
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 

Magyar Amerikai Futball Szövetség 

Fegyelmi Szabályzata 

Érvényes: 2020. szeptember 22-től 
Elfogadva a MAFSZ Elnökségének 2020-007 számú határozatával 

 



A szabályzat megalkotására a sportról szóló 2004. évi I. törvény (a továbbiakban: „Stv.”) és a 

sportfegyelmi felelősségről szóló 39/2004. (III. 12.) Korm. rendelet rendelkezései alapján került sor.  

 

 

1. A Szabályzat hatálya 

1.1. A Szabályzat hatálya kiterjed:  

a) a Magyar Amerikai Futball Szövetség (a továbbiakban: „MAFSZ”) által nyilvántartásba vett, igazolt  

amerikai futball sporttevékenységet folytató versenyzőre 

b) a MAFSZ által kiírt, szervezett vagy engedélyezett versenyeken, vagy versenyrendszerben 

résztvevő sportszervezetekkel munkaviszonyban, illetve szerződéses vagy más jogviszonyban levő 

sportszakemberre (e Szabályzat keretében sportszakembernek minősül az edző, a szakvezető, 

csapatvezető, egy adott csapat segítője, a versenybíró és a játékvezető); 

c) a MAFSZ által kiírt, szervezett vagy engedélyezett versenyeken, vagy versenyrendszerben 

résztvevő sportszervezetekre, sportszervezeti szakosztályokra, csapatokra (együttesen: 

sportszervezet), beleértve a felkészülési mérkőzéseket, aréna és flag foci kupákat is; 

d) a MAFSZ tagszervezetére, annak szakosztályára, képviselőjére 

e) a MAFSZ bizottságainak, egyéb testületeinek tagjára, tisztségviselőjére, kivéve a Választott 

Döntőbizottság tagjait 

f.) A fegyelmi vétséget az elkövetéskor hatályban lévő fegyelmi szabályzat szerint kell elbírálni, 

kivéve, ha az elbíráláskor hatályban lévő fegyelmi szabályzat szerint, az adott magatartás már nem 

minősül fegyelmi vétségnek, vagy enyhébb fegyelmi büntetés alkalmazható azzal kapcsolatban, 

ugyanis ezekben az esetekben az elbíráláskor hatályos fegyelmi szabályzat alkalmazandó. 

 

2. Fegyelmi vétség 

2.1. A MAFSZ sportfegyelmi eljárást folytat le a versenyzővel, illetve a sportszakemberrel szemben, 

ha az Stv.-be, a MAFSZ verseny-, igazolási (nyilvántartási) és átigazolási, illetve egyéb szabályzataiban 

foglalt kötelezettségeit vétkesen megszegi. 

 

2.2. Fegyelmi vétséget követ el az, aki:  

a) a sportág hazai és nemzetközi versenyszabályzatában, egyéb szabályzataiban, valamint a 

versenykiírásban foglaltakat vétkesen megszegi 

b) a verseny, mérkőzés eredményének tiltott eszközökkel, módszerekkel történő befolyásolására, 

illetve a fogadási csalásra vonatkozó tartózkodási kötelezettségének nem tesz eleget 



c) a verseny, mérkőzés biztonságos megrendezését veszélyeztető, a nézők viselkedését a 

sportrendezvény rendjének fenntartása szempontjából hátrányosan befolyásoló viselkedésre 

vonatkozó tartózkodási kötelezettségének nem tesz eleget, 

d) sportszerűtlen, vagy obszcén magatartást tanúsít; 

e) a MAFSZ szabályzataiban, az Alapszabályban, valamint a MAFSZ Közgyűlés (a továbbiakban: 

„Közgyűlés”) és a MAFSZ Elnökség (a továbbiakban: „Elnökség”, vagy a „Szövetség Elnöksége”) 

döntéseiben előírtakat vétkesen megszegi; 

f) bűncselekmény elkövetésével, jogtalan előnyök szerzésére törekvéssel vagy egyébként méltatlan 

magatartással a sportág, illetve a szövetség céljainak elérését jelentősen veszélyezteti; 

g.) Nagy nyilvánosság előtt az emberi méltóságot az által sérti, hogy mást, vagy másokat a nemzeti, 

etnikai, faji, vallási vagy a lakosság egyes csoportjaihoz való tartozás miatt becsmérel, vagy megaláz, 

így különösen bárkit nyilvánosan, súlyosan becsületsértő kifejezésekkel illet, haj, bőrszín, nyelv, 

vallás, vagy földrajzi hovatartozás miatt, vagy bármilyen egyéb, az egyenlő bánásmód elvével 

ellentétes magatartást tanúsít, az ellenfél játékosát(ait), saját játékostársát, az edzőket, 

sportvezetőket, illetve a versenyrendszert kiíró szövetség és az abban résztvevő sportszervezetek 

sportszakembereit  is illetően, vagy bármelyiküket egyéb módon becsmérlő, sértő kifejezésekkel illeti 

nyilvánosan. 

 

2.3. A sportszervezet csapatvezetői, szakvezetői, illetve edzői felelősek az irányításuk alá tartozó 

csapat, csapat segítők fegyelmezett viselkedéséért. A verseny-, illetve játékszabályok betartásáért, a 

sportszerű viselkedésért saját magatartásukra nézve a versenyzők, csapatvezetők, szakvezetők, 

illetve edzők egyénileg is felelnek. Ha azonban a sportszerűtlen viselkedés az egész csapatra, illetve 

meghatározott csapattagokra rendszeresen visszatérően jellemző, ezért a felelősség a 

sportszervezetet is terheli. MAFSZ jogosult ellenőrt küldeni a mérkőzésekre, aki az edzői/játékos és 

szurkolói magatartásokat jelenteni köteles, mely jelentés alapját képezheti az ezt követő fegyelmi 

eljárásoknak. 

 

2.4. A sportszervezet felelősséggel tartozik az általa rendezett sportesemény rendjéért. Emellett 

beazonosíthatóan saját szurkolói által elkövetett kirívó sportszerűtlenségekért (beleértve, de nem 

kizárólagosan a gyűlöletkeltő és/vagy rasszista kifejezések használatát, ilyen tartalmú jelszót, 

jelmondatot hordozó kiírás kihelyezését, felmutatását, bármilyen egyéb gyűlöletkeltő és/vagy 

másokban megbotránkozást, félelmet keltő, vagy obszcén, vállalhatatlan stílusú viselkedést is) akkor 

is felelősséggel tartozik, ha a sporteseményt nem ő rendezi.  



3. Fegyelmi büntetések  

3.1. A versenyzőre, illetve a sportszakemberre kiszabható sportfegyelmi büntetésként:  

a) szóbeli figyelmeztetés; 

b) írásbeli megrovás 

c) a MAFSZ által adott kedvezmények, juttatások legfeljebb egy év időtartamra történő megvonása 

(csökkentése); 

d) pénzbüntetés 

szabható ki. 

 

3.2. A versenyzőre a 3.1. pontban foglaltakon kívül: 

a) a sportszövetség versenyrendszerében szervezett, vagy a sportszövetség, sportszervezet 

versenynaptárában egyébként szereplő versenyen, és sportszervezet, sportszövetség által szervezett 

edzésen, edzőtáborban való részvételtől történő - akár végleges időtartamú – eltiltás. A büntetések 

részletes szabályait a Fegyelmi Szabályzat melléklete tartalmazza. 

 

Fegyelmi Bizottság az utólagos bejelentések alapján köteles megvizsgálni a szándékos sérülés okozás 

kísérleteit a rendelkezésre álló videó felvételek alapján, függetlenül attól, hogy a játékvezetők 

szankcionálták-e azt.  

 

b) az igazolási (nyilvántartási) és az átigazolási, valamint a doppingellenes szabályok megsértése 

esetén az ideiglenes vagy végleges átigazolásból legfeljebb két évre történő kizárás fegyelmi büntetés 

is kiszabható. 

 

3.2.1. A 3.2. pont a) alpontja alapján kiszabott büntetést a versenyzőnek a nevezési listán megjelölt 

korcsoportban kell letöltenie, de a sportszövetség versenyrendszerében szervezett, vagy a 

sportszövetség, sportszervezet versenynaptárában egyébként szereplő egyéb versenyen, és 

sportszervezet, sportszövetség által szervezett edzésen, edzőtáborban való részvétele más 

korcsoportban sem engedélyezett.  

 

3.3. A sportszakemberre a 3.1. pontban foglaltakon kívül a sportszakmai tevékenységtől - akár 

végleges időtartamú - eltiltás büntetés is kiszabható. A büntetések részletes szabályait a Fegyelmi 

Szabályzat melléklete tartalmazza. 

 



3.4. A pénzbüntetés mértéke a hivatásos sportoló sporttevékenységből, illetve a sportszakember 

szakmai tevékenységből származó éves nettó átlagjövedelmének tizenkét havi összegét nem 

haladhatja meg. Amatőr sportolóra, vagy ingyenes megbízási szerződés alapján tevékenykedő 

sportszakemberre pénzbüntetés nem szabható ki. A pénzbüntetés a 3.1. pont c) pontjában, illetve a 

3.2., illetve 3.3. pontban meghatározott fegyelmi büntetésekkel együtt is kiszabható, egyébként a 

fegyelmi büntetések együttesen nem alkalmazhatók. 

 

3.5. Sportfegyelmi eljárást kell lefolytatni a sportszervezettel szemben, ha a MAFSZ alapszabályában, 

illetve más szabályzataiban meghatározott előírásokat megszegi. 

 

3.6. A MAFSZ a sportfegyelmi eljárást tagjaival, illetve az általa kiírt vagy szervezett versenyen 

(versenyrendszerben) részt vevő sportszervezettel szemben folytathatja le. 

 

3.7. Sportszervezetre sportfegyelmi büntetésként: 

a) írásbeli figyelmeztetés, 

b) a sportszövetség által adható juttatások csökkentése (megvonása), 

c) a rendezői létszám felemelésére kötelezés, 

d) sportszövetségi ellenőr fogadására és eljárási költségeinek viselésére kötelezés, 

e) a sportrendezvény nézők nélkül, zárt sportlétesítményben történő megtartásának előírása vagy 

szektor lezárásának elrendelése, mindkettő legfeljebb tizenkét havi időtartamra, 

f) a pályaválasztási jog legfeljebb tizenkét hónapra történő megvonása, 

g) a mérkőzés eredményének megsemmisítése, bajnoki pontok levonása, 

h) büntetőpontok megállapítása, 

i) nemzetközi sportrendezvényen történő részvételtől eltiltás, legfeljebb kétévi időtartamra, 

j) sportoló igazolásához (átigazolásához) való jog megvonása, legfeljebb kétévi időtartamra, 

k) a versenyrendszer alacsonyabb osztályába sorolás, abban az esetben, ha az adott 

versenyrendszerben (hivatásos, vegyes, amatőr) van alacsonyabb osztály, 

l) meghatározott számú versenyből vagy a - hivatásos, vegyes vagy amatőr - versenyrendszerből, 

bajnokság egészéből történő - akár végleges időtartamú - kizárás, 

m) a sportszövetségi eljárás költségeinek viselésére kötelezés, 

n) a sportszövetségből kizárás legfeljebb egy évre, 

o) legfeljebb 500.000 Ft-os pénzbüntetés 

szabható ki. A büntetések részletes szabályait a Fegyelmi Szabályzat melléklete tartalmazza. 



3.8. A pénzbüntetés a 3.7. pont b)-m) pontjaiban meghatározott fegyelmi büntetésekkel együtt is 

alkalmazható. A c), d) és m) pontban meghatározott büntetések egymással és bármely más 

büntetéssel együtt is alkalmazhatók. A g) és h) pontban megállapított büntetések egymással és az i), 

illetve j) pontban meghatározott büntetésekkel együtt is alkalmazhatók. 

 

4. A büntetéskiszabás elvei 

A fegyelmi büntetést úgy kell kiszabni, hogy igazodjon a fegyelmi vétség tárgyi súlyához, az elkövető 

vétkességének fokához, továbbá az enyhítő és súlyosbító körülményekhez. A büntetések részletes 

szabályait a Fegyelmi Szabályzat melléklete tartalmazza. 

 

5. Szövetségi ellenőr, illetve a fegyelmi eljárás kezdeményezése 

5.1. A MAFSZ versenyrendszerében szervezett versenyekre a MAFSZ egy vagy több szövetségi 

ellenőrt küldhet, akik hivatalból – függetlenül attól, hogy a játékvezető alkalmazott-e fegyelmi 

büntetést vagy sem – kezdeményezheti a rendezvényt követő öt napon belül fegyelmi eljárás 

megindítását versenyző, sportszakember, illetve sportszervezet ellen. A szövetségi ellenőr 

játékvezetést érintő döntéseit a játékvezetői testülettel közli. 

 

6. Kiállítás esetén követendő eljárás 

6.1. Ha a játékvezető a versenyzővel, illetve a sportszakemberrel szemben mérkőzés közbeni kizárást 

(kiállítást) alkalmaz, úgy a versenyzővel, illetve a sportszakemberrel szemben a sportszövetség 

azonos versenyrendszerében szervezett soron következő legalább egy mérkőzésről való eltiltás 

fegyelmi büntetésként kötelezően alkalmazandó.  

 

 

6.2. Ha a játékvezető a versenyzővel, illetve a sportszakemberrel szemben mérkőzés közbeni kizárást 

(kiállítást) alkalmaz, és a mérkőzés jegyzőkönyvében fegyelmi eljárást kezdeményez, a versenyző, 

illetve a sportszakember a fegyelmi döntés meghozataláig a sportszövetség azonos 

versenyrendszerében szervezett mérkőzésre nem nevezhető. 

 

 

 

 

 



7. Ki nem állás, levonulás 

7.1. Ha egy csapat a versenynaptárban rögzített versenyen, mérkőzésen nem jelenik meg, és 

előzetesen a versenyszabályzatban, illetve a versenykiírásban leírtak szerint nem kért és kapott 

halasztást a VB-től és az ellenféltől, vagy a játékvezető döntése ellenére nem áll ki, illetőleg a 

megkezdett mérkőzésen levonul, és a játékvezetői figyelmeztetés ellenére a mérkőzést folytatni nem 

hajlandó, a játékvezető köteles a sportszervezettel vagy a sportszervezeti szakosztállyal, valamint a 

sportszervezet szakosztályvezetőjével, illetve edzőjével, csapatvezetőjével szemben fegyelmi eljárást 

kezdeményezni. A fegyelmi eljárás kezdeményezésének – ha ezt az eset körülményei indokolják – 

mindegyik résztvevő sportszervezettel, illetve sportszervezeti szakosztállyal szemben helye lehet.  

 

 

Amennyiben az eset alapszakaszi mérkőzést érint, alapesetben a Fegyelmi büntetés a 

versenysorozatból való azonnali kizárás és minden az adott alapszakaszban elért korábbi eredmény 

törlése, melyek az ellenfelek javára 20:0 arányú győzelemként kerülnek a tabellán jóváírásra. Ettől 

kizárólag rendkívül indokolt esetben térhet el a Fegyelmi Bizottság. 

Amennyiben az eset rájátszás mérkőzést érint, az alapszakaszi eredmények nem változnak. A 

rájátszásban a visszalépő csapat utáni pozíciókat a tabellán elért helyezések alapján úgy kell 

megállapítani, hogy a visszalépő helyére fellépnek a tabellán következő csapatok. Több csoportban 

zajló lebonyolítás esetén, a csoportban a visszalépő után következő csapat foglalhatja el a rájátszás 

helyet.   

 

A büntetések részletes szabályait a Fegyelmi Szabályzat melléklete tartalmazza. 

 

8. Technikai, rendezési hibák 

8.1. Ha a sportszervezet pályája a versenyszezon megkezdése előtt fel nem róható okokból nem felel 

meg a versenyszabályoknak, illetve a Versenybizottság által megállapított minimumfeltételeknek, 

vagy a versenyévad alatt fel nem róható okokból a minimumfeltételek teljesíthetetlenné válnak, a 

Versenybizottság, vagy a Játékvezetői Bizottság javaslatára az Elnökség a pályát a 

versenyszabályokban, illetve a Versenybizottság által megállapított minimumfeltételek teljesítéséig 

fegyelmi eljárás mellőzésével kizárja a szövetségi rendezvények, versenyek megrendezéséből.  

 

 

 



8.2. Ha a technikai hiba, továbbá a rendezői hiányosság a sportszervezetnek felróható, a 

Versenybizottság, a Játékvezető Bizottság, vagy a szövetségi ellenőr javaslatára a sportszervezettel 

szemben fegyelmi eljárást kell lefolytatni. Fegyelmi eljárást kell lefolytatni továbbá súlyos 

rendzavarás esetén is, arra való tekintet nélkül, hogy a játékvezető a mérkőzést félbeszakította-e, 

illetve a nézőtér kiürítését elrendelte-e.  

Alapesetben a Fegyelmi büntetés a versenysorozatból való azonnali kizárás és minden korábbi 

eredmény törlése, melyek az ellenfelek javára 20:0 arányú győzelemként kerülnek a tabellán 

jóváírásra. Ettől kizárólag rendkívül indokolt esetben térhet el a Fegyelmi Bizottság. A büntetések 

részletes szabályait a Fegyelmi Szabályzat melléklete tartalmazza. 

 

9. Fegyelmi Bizottság 

9.1. A MAFSZ Elnöksége hat tagú Fegyelmi Bizottságot választ egy évre. A Fegyelmi Bizottság elnökét 

a MAFSZ Elnöksége jelöli ki. A Fegyelmi Bizottság elnöke és tagjai újraválaszthatók.  

 

9.2. A első fokú fegyelmi eljárás lefolytatására a Fegyelmi Bizottság jogosult.  

 

9.3. A másodfokú fegyelmi eljárás lefolytatására a MAFSZ Elnöksége jogosult.  

 

9.4. A Fegyelmi Bizottság háromtagú tanácsban (a továbbiakban: „fegyelmi tanács”) jár el, az eljáró 

fegyelmi tanács tagjait a Fegyelmi Bizottság elnöke jelöli ki.  

 

9.5. A Fegyelmi Bizottság eljárásában és döntéshozatalában elnökként, tagként nem vehet részt, 

illetve jegyzőkönyvvezetőként nem működhet közre: 

a) az eljárás alá vont személy, valamint a sértett, illetve, aki vagy akinek a hozzátartozója az eljárás 

alá vont sportszervezettel  szerződéses kapcsolatban áll. 

 b) versenyző, sportszakember hozzátartozója; 

c) aki az eljárás alá vonttal perben, haragban áll 

d) aki az eljárás során tanúként vagy szakértőként vesz részt; 

e) a másodfokú eljárásban, aki az első fokú eljárásban a sportfegyelmi bizottság elnöke, tagja volt. 

 

 

 



9.6. Az elnök, a tag, illetve a jegyzőkönyvvezető az összeférhetetlenséget köteles a Fegyelmi 

Bizottságnak bejelenteni, és tevékenységét az eljárásban egyidejűleg megszüntetni. Az elnök, a tag, 

illetve a jegyzőkönyvvezető összeférhetetlenségét az eljárás alá vont is - az annak alapjául szolgáló 

tényről való tudomásszerzést követően haladéktalanul - bejelentheti. A bejelentés elmulasztásáért, 

vagy a késedelmes bejelentésért fegyelmi felelősséggel tartozik. Összeférhetetlenség megállapítása 

esetén a Fegyelmi Bizottság az elnököt, a tagot, illetve a jegyzőkönyvvezetőt az eljárásból kizárja, és 

az eljárást az elnök, a tag, illetve a jegyzőkönyvvezető tevékenységével érintett részében megismétli. 

A Fegyelmi Bizottság Elnökének az eljárásból való kizárásának ügyében a Szövetség Elnöksége 

határoz. 

9.7. Az összeférhetetlenséggel kapcsolatos eljárások időtartama nem számít bele  a jelen szabályzat 

13.6. pontjában meghatározott határidő, ezen időtartam alatt az eljárás szünetel. 

 

10. Fegyelmi eljárás 

10.1. A fegyelmi eljárás a sportszervezettel, illetve a versenyzővel, sportszakemberrel szemben 

együttes eljárásban is lefolytatható, ha az együttes elbírálás az eljárás tárgyára vagy az eljárásban 

részt vevő személyekre tekintettel, illetve egyéb okból célszerű, a sportszervezetet azonban az egyéni 

fegyelmi eljárás alá vont személy a fegyelmi tárgyaláson nem képviselheti.  

 

10.2. Ha a  fegyelmi eljárás megindítása előtt, vagy a fegyelmi eljárás alatt  a fegyelmi eljárás alá 

vonandó személy, illetve a fegyelmi eljárás megindulása után esetleg már eljárás alá vont személy  

igazolása, illetve a sportszakember munkaviszonya, szerződéses és más viszonya a sportszervezettel 

megszűnik, a Fegyelmi Bizottság a fegyelmi eljárást megszünteti, és a Szövetség illetékes szerve 

mindezt nyilvántartásba veszi és amennyiben a fegyelmi eljárás alá vonandó személy, illetve a 

fegyelmi eljárás megindulása után esetleg már eljárás alá vont személy   az elévülési időn belül újra 

jogviszonyba kerül a Szövetség  illetékességébe tartozó sportszervezettel, akkor a Fegyelmi Bizottság 

Elnökkének a fegyelmi eljárást el kell rendelnie az ügyben, és azt le kell jelen szabályzat szerint 

folytatni. 

 

11.A fegyelmi eljárás kezdeményezése, elévülés 

11.1. A fegyelmi eljárást a Versenybizottság, a Játékvezetői Bizottság, a MAFSZ Főtitkára, a MAFSZ 

Elnökségi tagjai, valamint a szövetségi ellenőr írásban kezdeményezheti a Fegyelmi Bizottság 

elnökénél.  

 



12. A fegyelmi eljárás megindítása 

12.1. Kötelezettségszegés alapos gyanúja esetén a Fegyelmi Bizottság elnöke fegyelmi eljárást indít.  

12.2. Nem indítható sportfegyelmi eljárás, ha a kötelezettségszegésről a kötelezettségszegés 

elkövetése óta három év eltelt, kivéve a doppingvétség esetén, ahol a kötelezettségszegés 

elkövetésétől számított nyolc év eltelte után nem lehet eljárást elrendelni. 

12.3. A Fegyelmi Bizottság Elnöke az eljárás kezdeményezésének a Fegyelmi Bizottsághoz  történő 

érkezésétől számított nyolc napon belül köteles megvizsgálni, hogy az ügyben a fegyelmi eljárást el 

kell-e rendelnie, az ügy  tárgyalás tartása nélkül elbírálható-e, vagy az ügyben tárgyalás tartása 

indokolt. 

 

A Fegyelmi Bizottság elnöke, azon ügyekben, amelyekben tárgyalás tartása indokolt, az eljárás 

kezdeményezésének a Fegyelmi Bizottsághoz történő érkezésétől számított nyolc napon belül 

írásban értesíti az eljárás alá vont személyt, illetve sportszervezetet a sportfegyelmi eljárás 

megindításáról. Ez történhet levélben és elektronikus úton is (utóbbi esetben a sportszervezet 

MAFSZ-nál megadott kapcsolati email címe használandó, a sportszervezet felelőssége az eljárás alá 

vont személy elektronikus levelezési címének megküldése a FB felé, vagy annak hiányának jelzése és 

aktuális postacímének megadása). Az elektronikus úton küldött levelek megérkezését a címzettek 

kötelesek válaszlevélben visszaigazolni. Az értesítésben meg kell jelölni: 

a) a sportfegyelmi eljárás tárgyát és megindításának jogalapját; 

b) a sportfegyelmi eljárás alapjául szolgáló cselekményt; 

c) az eljárás alá vont meghallgatásának, illetve a tárgyalás helyét és időpontját. 

 

12.4. Az értesítéshez egyidejűleg csatolni kell a fegyelmi eljárás elrendelésének alapjául szolgáló, az 

eljárás során bizonyítékként felhasználható iratok másolatát is. 

 

12.5. A tárgyalást úgy kell kitűzni, hogy arról a felek az értesítést a tárgyalás előtt legalább három 

munkanappal korábban megkapják. 

 

12.6. Ha a fegyelmi eljárás alá vont személy kiskorú, az eljárás megindításáról törvényes képviselőjét 

kell értesíteni, aki köteles részt venni a sportfegyelmi eljárásban. Amennyiben a törvényes képviselő 

ennek nem tesz eleget, a kiskorú képviseletét az ágazatban működő munkavállalói, illetve szakmai 

érdek-képviseleti szerv köteles ellátni. 

 



12.7. A fegyelmi tárgyalást legkésőbb az eljárás megindításáról szóló értesítés kézhezvételétől 

számított tizenöt napon belül meg kell tartani. Ha valamelyik fél vagy jogi képviselője a tárgyaláson 

nem jelenik meg, tárgyalást tartani és az ügyet érdemben elbírálni csak akkor lehet, ha az eljárás alá 

vontat vagy jogi képviselőjét szabályszerűen értesítették. Az értesítés akkor szabályszerű, ha az 

értesítésnek a 12.3. pont szerinti tartalmi elemeit, valamint az értesítéssel kapcsolatos határidőket a 

sportfegyelmi bizottság megtartotta és ezt az eljárás irataiból igazolni tudja.  

 

Az eljárás lefolytatható akkor is, 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 kézhezvétele és a tárgyalás napját megelőző nap közötti időtartamban írásban jelezheti a 

Fegyelmi Bizottság elnöke felé, hogy a tárgyaláson önhibáján kívüli okból nem tud részt venni. Ebben 

az esetben a Fegyelmi Bizottság elnöke új tárgyalást tűz ki. 

 

13.A fegyelmi tárgyalás  

13.1. A fegyelmi tárgyalást az eljáró tanács elnöke vezeti. A fegyelmi tárgyalás nyilvános, de a tanács 

kivételes esetben (pl.: fiatalkorúak személyiségi jogainak védelme) zárt tárgyalást is elrendelhet. A 

Fegyelmi Bizottság elnöke a tárgyalás megnyitását követően ismerteti az eljárás alá vonttal az eljárás 

megindításához vezető tényállást, a kötelezettségszegés elkövetésével kapcsolatos megállapításokat 

és azok bizonyítékait. Az eljárás alá vont az ügy iratait megtekintheti, az elhangzottakra észrevételt 

tehet, és további bizonyítást javasolhat. 

 

13.2. A tárgyaláson a tényállás tisztázása érdekében bizonyítást lehet lefolytatni, amely során a 

Fegyelmi Bizottság tanút, szakértőt hallgathat meg, valamint tárgyi bizonyítékként iratokat, fénykép-, 

hang- és filmfelvételt szerezhet be, továbbá szemlét tarthat. A bizonyítási eljárás lefolytatása során 

módot kell adni a fegyelmi eljárás alá vont számára, hogy az nyilatkozatot, észrevételt tegyen, a 

meghallgatott tanúkhoz, szakértőkhöz kérdést intézhessen. 

 

13.3. A tárgyalásról és az egyes eljárási cselekményekről jegyzőkönyvet kell felvenni. A jegyzőkönyvet 

az ügy irataival együtt kell kezelni. 

 

 

 

 



13.4. Az eljárás alá vont az eljárás során meghatalmazás alapján képviselőt vehet igénybe, aki a 

Szövetséggel semmilyen jogviszonyban nem állhat. A meghatalmazást írásba kell foglalni. A képviselő 

köteles írásbeli meghatalmazásának eredeti példányát vagy annak hitelesített másolatát a Fegyelmi 

Tanácsnak legkésőbb a tárgyalás megkezdésekor bemutatni. A meghatalmazás visszavonására, 

felmondására és ezek bejelentésére a meghatalmazásra vonatkozó rendelkezéseket megfelelően 

alkalmazni kell. (Az eljárás alá vont kérelmére az eljárás során az ágazatban működő munkavállalói, 

illetve szakmai érdek-képviseleti szerv részvételét, illetve képviseleti jogának gyakorlását lehetővé 

kell tenni.) 

 

13.5. 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. 

 

13.6. Az első fokú eljárást a megindításától számított legfeljebb harminc napon belül 

határozathozatallal 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. 

 

14. Fegyelmi határozat, az eljárás felfüggesztése, megszüntetés 

14.1. A Fegyelmi Bizottság egyszerű szótöbbséggel hozott határozatában 

a) a kötelezettségszegést megállapítja és büntetést szab ki, vagy 

b) megállapítja, hogy az eljárás alá vont a kötelezettségszegést nem követte el, illetve a fegyelmi 

vétség elkövetése nem  bizonyítható, vagy 

c) az eljárást megszünteti. 

 

14.2. A Fegyelmi Bizottság elnökének javaslatára a Fegyelmi Bizottság az eljárást felfüggesztheti: 

a) legfeljebb az akadály megszűnéséig, ha az eljárás alá vont önhibáján kívül védekezését a 13.5. 

pontban meghatározottak szerint nem tudja előterjeszteni, illetve 

b) 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 13.6. pont szerinti határidőbe nem számít be. 



 

14.3. Meg kell szüntetni a sportfegyelmi eljárást, ha 

a) annak tartama alatt az eljárás alá vont személy munkaviszonya, munkavégzésre irányuló egyéb 

jogviszonya, amatőr sportolói sportszerződése, sportegyesületi tagsága vagy tanulói jogviszonya (a 

továbbiakban együtt: jogviszony) megszűnik, és a megszűnéstől számított öt éven belül abban a 

sportágban, amelyben a kötelezettségszegést elkövette, új jogviszonyt nem létesít; 

b) annak tartama alatt az eljárás alá vont személy elhalálozik, illetve az eljárás alá vont 

sportszervezet megszűnik. 

 

14.4. Ha az eljárás alá vont személy jogviszonya a sportfegyelmi büntetés letöltése előtt megszűnik, a 

büntetést vagy annak hátralévő részét annak az Stv. hatálya alá tartozó sportszövetségnek kell 

foganatosítania, amellyel az eljárás alá vont személy jogviszonyba kerül. 

 

15. A fegyelmi határozat közlése, tartalma, kijavítása 

15.1. A sportfegyelmi bizottság elnöke az eljárás befejezésétől számított nyolc napon belül köteles a 

sportfegyelmi bizottság határozatát írásba foglalni, és az eljárás alá vonttal postai, vagy elektronikus 

kézbesítés útján közölni, az eljárás elején megadott sportszervezeti és eljárás alá vont személy email 

címére. 

 

15.2. A sportfegyelmi határozatnak tartalmaznia kell: 

a) az eljáró sportfegyelmi bizottság megnevezését, a bizottság elnökének és tagjainak, valamint az 

eljárás alá vont azonosítására szolgáló adatokat, az ügy iktatószámának és tárgyának megjelölését; 

b) a rendelkező részben az érdemi döntést, a kiszabott büntetés fajtáját, mértékét, időtartamát, a 

sportfegyelmi határozattal szembeni jogorvoslat lehetőségéről szóló tájékoztatást, az eljárással 

kapcsolatban felmerült költségek viseléséről való döntést; 

c) az indokolásban az eljárás alapjául szolgáló kötelességszegés leírását, a bizonyítási eljárás 

eredményeképpen a sportfegyelmi bizottság által elfogadott vagy mellőzött bizonyítékokat, a 

határozat alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezéseket, a sportszövetség sportfegyelmi szabályzata 

vonatkozó rendelkezéseinek megjelölését; 

d) a határozat meghozatalának helyét és időpontját, valamint a határozat kiadmányozójának 

nevét. 

 



15.3. Az eljárás alapjául szolgáló magatartás elbírálható tárgyalás megtartása nélkül, amennyiben a 

Fegyelmi Bizottság Elnöke szerint a tényállás bizonyítottan megállapítható az eljárás alá vont 

személyes meghallgatása, vagy egyéb személyek meghallgatása, illetve további bizonyítékok 

beszerzése nélkül is. 

15.4. Ha az eljárás alá vont a sportfegyelmi büntetés hatálya alatt újabb sportfegyelmi eljárás 

megindítására alapul szolgáló kötelezettségszegést követ el, ugyanaz a sportfegyelmi büntetés 

ismételten kiszabható. 

 

15.5. A Fegyelmi Bizottság névcsere, hibás névírás, szám- vagy számítási hiba vagy más hasonló 

elírás esetén a határozat kijavítását határozatával bármikor hivatalból is elrendelheti. A kijavítás 

tárgyában hozott határozat ellen fellebbezésnek csak akkor van helye, ha az a rendelkező részre 

vonatkozik. A kijavítás iránt előterjesztett kérelemnek a határozat elleni fellebbezésre és a határozat 

végrehajtására halasztó hatálya nincs. 

 

15.6. A tárgyalás tartása nélkül hozott határozat csak tárgyaláson változatható meg, akkor, ha a 

fegyelmi eljárás alá vont a határozat kézhez vételétől számított 5 napon belül a fegyelmi tárgyalás 

megtartását kéri indokolt írásos beadványában. 

 

16. Fellebbezés 

16.1. Az első fokú fegyelmi határozat ellen az eljárás alá vont, illetve a rá vonatkozó rendelkezés ellen 

az, akivel szemben a határozat rendelkezést tartalmaz, valamint a Szövetség Főtitkára a kézbesítéstől 

számított tizenöt napon belül írásban indokolt jogorvoslati kérelmet (fellebbezést) terjeszthet elő. A 

jogorvoslati kérelmet az első fokú határozatot hozó Fegyelmi Bizottság elnökénél kell benyújtani, aki 

azt tizenöt napon belül az eljárás során keletkezett iratokkal együtt továbbítja az Elnökség 

vezetőjéhez. Az Elnökség tárgyalás nélkül az írásban előterjesztett fellebbezésről dönt, az ott leirt 

indokok mérlegelésével és szükség esetén tárgyalás tartásáról határozhat, amennyiben a tényállás 

tisztázása végett a személyes meghallgatást szükségesnek ítéli. 

16.2. A fellebbezés díjköteles, amatőr sportoló, vagy ingyenes megbízási szerződés alapján 

tevékenykedő sportszakember fellebbezésének díja 20.000-Ft, hivatásos sportoló, vagy visszterhes 

megbízási szerződés, vagy munkaszerződés alapján tevékenykedő sportszakember fellebbezésének 

díja 63.500-Ft, míg sportszervezet fellebbezésének díja 127.000-Ft azzal, hogy sikeres fellebbezés 

esetén a fellebbezési díj visszajár a fellebbezőnek. A fellebbezés díjának befizetéséről a 

bankkivonatot a fellebbezési dokumentumokkal együtt meg kell küldeni. 



 

16.3. A fellebbezés a jogerős döntés meghozataláig bármikor, indokolás nélkül visszavonható. 

 

 

16.4. A másodfokú eljárás során a MAFSZ Elnöksége az első fokú határozatot hatályon kívül helyezi és 

az első fokon eljárt Fegyelmi Bizottságot új eljárásra utasítja, az első fokú határozatot megváltoztatja, 

vagy helybenhagyja. 

 

16.5. A MAFSZ Elnökségének szervezetére, eljárására, a határidők számítására az első fokú eljárásra 

előírt rendelkezéseket megfelelően kell alkalmazni azzal, hogy a határidőket a 16.1. pontban szereplő 

iratoknak a MAFSZ Elnökségének vezetőjéhez érkezésétől kell számítani. (A határozatok 

kézbesítéséért a MAFSZ Főtitkára felelős. A fegyelmi eljárás iratait a Fegyelmi Bizottsághoz kell 

visszaküldeni.) 

 

16.6. A másodfokon hozott határozat a kézbesítésével végrehajtható. A MAFSZ versenyein történő 

részvételtől és a sportszakmai tevékenységtől való eltiltás fegyelmi büntetést az első fokú fegyelmi 

bizottság a másodfokú határozat meghozataláig azonnal végrehajthatóvá nyilváníthatja. 

 

16.7. A MAFSZ által a  versenyzőre a 3.1. d.)  és a 3.2.  pontok alapján és a sportszakemberre a 3.1. d.)  

és a 3.3. pontok alapján, a sportszervezetre pedig a 3.7. pont b), e), f), i)-l), n) és o) pontja alapján 

kiszabott másodfokú fegyelmi büntetéssel szemben a határozat kézbesítésétől számított 30 napos 

jogvesztő határidővel az érintett keresettel bírósághoz vagy a Sport Állandó Választottbírósághoz 

fordulhat. 

 

17. A fegyelmi büntetés végrehajtásának felfüggesztése, elengedése  

17.1. Az eljáró fegyelmi tanács a versenyzővel, illetve a sportszakemberrel szemben kiszabott, egy 

évet meg nem haladó eltiltás, illetve pénzbüntetés végrehajtását a fegyelmi határozatban hat 

hónaptól két évig terjedő próbaidőre felfüggesztheti, ha ezt a versenyző, illetve a sportszakember 

személyi, illetve tárgyi körülmények indokolttá teszik. A határozatban az eltiltás, illetve pénzbüntetés 

végrehajtásának felfüggesztését külön indokolni kell.  

 

17.2. Ha a fegyelmi büntetés időtartamának több mint fele eltelt, és a versenyző, illetve a 

sportszervezet a büntetés végrehajtásának megkezdése óta újabb fegyelmi vétséget nem követett el, 



az Elnökség a versenyzőt, illetve a sportszervezetet mentesítheti a büntetés még végre nem hajtott 

része alól. 

 

17.3. Ha a fegyelmi büntetés időtartamának több mint egyharmada eltelt, és a versenyző, illetve a 

sportszervezet a büntetés végrehajtásának megkezdése óta újabb fegyelmi vétséget nem követett el, 

az Elnökség a versenyző, illetve a sportszervezet büntetésének még végre nem hajtott részét 

próbaidőre felfüggesztheti. A próbaidő tartama hat hónaptól legfeljebb két évig terjedhet, de nem 

tarthat tovább, mint az eredetileg kiszabott büntetés hátralévő része. 

 

17.4. A próbaidőre felfüggesztett fegyelmi büntetés hátra lévő részét végre kell hajtani, ha az 

elkövetővel szemben a próbaidő alatt az fegyelmi tanács újabb fegyelmi büntetést szab ki.  

 

18. Eljárási költségek, hallás-, illetve látássérültekre vonatkozó rendelkezések 

18.1. A fegyelmi eljárás lefolytatásával összefüggő költségeket - a 18.2. pontban meghatározott 

kivétellel - az eljáró szerv viseli. 

 

18.2. Ha az eljárás alá vont sportfegyelmi felelősségét jogerősen megállapították, az eljárás alá vont 

köteles megtéríteni az általa indítványozott eljárási cselekmények költségeit. 

 

18.3. A fegyelmi eljárás során jeltolmács közreműködését kell biztosítani, amennyiben az eljárás alá 

vont személy hallássérült. 

 

18.4.  Az eljárás alá vont látássérült személy kérésére a jegyzőkönyvet és a határozatot Braille-írásban 

is el kell készíteni. 

 

18.3. A fegyelmi eljárás nyelve a magyar, így a tárgyalás során tolmács közreműködését kell 

biztosítani, amennyiben az eljárás alá vont személy a magyar nyelvet nem beszéli. 

 

19. A fegyelmi határozatok nyilvántartása  

19.1. A fegyelmi határozatokat a Fegyelmi Bizottság tartja nyilván. A Fegyelmi Bizottság a fegyelmi 

határozatokra vonatkozóan betűrendes névmutatót tart fenn. 

 

20. Záró rendelkezések  



20.1. A fegyelmi határozatban kiszabott pénzbüntetést a fegyelmi határozat jogerőre emelkedésétől 

számított harminc napon belül kell a szövetség számlájára befizetni, melynek határidőben történő 

nem teljesítése sportfegyelmi vétségnek minősül. 

 

20.2. A jelen szabályzatban nem szabályozott kérdésekben a 39/2004. (III. 12.) Korm. rendeletet 

rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.  

 

20.3. Jelen szabályzatot az MAFSZ Elnöksége a 2020. szeptember 22. napján megtartott ülésén 

elfogadta, rendelkezéseit 2020. február 23-tól hatályba léptette. 



A Fegyelmi Szabályzat Melléklete 

Jelen melléklet tartalmazza a büntetési tételeket és azok kiszabásának elveit 

 

Általános rendelkezés 

Az eltiltások ideje alatt a játékos/edző/csapatvezető egy osztály küzdelmeiben sem vehet részt ezen 

minőségekben sem saját, sem más csapatnál. Az eltiltásoknál, illetve sportszervezeti büntetéseknél 

az első esetet követő további két aktív, eltiltás/büntetés nélküli év esetén megszűnik a halmozódás. 

Ha ezen időszak alatt újabb eset történik, további két eltiltás/büntetés nélküli évet kell a második 

esettől számítva teljesíteni a halmozódás megszűnéséhez. 

Mérkőzés közbeni kiállítás esetén járó eltiltás 

Kiállítás (azonnali) verekedés miatt: 

- Első esetben 1 mérkőzéstől maximum 2 mérkőzésig 
- További esetekben 2-től 3 mérkőzésig 
- Kirívó súlyosbító körülmények esetén a maximális időtartam 2 év 
 

Kiállítás (azonnali) sportszerűtlen viselkedés miatt (játékvezetővel, ellenfél edzőjével, játékosával, 

nézőkkel szemben stb.): 

- Első esetben 1 mérkőzéstől maximum 2 mérkőzésig 
- További esetekben 2-től 3 mérkőzésig 
- Kirívó súlyosbító körülmények esetén a maximális időtartam 2 év 

 

 Játékosokra, edzőkre egyaránt vonatkozik a fenti két eset. 

Kiállítás/verekedés, vagy sportszerűtlen viselkedés miatt kiszabott eltiltás ideje alatt az  eltiltott edző 

a mérkőzések napján sem szervezőként, sem nézőként, sem egyéb minőségben nem tartózkodhat a 

mérkőzés lebonyolításának a helyszínén, a sportlétesítmény 1 km-es körzetében!  

Az ezen okból kiállított játékos csak nézőként, a lelátón vehet részt a mérkőzésen, a pályára nem 

léphet be, a játékos zónában sem lehet ott csapatával. 

 A rendelkezés megsértése újabb fegyelmi eljárást és az eredetileg (az épp aktuális) kiszabott 

 büntetés duplázását vonja maga után. 

 E szabály másodszori megsértése minimum 1 év eltiltást von maga után. 

 Harmadszori megsértése pedig végleges eltiltást jelent. 

 

 



Kiállítás egyéb esetben (pl. targeting, vagy két sportszerűtlen szabálytalanság miatt egy mérkőzésen 

belül,stb.):  

- 1 mérkőzés eltiltás 
 

Az ilyen büntetéseknél az eltiltás ideje alatt az eltiltott személy a mérkőzések napján ott lehet a 

mérkőzés lebonyolításának a helyszínen, a játékos zónában is. 

 

Utólagos bejelentés alapján történő eltiltás 

Ha a mérkőzésen a játékvezetők részéről nem került szankcionálásra: 

Amennyiben vélelmezhető, hogy a vizsgált cselekedetnek az adott játékszituációhoz nem volt 
köze és/vagy célja az ellenfél „büntetése” volt, de sérülést nem okozott vele (mely miatt a 
vétlen játékos meccset, meccseket kénytelen kihagyni): 

- első esetben 1-2 mérkőzés eltiltás az eset súlyossága alapján 
- második esetben 2-3 mérkőzés eltiltás az eset súlyossága alapján 

 

Amennyiben vélelmezhető, hogy a vizsgált cselekedetnek az adott játékszituációhoz nem volt 
köze és/vagy célja az ellenfél „büntetése” volt, és sérülést okozott vele (mely miatt a vétlen 
játékos meccset, meccseket kénytelen kihagyni): 

- első esetben minimum 2 mérkőzés eltiltás, maximum az az időtartam amíg a vétlen 
játékos ismét részt tud venni egy mérkőzésen 

- második esetben 1 év eltiltás 
- harmadik esetben végleges eltiltás 

 

Ha a mérkőzés a játékvezetők részéről valamilyen szankcionálására került az adott cselekedett, de 

vélelmezhető, hogy a vizsgált cselekedetnek az adott játékszituációhoz nem volt köze és/vagy célja az 

ellenfél „büntetése” volt, és sérülést okozott vele (mely miatt a vétlen játékos meccset, meccseket 

kénytelen kihagyni): 

- első esetben minimum 2 mérkőzés eltiltás, maximum az az időtartam amíg a vétlen játékos 
ismét részt tud venni egy mérkőzésen 

- második esetben 1 év eltiltás 
- harmadik esetben végleges eltiltás 

 

 

 

 

 



Mérkőzés után történő egyéb sportszerűtlen megnyilvánulások miatti eltiltás 

Egy mérkőzés befejezését követően nagy nyilvánosság előtt mást becsmérel, vagy megaláz, bárkit 

nyilvánosan, súlyosan becsületsértő kifejezésekkel illet, az ellenfél játékosát(ait), saját játékostársát, 

az edzőket, sportvezetőket, szurkolókat, illetve a versenyrendszert kiíró szövetséget és az abban 

résztvevő sportszervezetek sportszakembereit egyéb módon becsmérlő, sértő kifejezésekkel illeti, 

sportszerűtlen vagy obszcén magatartást tanúsít, bűncselekmény elkövetésével, jogtalan előnyök 

szerzésével vagy egyéb méltatlan magatartással a sportág, illetve a szövetség céljait veszélyezteti. 

- első esetben minimum 2 mérkőzésről eltiltás, maximum 2 éves eltiltás 
- második esetben minimum 1 éves eltiltás, maximum 3 éves eltiltás 
- harmadik esetben végleges eltiltás 

 

Doppingvétség büntetése 

A MAFSZ a MACS által sporttörvényben szabályozott módon kiszabott büntetést köteles 

érvényesíteni. 

 

Sportszervezet büntetése 

A sportszervezet felelősséggel tartozik az általa rendezett sportesemény rendjéért, valamint a 

saját szurkolói által elkövetett kirívó sportszerűtlenségekért is felelősséggel tartozik, ha a 

sporteseményt nem ő rendezi. 
első esetben minimum 75.000 Ft büntetés, maximum 150.000 Ft büntetés 
második esetben minimum 150.000 Ft büntetés, maximum 300.000 Ft büntetés 
harmadik (és minden további) esetben minimum 300.000, maximum 500.000 Ft büntetés 

 

A sportszervezet csapatvezetői, szakvezetői, illetve edzői felelősek az irányításuk alá tartozó 

csapat, csapat segítők fegyelmezett viselkedéséért, ha azonban a sportszerűtlen viselkedés az 

egész csapatra, illetve meghatározott csapattagokra rendszeresen visszatérően jellemző, ezért 

a felelősség a sportszervezetet is terheli. 

- rendszeres verekedés a csapat mérkőzésein, rendszeres sportszerűtlen viselkedés miatti 

azonnali kiállítások (rendszeres: 1 éven belül minimum kétszer, vagy 3 egymást 

követő évben minimum háromszor fordul elő az adott csapatnál) 

- rendszeres eltiltások utólagos bejelentés alapján (rendszeres: 1 éven belül minimum 

háromszor vagy 2 évben belül minimum négyszer fordul elő az adott csapatnál) 

- rendszeres büntetések szurkolói sportszerűtlenségek miatt (rendszeres: 3 éven belül 

minimum kétszer fordul elő az adott csapatnál) 

- rendszeres büntetések mérkőzés után történő egyéb sportszerűtlen megnyilvánulások 

miatt (rendszeres: 3 éven belül minimum kétszer fordul elő az adott csapatnál) 
- első esetben 75.000 Ft büntetés 
- második esetben 150.000 Ft büntetés 
- harmadik (és minden további) esetben 500.000 Ft büntetés 

 



Ha egy csapat a versenynaptárban rögzített mérkőzésen nem jelenik meg, és előzetesen nem 

kért és nem kapott halasztást, vagy a játékvezető döntése ellenére nem áll ki, illetőleg a 

megkezdett mérkőzésen levonul, és a játékvezetői figyelmeztetés ellenére a mérkőzést 

folytatni nem hajlandó, minden esetben kizárásra kerül az adott sorozat küzdelmeiből. Ezen 

felül az alábbi pénzügyi szankció szabható ki: 
- első esetben 150.000 Ft büntetés + ha van akkor a vétlen csapat ktg-einek a 
megtérítése 
- második esetben 300.000 Ft büntetés + ha van akkor a vétlen csapat ktg-einek a 
megtérítése 
- harmadik (és minden további) esetben 500.000 Ft büntetés + ha van akkor a vétlen 
csapat ktg-einek a megtérítése 

 

Jelen szabályzatot 2020.09.23. hatálybalépését követően indított fegyelmi eljárások tekintetében kell 

alkalmazni. 


