúzása
lándzsa- vagy dárdafogás
a nyílt és a zárt tolongás,
valamint a csomag összedöntése
a herék támadása, ide értve a
csavarásukat, a megragadásukat
vagy a megnyomásukat is
harapás
a szem vagy annak környékének
támadása
az ellenfél leköpése
az ellenfél becsmérlése vallására,
nemzetiségére,
etnikai
hovatartozására, a bőrszínére
vagy a szexuális szokásaira utaló
kifejezésekkel
a haj megragadása vagy húzása
minden más, a fentiekben fel nem
sorolt
pályán
elkövetett
cselekmény,
ami
szembe
helyezkedik a sportszerűség
követelményével

2 hét – 5 hét – 10 hét

52 hét

2 hét – 5 hét – 10 hét

52 hét

2 hét – 5 hét – 10 hét

52 hét

3 hét – 6 hét – 12 hét

52 hét

4 hét – 8 hét – 12 hét
2 hét – 4 hét – 8 hét

52 hét
52 hét

12 hét – 18 hét – 24
hét

208 hét

12 hét – 18 hét- 24 hét
12 hét – 18 hét- 24 hét

208 hét
208 hét

4 hét – 7 hét – 11 hét
4 hét – 8 hét – 16 hét

52 hét
52 hét

2 hét – 4 hét – 6 hét
4 hét – 7 hét – 11 hét

52 hét
52 hét

1.2. Amennyiben a játékos egy mérkőzésen két sárga lapot kap, s a második után őt
a játékvezető piros lappal kizárja, automatikusan egy hetes eltiltást kap. Ez esetben
az egy hetes eltiltást azon a héten kell hatályba léptetni, mikor a játékos a soron
következő mérkőzését játszaná.
2. A pályán kívül elkövetett fegyelmi vétségek
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2.1. Az a versenyző vagy sportszakember, aki közreműködik abban, hogy
versenyző bármely oknál fogva mérkőzésen jogosulatlanul pályára lépjen, illetve az a
játékvezető, akinek gondatlan vagy szándékos mulasztása okán versenyző
jogosulatlanul pályára lépett, pénzbüntetéssel vagy eltiltással sújtható.
E fegyelmi vétségre irányadó eltiltás-tartomány: 4 hét – 7 hét – 11 hét, illetve a
legsúlyosabb esetekre alkalmazandó, legfeljebb kiszabható eltiltás: 52 hét.
2.2. Az a versenyző vagy sportszakember, aki közreműködik abban, hogy versenyző
hamisított sportorvosi engedéllyel pályára lépjen, illetve az a játékvezető, akinek
gondatlan vagy szándékos mulasztása okán versenyző hamisított sportorvosi
engedéllyel pályára lépett, pénzbüntetéssel vagy eltiltással sújtható.
E fegyelmi vétségre irányadó eltiltás-tartomány: 12 hét – 18 hét – 24 hét, illetve a
legsúlyosabb esetekre alkalmazandó, legfeljebb kiszabható eltiltás: 208 hét.
2.3. Az a sportegyesület, amely nem tesz eleget a mérkőzés megrendezésével
szemben támasztott, az Mrgsz szabályzataiban megfogalmazott követelményeknek,
pénzbüntetéssel sújtható.
2.4. Az a játékvezető, aki adminisztrációs kötelezettségeinek nem, vagy késve tesz
eleget és ezáltal az Mrgsz szerveinek munkáját akadályozza vagy késlelteti,
pénzbüntetéssel vagy eltiltással sújtható.
E fegyelmi vétségre irányadó eltiltás-tartomány: 2 hét – 4 hét – 8 hét, illetve a
legsúlyosabb esetekre alkalmazandó, legfeljebb kiszabható eltiltás: 52 hét.
2.5. Az, aki a jogerős és végrehajtható fegyelmi büntetéssel vagy az Mrgsz más
szervének kötelező döntésével szembeni cselekszik, pénzbüntetéssel vagy eltiltással
sújtható.
E fegyelmi vétségre irányadó eltiltás-tartomány: 4 hét – 7 hét – 11 hét, illetve a
legsúlyosabb esetekre alkalmazandó, legfeljebb kiszabható eltiltás: 52 hét.
2.6. Az, aki mérkőzést sportszerűtlen eszközökkel vagy célból befolyásol vagy
befolyásolni törekszik, pénzbüntetéssel vagy eltiltással sújtható.
E fegyelmi vétségre irányadó eltiltás-tartomány: 24 hét – 48 hét – 96 hét, illetve a
legsúlyosabb esetekre alkalmazandó, legfeljebb kiszabható eltiltás az élethosszig
tartó.
2.7. Az a versenyző vagy sportszakember, aki a rögbi sportággal kapcsolatos
tevékenysége során, vagy azon kívül olyan méltatlan vagy sportszerűtlen
magatartást tanúsít, amely közvetlenül vagy közvetve a sportágat vagy az Mrgsz-t
rossz színben tünteti fel, avagy ilyen magatartásának következtében a sportágnak
vagy az Mrgsz-nek erkölcsi vagy anyagi kárt okoz, pénzbüntetéssel vagy eltiltással
sújtható.
E fegyelmi vétségre irányadó eltiltás-tartomány: 4 hét – 7 hét – 11 hét, illetve a
legsúlyosabb esetekre alkalmazandó, legfeljebb kiszabható eltiltás: 52 hét.
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