ALKALMAZANDÓ BÜNTETÉSEK
a leggyakrabban előforduló fegyelmi vétségeknél
Kiadta: a Magyar Kézilabda Szövetség ( a továbbiakban: MKSZ) Etikai- és Fegyelmi
Albizottsága. Elfogadta az MKSZ Elnöksége 2013. január 8-án.
I.
Alapelvek
1) A jelen szabályzat célja, hogy a kézilabda sportágban a Magyarország területén belül
működő fegyelmi hatóságok (fegyelmi bizottságok és a másodfokú döntésre hivatott
szervek) az egyes fegyelmi vétségeket egységesen ítéljék meg, és az azonos, vagy
hasonló fegyelmi vétségek esetén kiszabandó fegyelmi büntetések az elkövetett
kötelezettségszegéssel és egymással is arányban legyenek, továbbá legyenek a
fegyelmi büntetések kiszámíthatóak.
2) Jelen szabályzat nem sorolja fel teljes körűen az elkövethető fegyelmi vétségeket,
tehát nem csak az olyan magatartás, vagy mulasztás minősül fegyelmi vétségnek,
amelyet jelen szabályzat tartalmaz.
3) Az adott ügyben eljáró fegyelmi hatóság indokolt esetben jogosult a jelen
szabályzatban foglalt büntetési nemektől, illetve büntetési tételektől eltérni, ez
esetben azonban az eltérést külön is indokolni kell.
4) A büntetések kiszabása esetén az MKSZ Fegyelmi Szabályzatának rendelkezéseit kell
figyelembe venni.
5)

Amennyiben eltiltást kell kiszabni, amely nem meghatározott mérkőzésszámra,
hanem valamely időtartamra szól, úgy figyelembe kell venni a bajnoki szezon állását,
így elsősorban a nyári szünetet, amely az eltiltás időtartamába nem számít bele. Ez
esetben az eltiltás a II. Fejezetben meghatározottnál hosszabb tartamú is lehet.
II.
Egyes fegyelmi vétségek

6) Durva
játék/ellenfél
veszélyeztetése
Játékszabályok 8:5 szabály megsértése)
6.1.

(a

Kézilabdázás

Szabálykönyve

Azt a kézilabdázót, aki az ellenfelet az egészségre veszélyesen megtámadja,
különösen akkor, ha
6.1.1.
6.1.2.
6.1.3.
6.1.4.

a dobóhelyzetben lévő játékos dobókarját oldalról, vagy hátulról
megüti, vagy visszahúzza
cselekményével az ellenfél fejét, vagy nyakát találja el
lábbal, térddel, vagy más módon szándékosan az ellenfél testét
támadja meg, beleértve a buktatást
futásban, vagy ugrásban levő ellenfelet lök, vagy úgy támad meg,
hogy azáltal elveszíti a teste feletti ellenőrzést

2

-

szóbeli figyelmeztetéssel, vagy írásbeli megrovással
súlyosabb esetben 3 mérkőzésig terjedő eltiltással
hivatásos
sportoló
esetében
6
havi
átlagkeresetig
pénzbüntetéssel

terjedő

kell sújtani.
6.2.

A fenti büntetések közül az eltiltás és a pénzbüntetés együtt is kiszabható.

6.3.

A 8:5 szabály e) pontja szerinti magatartás (közvetlen szabaddobáskor a
kapura dobott labda eltalálja a védőjátékos fejét, illetve 7 méteres dobáskor a
kapus fejét, azzal a feltétellel, hogy a védőjátékos, illetve a kapus nem végzett
helyváltoztatást, vagy szélességben nem mozdult el) nem minősül fegyelmi
vétségnek. Ha azonban a kézilabdázó ezen magatartását szándékosan követi
el, úgy a tettlegességre vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni.

7) Kézilabdázó által elkövetett, 8:6 szabályba ütköző súlyos sportszerűtlenség (ide
nem értve a játékvezető, vagy hivatalos személy, illetve néző megsértését)
7.1.

Amennyiben a kézilabdázó az ellenfél játékosával, vagy saját csapattársával
szemben súlyos sportszerűtlenséget követ el, ideértve a dulakodást,
kakaskodást, káromkodást, stb., ha súlyosabb vétség nem valósul meg,
-

szóbeli figyelmeztetést, vagy írásbeli megrovást,
3 mérkőzésig terjedő eltiltást,
hivatásos sportoló esetében 6 havi átlagkeresetig terjedő pénzbüntetést

kell alkalmazni.
7.2.

Az eltiltás és a pénzbüntetés fegyelmi büntetések együtt is kiszabhatók.

8) Kézilabdázó által elkövetett, 8:6 szabályba ütköző játékvezető, hivatalos
személy, a versenyrendszert kiíró szövetség, annak tisztségviselője, vagy
szervezeti egysége, a versenyrendszerben részt vevő sportszervezet, illetve
annak sportszakembereinek, illetve néző megsértése
8.1.

Amennyiben a kézilabdázó a játékvezetővel, hivatalos személlyel, a
versenyrendszert kiíró szövetséggel, annak tisztségviselőjével, vagy
szervezeti
egységével,
a
versenyrendszerben
részt
vevő
sportszervezettel, illetve annak sportszakembereivel, vagy nézővel
szemben súlyos sportszerűtlenséget követ el, ideértve azok akár szóban, akár
gesztussal való megsértését, ha súlyosabb vétség nem valósul meg,
-

6 hónapig terjedő eltiltást,
hivatásos sportoló esetében 6 havi átlagkeresetig terjedő pénzbüntetést

kell alkalmazni.
8.2.

Az eltiltás és a pénzbüntetés fegyelmi büntetések együtt is kiszabhatók.
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9) Játékvezető, versenybíró, más sportszakember, és hivatalos személy által
elkövetett, 8:6 szabályba ütköző súlyos sportszerűtlenség
9.1.

Játékvezető, vagy hivatalos személy által elkövetett súlyos sportszerűtlenség
esetén (ideértve kézilabdázó, vagy más hivatalos személy megsértését)
-

szóbeli figyelmeztetést, vagy írásbeli megrovást
6 hónapig terjedő eltiltást
pénzbüntetést

kell alkalmazni.
10) Tettlegesség, 8:7 szabály megsértése
10.1.

Ha a kézilabdázó játékidő alatt vagy játékidőn kívül szándékos tettlegességet
követ el (ideértve az ellenfél, saját csapattárs, hivatalos személy, vagy más
leköpését is)
-

3 mérkőzéstől 5 évig terjedő eltiltással
hivatásos sportoló esetén 6 havi átlagkeresetig terjedő pénzbüntetéssel

kell sújtani.
10.2.

Ha a tettlegességet hivatalos személy követi el
-

3 mérkőzéstől 5 évig terjedő eltiltással
hivatásos hivatalos személy esetén 6 havi átlagkeresetig terjedő
pénzbüntetéssel

kell sújtani.
10.3.

Az eltiltás és a pénzbüntetés együtt is kiszabható.

11) Nagy nyilvánosság előtt elkövetett súlyos sportszerűtlenség (8:6 szabály)
11.1.

Ha a kézilabdázó, vagy hivatalos személy sajtóban mást súlyosan sértő
nyilatkozatot tesz
-

írásbeli megrovással
1 évig terjedő eltiltással
hivatásos kézilabdázó, vagy hivatásos hivatalos személy esetében 6 havi
átlagkeresetig terjedő pénzbüntetéssel

kell sújtani.
12) A mérkőzés utolsó percében, eredmény tartása céljából elkövetett cselekmények
12.1.

Ha a kézilabdázó a mérkőzés utolsó percében, az eredmény tartása céljából
súlyosan sportszerűtlen magatartást tanúsít (ideértve elsősorban, ha a labda
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nincsen játékban, mert például kapus kidobás, középkezdés, stb. következne
és ellenfelét lefogja, a labdát elüti, elrúgja, elrejti), ha súlyosabb vétség nem
valósul meg
-

1 mérkőzésre szóló eltiltással

kell sújtani.
12.2.

Ha a 12.1. szerinti cselekményt hivatalos személy, vagy olyan kézilabdázó
valósítja meg, aki az adott szituációban nem tartózkodhat a pályán, úgy a
12.1. szerinti büntetési tétel a háromszorosára emelhető és ez esetben
hivatásos kézilabdázóval, vagy hivatásos hivatalos személlyel szemben 6
havi átlagkeresetig terjedő pénzbüntetés is alkalmazható, akár az eltiltással
együttesen is.

12.3.

Ha a mérkőzés utolsó percében eredmény tartása céljából a kézilabdázó
olyan szabálytalanságot követ el, amely a 8:5 szabály rendelkezéseibe
ütközik
-

1 mérkőzésre szóló eltiltással

kell sújtani.
12.4.

Ha a kézilabdázó a mérkőzés utolsó percében eredmény tartása céljából
olyan szabálytalanságot követ el, amely tettlegességnek minősül és a 8:7
szabályba ütközik, úgy a tettlegesség esetén alkalmazandó büntetést kell
kiszabni. Ha pedig a szabálytalanság sem a 8:7, sem a 8:5 szabályba nem
ütközik és nem sérti a 8:6 szabályt sem, úgy az utolsó percben, eredmény
tartása céljából elkövetett magatartási mód ellenére a cselekmény nem
minősül fegyelmi vétségnek.

12.5.

A 12) pont szerinti szabályt csak és kizárólag abban az esetben kell
alkalmazni, ha a mérkőzés utolsó percében történik a szabálytalanság, vagy
a súlyos sportszerűtlenség, továbbá az eredmény állása olyan, hogy az
ellenfél egyetlen góllal győzhetne, döntetlent érhetne el, a gól továbbjutást,
vagy hosszabbítást eredményezhetne, és ezért az eredmény tartása céljából
szabálytalankodik a kézilabdázó, vagy a hivatalos személy, és a
szabálytalanság a 8:6. szabályba ütköző sportszerűtlenség, vagy a 8:5,
illetve 8:7 szabályba ütköző szabálytalanság. Bármely feltétel hiányában a
12) pont nem alkalmazható.

13) Nemzeti válogatottban való részvétel elmulasztása.
13.1.

Az a sportoló, aki bármely nemzeti válogatott meghívásának önhibájából
nem tesz eleget, a felkészülésen, vagy a mérkőzésen előzetes engedély
nélkül nem jelenik meg,
- 3 mérkőzéstől terjedő 6 hónapig terjedő eltiltással,
- hivatásos
sportoló
esetében
6
havi
átlagkeresetig
pénzbüntetéssel

terjedő
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kell sújtani.
13.2. Ha a sportoló a nemzeti válogatottba történő meghívásnak azért nem tesz
eleget, mert azt a sportszervezete, vagy a sportszervezet sportszakembere
megtiltja, vagy nem teszi lehetővé, úgy a sportszakembert
-

3 mérkőzéstől terjedő 6 hónapig terjedő eltiltással,
hivatásos sportszakember esetében 6 havi átlagkeresetig
pénzbüntetéssel

terjedő

13.3. a sportszervezetet pedig
-

200.000,- Ft-tól 1.000.000,- Ft-ig terjedő pénzbüntetéssel

kell sújtani.
13.4. A pénzbüntetés és az eltiltás együtt is kiszabható.
14) Sportfogadásban való részvétel
14.1. Ha a kézilabdázó, vagy a sportszakember a saját sportszervezetét érintő
sportfogadásban, vagy ahhoz hasonló tevékenységben vesz részt, vagy az
abban való részvételre mást rábír, vagy megkísérel rábírni, vagy egyéb módon
érdekeltséget szerez, úgyszintén az a hivatalos személy, aki ezen
magatartásokat olyan mérkőzéseket érintően valósítja meg, amely mérkőzésen
hivatalos személyként részt vesz,
-

legalább 6 hónapig terjedő, vagy végleges eltiltással
kell sújtani.

15) Mérkőzésen való részvétel megtagatása
15.1.

Amennyiben a sportszervezet valamely csapata engedély nélkül elhagyja a
pályát, megtagadja a mérkőzés folytatását, vagy a hivatalos kezdési
időpontban a játékvezető felhívása ellenére sem hajlandó a mérkőzés
megkezdésére, a sportszervezetet
- 1.000.000,- Ft-ig terjedő pénzbüntetéssel
kell sújtani.

15.2.

A 15.1. alpont szerinti büntetés alkalmazása nem érinti a fegyelmi vétségben
felelősségre vonandó kézilabdázó, vagy hivatalos személy elleni fegyelmi
büntetés alkalmazását.

16) Hamis adat közlése
16.1.

Az a kézilabdázó, vagy hivatalos személy, aki a fegyelmi eljárás alapjául
szolgáló olyan bejelentést tesz, amelyről tudja, hogy valótlan, vagy aki hamis
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adat közlésével az MKSZ-t, vagy annak bármely szervezeti egységét
megtéveszti, vagy arra kísérletet teszi,
- hivatásos sportoló esetében12 havi átlagkeresetig terjedő pénzbüntetéssel,
- 3 hónaptól 5 évig terjedő eltiltással
sújtandó.
16.2.

Ha a 16.1. alpont szerinti magatartást játékvezető, vagy versenybíró valósítja
meg,
- végleges tartamú eltiltás is
alkalmazandó.

16.3.

A pénzbüntetés, és az eltiltás együttesen is alkalmazható.

17) Jogellenes befolyásolás
17.1.

Aki kézilabdázót, sportszakembert, hivatalos személyt, szövetségi
tisztségviselőt, vagy más hivatalos résztvevőként közreműködő személyt a
mérkőzés eredményének, vagy egyéb lényeges történéseinek jogellenes
befolyásolására bír rá, vagy kísérel meg rábírni, különösen, ha a mérkőzés
eredményére kiható előzetes megállapodást köt, ilyen megállapodás kötésére
törekszik, vagy erre ajánlkozik, továbbá az ellenfél játékosának, vezetőjének,
edzőjének, vagy a játékvezetőnek pénzt, vagy egyéb vagyoni előnyt ad, ígér,
továbbá az eredmény befolyásolására alkalmas személyt más egyéb módon
az eredmény befolyásolására rábír, vagy rábírni törekszik,
- a kézilabdázással kapcsolatos mindennemű sporttevékenységtől akár
végleges időtartamú eltiltással
kell sújtani.

17.2.

Az a sportszervezet, illetve sportszakember, kézilabdázó, játékvezető,
szövetségi tisztségviselő, illetve más hivatalos résztvevőként közreműködő
személy, aki tudomást szerez arról, hogy még le nem leplezett, a mérkőzés
eredményének,
vagy
egyéb
lényeges
történéseinek
jogellenes
befolyásolására irányuló cselekményt követtek el és erről a versenyt rendező
kézilabda szövetséget, vagy annak arra illetékes szervezeti egységét
haladéktalanul, de legkésőbb 24 órán belül nem tesz bejelentést,
- a kézilabdázással kapcsolatos mindennemű sporttevékenységtől akár
végleges időtartamú eltiltással
kell sújtani.
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18) Rendező csapat által elkövetett fegyelmi vétség
18.1.

Ha a mérkőzés rendjének megzavarása történik, ideértve ha a mérkőzésen a
közönség, vagy annak tagjai bárkit nyilvánosan becsületsértő kifejezésekkel
illetnek, vagy gyűlöletre uszító cselekedetet követnek el, akár szóban, akár a
mérkőzés helyszínére bevitt transzparensekkel, akár ráutaló magatartással, a
sportszervezettel szemben
- írásbeli figyelmeztetés,
- szövetségi ellenőr meghatározott számú mérkőzésre történő kiküldése,
- felemelt létszámú rendezőség meghatározott számú mérkőzésen történő
biztosítása,
- 100.000,- Ft-tól 5.000.000,- Ft-ig terjedő pénzbüntetés
kiszabásának van helye.

18.2.

Ha a mérkőzés közben a nézők, vagy bármely más jelenlevő a játéktérre
engedély nélkül bemennek, vagy oda a testi épséget veszélyeztető tárgyakat
dobnak be, illetve meg nem engedett pirotechnikai eszközöket használnak,
- írásbeli figyelmeztetés,
- szövetségi ellenőr meghatározott számú mérkőzésre történő kiküldése,
- felemelt létszámú rendezőség meghatározott számú mérkőzésen történő
biztosítása,
- 500.000,- Ft-tól 5.000.000,- Ft-ig terjedő pénzbüntetés,
- mérkőzés zártkapuk mögötti megrendezésének elrendelése,
- nézőtér valamely szektora, vagy szektorai lezárásának elrendelése,
- a pálya legfeljebb 6 hónapig tartó betiltása
kiszabásának van helye.

18.3.

Ha a mérkőzés a rendbontás, különösen a játékvezetők, kézilabdázók, vagy
más hivatalos személy bántalmazása, vagy testi épségének veszélyeztetése
miatt félbeszakad, vagy beszüntetésre kerül, a sportszervezettel szemben a
18.2. alpontban foglaltakon felül
- a pályaválasztói jog 1 mérkőzéstől 1 évig terjedő időtartamra való
felfüggesztése
büntetés alkalmazásának van helye.

19) A vendégcsapat fegyelmi vétsége
19.1.

Az a vendégcsapat, amely a létesítmény (csarnok-, pálya-) előírásokba,
mérkőzésrendezései, mérkőzésbiztonsági szabályzatban a vendégcsapat
részére előírtakat vétkesen megszegi,
- írásbeli figyelmeztetéssel,
- legalább 2, legfeljebb 5 mérkőzésre szövetségi ellenőr küldése,
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- 100.000,- Ft-tól 1.000.000,- Ft-ig terjedő pénzbüntetéssel
sújtható.
19.2.

A vendégszurkolók által a mérkőzés előtt, közben, vagy után a
sportlétesítmény területén okozott rendbontás miatt a vendégcsapat
sportszervezete
-

írásbeli figyelmeztetéssel,
legalább 2, legfeljebb 5 mérkőzésre szövetségi ellenőr küldése,
100.000,- Ft-tól 5.000.000,- Ft-ig terjedő pénzbüntetéssel,
legalább 1 és legfeljebb 5 idegenbeli mérkőzésen a rendező sportszervezet
rendezői létszámának a vendég sportszervezet költségére történő
felemeléssel

sújtható.
19.3.

a fegyelmi büntetések kombinálva is alkalmazhatók.
III.
Visszaesőkkel szemben alkalmazandó rendelkezések

20) Amennyiben a jelen szabályzat II. Fejezetében rögzített, vagy egyéb fegyelmi
vétséget visszaeső követi el, úgy az egyébként az adott vétség esetében
alkalmazandó fegyelmi büntetés a felével emelendő. Ha az ilyen emelés esetén
törtszám keletkezik, úgy felfelé kell kerekíteni. Ez esetben is azonban figyelembe kell
venni, hogy az eltiltás 5 évnél hosszabb tartamú, a pénzbüntetés pedig 6 havi
átlagkeresetet meghaladó nem lehet.
IV.
Felfüggesztés
21) Az adott ügyben eljáró fegyelmi hatóságnak lehetősége van arra, hogy az
alkalmazandó eltiltás végrehajtását próbaidőre felfüggessze. Erre különösen akkor
van lehetőség, ha az eljáró fegyelmi hatóság megítélése szerint a büntetés célja a
felfüggesztett eltiltással elérhető.
Jelen szabályzat 2013. január 9. napjától hatályos.

Nyárádi Bertalan
elnök
MKSZ Etikai- és Fegyelmi Albizottság

