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I. DEFINÍCIÓK 

1. §/A. A labdarúgónak minősülő személyek definíciója  

Fogalom és definíció 

(1) Labdarúgó: 

Labdarúgó az a természetes személy, aki labdarúgó sporttevékenységet végez. 

(2) Hivatásos és amatőr labdarúgó 

Az a természetes személy, aki a labdarúgó versenyrendszerben résztvevő 
sportszervezettel munkaszerződés vagy megbízási szerződés alapján fejti ki 
sporttevékenységét, amelyért nagyobb összegű díjazást kap, mint a labdarúgással 
kapcsolatosan ténylegesen felmerülő költségtérítése. A megbízási díj a mindenkor hatályos 
számvitelről szóló törvény alapján bérköltségként kerül kifizetésre, és a szerződést 
jövedelemszerzési céllal, foglalkozásszerűen kötötte, és rendelkezik az MLSZ feltételei 
szerint megszerzett, az adott bajnoki osztályra érvényes versenyengedéllyel. 
Minden más labdarúgó amatőr labdarúgónak minősül. 

1. §/B. Sportszakembernek minősülő személyek definíciója  

Fogalom és definíció 

(1) Sportvezető 

A sportszervezet hivatalos képviselője, tulajdonosa, ügyvezetője, a nevezési lapon, a 
labdarúgó mérkőzés jegyzőkönyvében képviselőként (különböző területek felelőseként) 
megjelölt személyek, a csapatvezető, a szakmai igazgató, és egyéb alkalmazott, a 
sportszervezet más tagja, vagy szerződtetett személy. 

(2) Labdarúgó edző 

Vezetőedző, pályaedző, kapusedző, utánpótlás-edző, erőnléti edző, egyéb személy, aki a 
labdarúgó mérkőzésre való felkészítésével foglalkozik. 

(3) Játékvezető 

A Magyar Labdarúgó Szövetség (továbbiakban: MLSZ), a megyei (budapesti) igazgatóság 
Játékvezetői Bizottsága (továbbiakban: JB) által kiküldött (illetve szükség) játékvezető, 
tartalék játékvezető, játékvezető-asszisztens. 

(4) Közreműködő 

A labdarúgó mérkőzés alkalmával a kispadon helyet foglaló orvos, fizioterapeuta, gyúró, 
technikai vezető, intéző, továbbá a mérkőzés lebonyolításában megbízás vagy társadalmi 
munka alapján tevékenykedők. 

(5) Tisztségviselő 

Az MLSZ és a megyei (és budapesti) igazgatóságok választott, kinevezett és alkalmazott 
személye, az MLSZ és megyei (és budapesti) igazgatóság képviseletében hivatalos 
tisztséget viselő, vagy megbízást teljesítő személy. 

(6) Játékvezető-, szövetségi- és biztonsági ellenőr 

Az MLSZ-szel szerződéses viszonyban álló sportszakember, aki a munkája során a 
labdarúgás és az MLSZ szabályainak érvényesülését ellenőrzi. 

(7) Közvetítő 

Az a természetes vagy jogi személy, aki díjazás ellenében vagy ingyenesen labdarúgókat 
és/vagy sportszervezeteket képvisel tárgyalásokon szerződéskötés céljából, vagy 
sportszervezeteket képvisel tárgyalásokon igazolási, átigazolási megállapodás megkötése 
céljából. 
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1. §/C. A sportszervezet definíciója  

 

2.   § Fegyelmi vétség   

(8) Mérkőzésszervező ügynök 

Az a nagykorú, büntetlen magyar állampolgár, vagy két éve folyamatosan Magyarországon 
élő és itt állandó tartózkodási engedéllyel rendelkező külföldi állampolgár, aki az MLSZ – 
UEFA – FIFA által kiadott engedéllyel mérkőzésszervező ügynöki tevékenységet folytat. 
Ügynöki tevékenységet csak természetes személy folytathat, aki rendelkezik az ügynöki 
tevékenység folytatásához a szabályzatban meghatározott feltételekkel. 

Fogalom és definíció 

(1) Sportszervezet 

Sportszervezet a sportegyesület és a sportvállalkozás. 
A sportszervezetekre vonatkozó szabályokat megfelelően alkalmazni kell a sportról szóló 
2004. évi I. törvény (továbbiakban: Sporttörvény) 15. § (2) bekezdésében foglaltakra is. 

(2) Sportvállalkozás 

Sportvállalkozásnak minősül az a gazdasági társaság, amelynek a cégnyilvántartásról, a 
cégnyilvánosságról és a bírósági cégeljárásról szóló törvény alapján a cégjegyzékbe 
bejegyzett főtevékenysége sporttevékenység, továbbá a gazdasági társaság célja 
sporttevékenység szervezése, valamint a sporttevékenység feltételeinek megteremtése. 
A sportvállalkozás korlátolt felelősségű társasági, illetve részvénytársasági formában 
alapítható, illetve működhet. 

(3) Sportegyesület 

 Sportegyesület - a Sporttörvényben megállapított eltérésekkel - az egyesülési jogról, a 
közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 
törvény és a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint működő olyan egyesület, amelynek 
alaptevékenysége a sporttevékenység szervezése, valamint a sporttevékenység 
feltételeinek megteremtése. 

Fogalom és definíció 

(1) Fegyelmi vétség 

Fegyelmi vétség az a cselekmény vagy mulasztás, amelyre a Fegyelmi Szabályzat 
(továbbiakban: FSZ) büntetés kiszabását rendeli el. 



 
Fegyelmi Szabályzat 

 

 

 
8 

 

 

II. ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK  

3. § A szabályzat célja, feladata  

(1) 

Az FSZ célja, hogy a FIFA, az UEFA, az International Football Association Board 
(IFAB; Labdarúgás Játékszabályai) és a hatályos vonatkozó jogszabályik 
rendelkezéseivel összhangban: 

a) hatékonyan, és időszerűen védje a labdarúgásban (továbbiakban ezen 
szabályzatban labdarúgás alatt mind a nagypályás és csökkentett 
pályaméretű labdarúgást, mind a futsal, mind a strandlabdarúgás szakágakat 
ide értjük) és irányításában, szervezésében, lebonyolításában résztvevők 
személyét és jogait, továbbá a magyar labdarúgó sportág rendjét és 
tisztaságát, következő pontokban foglaltak alkalmazásával; 

b) segítsen betartatni, illetve tiszteletben tartatni a labdarúgással összefüggő 
valamennyi szabályzatot, illetve az MLSZ és a megyei (budapesti) 
igazgatóságok határozatait; 

c) ösztönözze a labdarúgókat a játékfegyelem megtartására, a 
sportszervezetével, a labdarúgótársaival, az ellenfél labdarúgóival, a 
játékvezetőkkel, sportvezetőkkel, valamint a közönséggel szembeni 
sportszerű magatartásra, a Fair Play elvének betartására; 

d) nevelje a labdarúgókat arra, hogy a mérkőzéseken a játékszabályoknak és 
azok szellemének megfelelően versenyezzenek; 

e) a fegyelemsértők ne kerüljék el a felelősségre vonást és a megfelelő súlyú 
fegyelmi büntetést. 

(2) 
Az FSZ feladata meghatározni, hogy mely cselekmény minősül fegyelmi vétségnek, 
továbbá, hogy a fegyelmi vétség elkövetője a fegyelmi eljárás lefolytatása után milyen 
nemű és mértékű büntetésben részesíthető. 

(3) 

A fegyelmi büntetés célja – a labdarúgás rendjének és tisztaságának védelme 
érdekében – a fegyelmi vétséget elkövető sportszerűségre nevelése, valamint annak 
megelőzése, hogy a sportágak versenyrendszerének résztvevője fegyelmi vétséget 
kövessen el. 

(4) 
Fegyelmi büntetést csak akkor lehet kiszabni, ha az FSZ a cselekményt fegyelmi 
vétségnek nyilvánítja, és meghatározza a fegyelmi büntetés nemét és mértékét. 

4. § A szabályzat időbeli hatálya  

(1) A fegyelmi vétséget az elkövetés idején hatályban lévő FSZ szerint kell elbírálni. 

(2) 

Ha a cselekmény elbíráláskor már új FSZ van hatályban, amely szerint az elkövetett 
cselekmény már nem fegyelmi vétség, illetve ha az elkövetett cselekmény, mint 
fegyelmi vétség miatt enyhébb büntetés kiszabását rendeli el, akkor az új FSZ-t kell 
alkalmazni a hatályba lépése előtt elkövetett cselekményre is. 

5. § A szabályzat személyi és területi hatálya  

(1) 

Az FSZ hatálya kiterjed az MLSZ-re, a megyei (budapesti) igazgatóságokra, a 
sportszervezetekre, a labdarúgókra, a sportszakemberekre és a mérkőzéseken 
résztvevőkre az MLSZ Alapszabálya, szabályzatai, döntései és az IFAB 
játékszabályai alapján. 

(2) 

Az FSZ-t kell alkalmazni: 
a) az MLSZ-re, a megyei (budapesti) igazgatóságokra; 
b) minden olyan, a Nyilvántartási- és Átigazolási Szabályzat (NYIÁSZ) szerint 

igazolt, átigazolt labdarúgóra, aki az MLSZ versenyrendszerében részt vevő 
sportszervezet bármilyen mérkőzésén bárhol részt vesz; 
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c) a labdarúgó szakosztállyal rendelkező sportszervezetre, labdarúgó 
sportszervezetre, labdarúgó sportvállalkozásra, klubra, labdarúgó 
szakosztályra, alkalmi csapatra (a továbbiakban együtt: sportszervezet); 

d) a sportágban tevékenykedő sportszakemberekre. 

(3) 

Az FSZ-t kell alkalmazni az MLSZ, a megyei (budapesti) igazgatóság és a 
sportszervezet által rendezett labdarúgó mérkőzésen, edzőmérkőzésen, 
edzőtáborozáson, valamint a válogatott mérkőzésre történő felkészüléskor, a 
válogatott mérkőzésen elkövetett fegyelmi vétség elbírálásánál is. 

(4) 

A hivatalos és felkészülési, nemzetek közötti mérkőzésen, vagy a FIFA, az UEFA - 
illetve külföldi labdarúgó szövetség, sportszervezet – által szervezett bajnokságban, 
kupákban, tornákon résztvevő sportszervezet, labdarúgó, sportszakember által 
elkövetett cselekmény elbírálására az MLSZ Elnöksége akkor kezdeményezi a 
fegyelmi eljárást, ha fegyelmi vétség alapos gyanúja áll fenn, és a FIFA, az UEFA – 
illetve a külföldi labdarúgó szövetség, sportszervezet – nem folytatott le fegyelmi 
eljárást, azt az MLSZ hatáskörébe utalta, vagy annak lefolytatására az MLSZ-t kérte 
fel. 

6. § Viselkedési elvek  

(1) 

Az MLSZ, a megyei (budapesti) igazgatóságok, a sportszervezetek, valamint 
labdarúgóik, sportszakembereik és tagjaik a labdarúgással összefüggő 
tevékenységük során a becsületesség, a jóhiszeműség, az igazságosság, a 
tisztesség és a sportszerűség elvei szerint kötelesek viselkedni. 

(2) 
A labdarúgó mérkőzések nem sportjellegű megnyilvánulásokra történő 
felhasználása a sportszerűség megszegésének minősül. 

(3) 

Az MLSZ, a megyei (budapesti) igazgatóságok, a sportszervezetek, valamint 
labdarúgóik, sportszakembereik és tagjaik a labdarúgással összefüggő 
tevékenységük során kötelesek a másokat megbotránkoztató, valamint gyűlöletkeltő 
és/vagy rasszista megnyilvánulások minden fajtájától elhatárolódni, attól tartózkodni.  

7. § Felelősség 

(1) 
A sportszervezetek (úgy a hazai, mint a vendég) felelősséggel tartoznak a 
labdarúgóik, sportszakembereik, tagjaik, szurkolóik és minden egyéb a mérkőzésen a 
sportszervezet felkérésére feladatot ellátó személyek viselkedéséért. 

(2) 

A hazai sportszervezet felelős a rend és a biztonság fenntartásáért a sportlétesítmény 
területén a mérkőzések előtti, (a csapatok stadionba érkezése és a játékvezető 
mérkőzés kezdetét jelző sípszava között eltelt idő), alatti és utáni (a mérkőzés 
lefújásától a játékvezetők és a csapatok stadionból való távozásáig eltelt idő) 
időszakában az MLSZ speciális szabályzataiban meghatározottak szerint.  
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III. FEGYELMI VÉTSÉGEK, FEGYELMI BÜNTETÉSEK  

1. Általános rendelkezések  

8. § Fegyelmi vétségek  

(1) A labdarúgó részéről elkövetett fegyelmi vétségnek minősül, ha: 

a) sportszerűtlen magatartást tanúsít; 

b) a labdarúgás, a futsal, a strandlabdarúgás játékszabályait megsérti; 

c) 
valakit a labdarúgással kapcsolatos viselkedése tekintetében szándékosan 
megtéveszt; illetve tanúkénti meghallgatása során az MLSZ és a megyei (budapesti) 
igazgatóság bármely bizottságát szándékosan félrevezeti vagy megtéveszti; 

d) 
magának, másoknak vagy sportszervezetének jogtalan előnyt szerez, illetve 
másoknak jogtalan előnyt nyújt, hátrányt okoz, valamint ezek bármelyikére 
kísérletet tesz; 

e) 
szerződésben vállalt kötelezettségének nem, vagy csak részben, illetve 
késedelmesen tesz eleget, vagy egyoldalúan módosítja azt; 

f) 

 az MLSZ és a megyei (budapesti) igazgatóság által meghatározott szabályok szerint 
szervezett és lebonyolított, vagy engedélyezett mérkőzés megkezdése előtt vállalta, 
hogy a mérkőzés jegyzőkönyvében történő kezdő labdarúgókénti benevezéssel 
pályára lép, ennek ellenére a hivatalos kezdési időpontban nem hajlandó a mérkőzés 
megkezdésére; 

g)  mérkőzésre a játékvezető felhívása ellenére sem jelenik meg a játéktéren; 

h) 
a labdarúgással kapcsolatos hivatalos iratot meghamisít, hamis, vagy hamisított 
okiratot felhasznál, vagy ezek valamelyikét megkísérli; 

i) 

a FIFA, UEFA vagy az MLSZ Alapszabályában, bármely szabályzatában – MLSZ 
illetve a megyei (budapesti) igazgatóságok versenykiírásában – foglalt 
kötelezettségeket megszegi, a határozatokat, döntéseket nem hajtja végre továbbá a 
játékvezetők működésével kapcsolatban a Fair Play szabályait sértő, tiszteletlen 
magatartást tanúsít; 

j) 
bármely nemzeti válogatott meghívásának nem tesz eleget, a felkészülésen, a 
mérkőzésen előzetes engedély hiányában nem jelenik meg (kivéve, ha a labdarúgó 
előzetesen lemondott a nemzeti válogatottban való szereplésének lehetőségéről); 

k) 
a sportteljesítmény fokozására alkalmas tiltott teljesítményfokozó szert szed vagy 
módszert alkalmaz (doppingol), illetőleg annak alkalmazásában közreműködik, 
segítséget nyújt, arra rábír, vagy ezekre ajánlkozik; 

l) 
labdarúgással összefüggő szándékos, közvádas, bűncselekmény elkövetését, 
bíróság jogerősen megállapította; 

m) 

a 6.§-ban meghatározott viselkedési elveket súlyosan megszegi, így különösen: 

1)  ha a labdarúgóval szemben labdarúgással összefüggésben Btk. szerinti 
korrupciós bűncselekmény miatt büntető eljárás van folyamatban 

2) ha a mérkőzés alakulását és/vagy eredményét bármilyen módon azért 
befolyásolja, vagy megkísérli befolyásolni, hogy önmagának vagy harmadik 
félnek tisztességtelen előnyt szerezzen, 

3) Magyarországon vagy külföldön, közvetve vagy közvetlenül részt vesz, vagy 
megkísérel részt venni saját sportszervezetét érintő sportfogadásban vagy 
ahhoz hasonló tevékenységben, illetve közvetlen vagy közvetett anyagi 
érdekeltsége van ilyen jellegű tevékenységben. 

n) 

a labdarúgással összefüggésben bárkit, vagy bármely személyekből álló csoportot 
nyilvánosan életkorra, nemre, etnikai hovatartozásra, szexuális orientációra, politikai 
véleményre tekintettel, faj, bőrszín, nyelv, vallás, vagy származás miatt becsmérel, 
hátrányosan megkülönböztet, rossz hírbe hoz, szóban vagy kiírt szöveggel, ábrával, 
figurával sért; 
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o) 
az illetékes Fegyelmi Bizottság által kiszabott, fegyelmi büntetést nem tölti le és 
kezdő vagy cserejátékosként szerepel a következő bajnoki, kupa, torna, vagy 
hivatalos barátságos, felkészülési mérkőzésen; 

p) 
a sárga lapok utáni automatikusan megállapított fegyelmi büntetést nem tölti le és 
kezdő vagy cserejátékosként szerepel a következő bajnoki, kupamérkőzésen. 

(2) Sportszakember részéről elkövetett fegyelmi vétségnek minősül, ha: 

a) sportszakemberhez nem méltó magatartást tanúsít; 

b) 
magának, másoknak vagy sportszervezetének jogtalan előnyt szerez, illetve 
másoknak jogtalan előnyt nyújt, hátrányt okoz, valamint ezek bármelyikére kísérletet 
tesz; 

c) 
szerződésben vállalt kötelezettségének megbízásának nem, vagy csak részben, 
illetve késedelmesen tesz eleget, vagy egyoldalúan módosítja azt; 

d) 
a labdarúgással kapcsolatos hivatalos iratot, okiratot meghamisít, hamis vagy 
hamisított okiratot felhasznál, vagy ezek valamelyikét megkísérli; 

e) 
a sportteljesítmény fokozására tiltott teljesítményfokozó módszer alkalmazásában 
közreműködik, segítséget nyújt, arra rábír, vagy ezekre ajánlkozik; 

f) 

a FIFA, UEFA vagy az MLSZ Alapszabályát, és valamennyi szabályzatában foglalt 
kötelezettségeket, a megyei (budapesti) igazgatóságok versenykiírásában foglaltakat 
vétkesen megszegi, a határozatokat, döntéseket nem hajtja végre továbbá a 
játékvezetők működésével kapcsolatban a Fair Play szabályait sértő, tiszteletlen 
magatartást tanúsít; 

g) 
bármely nemzeti válogatottba meghívott labdarúgót nem enged el felkészülésre, 
mérkőzésre (kivéve, ha a labdarúgó előzetesen lemondott a nemzeti válogatottban 
való szereplésének lehetőségéről); 

h) 
labdarúgással, összefüggő szándékos, közvádas, bűncselekmény elkövetését, 
bíróság jogerősen megállapította; 

i) 

a 6.§-ban meghatározott viselkedési elveket súlyosan megszegi, így különösen: 

1) ha a sportszakemberrel szemben labdarúgással összefüggésben Btk. szerinti 
korrupciós bűncselekmény miatt büntető eljárás van folyamatban;  

2) a mérkőzés alakulását és/vagy eredményét bármilyen módon azért 
befolyásolja, vagy megkísérli befolyásolni, hogy önmagának, 
sportszervezetnek vagy harmadik félnek tisztességtelen előnyt szerezzen; 

3) Magyarországon vagy külföldön, közvetve vagy közvetlenül részt vesz, vagy 
megkísérel részt venni saját sportszervezetét érintő sportfogadásban vagy 
ahhoz hasonló tevékenységben, illetve közvetlen vagy közvetett anyagi 
érdekeltsége van ilyen jellegű tevékenységben; 

j) 

a labdarúgással összefüggésben bárkit, vagy bármely személyekből álló csoportot 
nyilvánosan életkorra, nemre, etnikai hovatartozásra, szexuális orientációra, politikai 
véleményre tekintettel, faj, bőrszín, nyelv, vallás, vagy származás miatt becsmérel, 
hátrányosan megkülönböztet, rossz hírbe hoz, szóban vagy kiírt szöveggel, ábrával, 
figurával sért. 

(3) Sportszervezet részéről elkövetett fegyelmi vétségnek minősül, ha: 

a) 

a FIFA, UEFA vagy az MLSZ Alapszabályát és valamennyi szabályzatában foglalt 
kötelezettséget, illetve az MLSZ, a megyei (budapesti) igazgatóságok 
versenykiírásaiban foglaltakat megszegi, a határozatokat, döntéseket nem hajtja 
végre; 

b) 
a sportszervezet labdarúgója, sportszakembere, tagja, tulajdonosa, tisztségviselője 
súlyosan sportszerűtlen módon viselkedik; 

c) 
labdarúgóit, sportszakembereit a mérkőzés folyamán többször is figyelmezteti a 
játékvezető, ennek ellenére a labdarúgók, sportszakemberek tovább folytatják a 
sportszerűtlen viselkedést; 
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d) 
a csapata tiltakozásul elhagyja a pályát, vagy megtagadja a mérkőzés folytatását; 
illetve a hivatalos kezdési időpontban a játékvezető felhívására sem hajlandó a 
mérkőzés megkezdésére; 

e) 

nincs biztosítva a rend a sportlétesítmény területén a csapatok stadionba érkezése és 
a játékvezető mérkőzés kezdetét jelző sípszava között, a mérkőzés alatt, és a 
mérkőzés lefújásától a játékvezetők és a csapatok stadionból történő távozásáig, és 
főként akkor, ha a nézők: 

1) engedély nélkül bemennek, vagy kísérletet tesznek arra, hogy bemenjenek a 
játéktérre; 

2) tárgyakat dobálnak be a játéktérre, vagy annak környékére;  
3) különböző pirotechnikai eszközöket használnak; 
4) egyéb, a mérkőzés rendjét megzavaró rendbontó cselekményt követnek el.  

f) 

a vendégcsapat szurkolójának cselekménye a fenti e) pont szerinti magatartások 
bármelyikét tanúsítja, illetve egyébként olyan sportszerűtlenül viselkedik, hogy arról a 
játékvezető vagy a mérkőzés szövetségi és/vagy biztonsági ellenőre a mérkőzésről 
szóló jelentésében említést tesz; 

g) az állammal szembeni kötelezettséget elmulasztja; 

h) 
az MLSZ, illetve a megyei (budapesti) igazgatóságokkal szembeni kötelezettséget 
elmulasztja; 

i) 

nem teszi lehetővé a hivatalos kikérő (meghívó) ellenére a sportszervezet 
labdarúgójának részvételét a FIFA/UEFA által kijelölt időszakban megrendezett 
nemzeti válogatott felkészülésén, mérkőzésén (kivéve, ha a labdarúgó előzetesen 
lemondott a nemzeti válogatottban való szereplésének lehetőségéről); 

j) 
szerződésben vállalt kötelezettségének nem, vagy csak részben, illetve 
késedelmesen tesz eleget, vagy egyoldalúan módosítja azt; 

k) 

a sportszervezet érdekében megbízás vagy önkéntes munka alapján tevékenykedő 
labdarúgó vagy sportszakember a labdarúgással kapcsolatos hivatalos iratot 
meghamisít, hamis, vagy hamisított okiratot felhasznál, vagy ezek valamelyikét 
megkísérli; 

l) 
a sportszervezetet érintő bármilyen sportszakmai, az MLSZ vagy megyei (budapesti) 
igazgatóság szabályzataiban foglalt előírások betartásának ellenőrzését hátráltatja, 
megakadályozza; 

m) 
szerződésben, megállapodásban vállalt kötelezettségei tekintetében bárkit félrevezet, 
megtéveszt; 

n) 
sportszervezetének jogtalan előnyt szerez, illetve másoknak jogtalan előnyt nyújt, 
hátrányt okoz, valamint ezek bármelyikére kísérletet tesz; 

o) 

a mérkőzésen a nézők vagy egyéb résztvevők a mérkőzés előtt, alatt és/vagy után, 
bármilyen, másokban félelmet keltő, másokat megbotránkoztató üzenetet juttatnak 
kifejezésre, vagy ilyen viselkedést tanúsítanak, ide értendő az is, ha a nézők vagy 
egyéb résztvevők a mérkőzések előtt, alatt és/vagy után, bármilyen politikai vagy 
vallási érzékenységet sértő üzenetet juttatnak kifejezésre;  

p) 

a mérkőzésen a nézők vagy egyéb résztvevők gyűlöletkeltő és/vagy rasszista 
kifejezéseket használnak, illetve ilyen tartalmú jelszót, jelmondatot hordozó táblát 
(papír, vagy egyéb anyagból) helyeznek ki, vagy vétkesek bármilyen egyéb hátrányos 
megkülönböztetést tartalmazó, gyűlöletkeltő viselkedésben a mérkőzés előtt, alatt és 
után. Ide értendő az is, ha a nézők vagy egyéb résztvevők a mérkőzések előtt, alatt 
és/vagy után, bármilyen politikai vagy vallási érzékenységet sértő üzenetet juttatnak 
kifejezésre. 
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9. § Fegyelmi büntetések  

(1) A labdarúgó fegyelmi büntetése lehet: 

a) 
írásbeli megrovás (ez a büntetés kiállítás, illetve játékvezetői feljelentés esetén nem 
alkalmazható); 

b) 
sportszövetség által adott kedvezmények legfeljebb egy év időtartamra történő 
megvonása (csökkentése); 

c) 

1) eltiltás a soron következő bajnoki mérkőzésen való részvételtől - fegyelmi 
eljárás nélkül, automatikusan – minden ötödik, bajnoki mérkőzésen szerzett 
sárga lappal történt figyelmeztetés után; 

2) eltiltás a soron következő Magyar Kupa mérkőzésen való részvételtől - 
fegyelmi eljárás nélkül, automatikusan – minden harmadik, adott 
kupasorozatban szerzett sárga lappal történt figyelmeztetés után; 

3) eltiltás az adott versenysorozatban a soron következő mérkőzésen való 
részvételtől - fegyelmi eljárás nélkül, automatikusan – amennyiben a 
mérkőzésen kapott második sárga lap után állítják ki, és a játékos nem követett 
el egyéb szabályszegést. 

d) 

1) eltiltás a soron következő mérkőzésen való részvételtől meghatározott számú 
mérkőzésre; 
Az eltiltás letöltése olyan soron következő bajnoki, kupa, torna, vagy hivatalos 
barátságos, felkészülési mérkőzése(ke)n történik, ahol a labdarúgó a fegyelmi 
vétséget elkövette. 

2) eltiltás a mérkőzésen való részvételtől meghatározott időtartamra; 
Az eltiltás időtartama alatt a labdarúgó a sportág szakágainak egyetlen bajnoki, 
kupa, torna, vagy hivatalos barátságos, felkészülési mérkőzésén sem 
szerepelhet. 

3) eltiltás minden labdarúgó tevékenységtől meghatározott, akár végleges 
időtartamra; 
Az eltiltás időtartama alatt a labdarúgó a sportág szakágainak egyetlen bajnoki, 
kupa, torna, vagy hivatalos barátságos, felkészülési mérkőzésén sem 
szerepelhet, továbbá sportszervezet, vagy MLSZ által szervezett edzésen, 
edzőtáborban sem vehet részt. 

4) eltiltás minden labdarúgással kapcsolatos tevékenységektől, akár végleges 
időtartamra; 
Az eltiltás időtartama alatt az eltiltott labdarúgó a sportág szakágának egyetlen 
bajnoki, kupa, torna, vagy hivatalos barátságos, felkészülési mérkőzésén sem 
szerepelhet. 
Továbbá ezeken a mérkőzéseken az eltiltott sportszakemberként sem 
működhet; a kispadon és a játéktéren tartózkodókkal semmilyen formában nem 
érintkezhet a mérkőzés hivatalos kezdési időpontját megelőző 45 perctől – a 
szünetet is beleértve – a mérkőzés végét követő 30 percig, mely időtartam alatt 
sem a játéktérre, sem az öltözőépületbe nem léphet be. A mérkőzés alatt úgy 
kell elhelyezkednie, hogy a „kispad” 20 m-es körzetén belül nem tartózkodhat.  
Az eltiltott ezeken a mérkőzéseken semmilyen sportszakemberi tevékenységet 
nem végezhet.  
Az eltiltott a sportszervezet, vagy az MLSZ által szervezett edzésen, 
edzőtáborban labdarúgóként nem vehet részt, és sportszakemberként sem 
működhet. 

e) 
az MLSZ NYIÁSZ megsértése esetén az átigazolásból illetve kölcsönadásból 
legfeljebb két évre történő kizárás; 

f) 
pénzbüntetés, melynek mértéke 50.000 forinttól 5.000.000 forintig terjedhet.  
A pénzbüntetés a 9. § (1) bekezdés d) illetve e) pontokban meghatározott fegyelmi 
büntetésekkel együtt is kiszabható (amatőr labdarúgóra pénzbüntetés nem szabható 
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ki). 

(2) Sportszakember fegyelmi büntetése lehet: 

a) írásbeli megrovás; 

b) 
az MLSZ vagy a megyei (budapesti) igazgatóságok által adott kedvezmények 
legfeljebb egy év időtartamra történő megvonása (csökkentése); megbízás részbeni 
teljesítése esetén megbízási díj arányos csökkentése; 

c) 

1) eltiltás a soron következő mérkőzéssel kapcsolatos sportszakemberi 
tevékenységtől meghatározott számú mérkőzésre. 
Az eltiltás alatt álló sportszakember a kispadon és a játéktéren tartózkodókkal 
semmilyen formában nem érintkezhet a mérkőzés hivatalos kezdési időpontját 
megelőző 45 perctől – a szünetet is beleértve – a mérkőzés végét követő 30 
percig, mely időtartam alatt sem a játéktérre, sem az öltözőépületbe nem 
léphet be. A mérkőzés alatt úgy kell elhelyezkednie, hogy a „kispad” 20 m-es 
körzetén belül nem tartózkodhat; 
Az eltiltás letöltése olyan soron következő bajnoki, kupa, torna vagy hivatalos 
barátságos, felkészülési mérkőzése(ke)n történik, ahol a sportszakember a 
fegyelmi vétséget elkövette. 

2) eltiltás mérkőzéssel kapcsolatos sportszakemberi tevékenységtől 
meghatározott időtartamra; 
Az eltiltás időtartama alatt a sportszakember a sportág szakágainak egyetlen 
bajnoki, kupa, torna, vagy hivatalos barátságos, felkészülési mérkőzésén a 
kispadon és a játéktéren tartózkodókkal semmilyen formában nem érintkezhet 
a mérkőzés hivatalos kezdési időpontját megelőző 45 perctől – a szünetet is 
beleértve – a mérkőzés végét követő 30 percig, mely időtartam alatt sem a 
játéktérre, sem az öltözőépületbe nem léphet be. A mérkőzés alatt úgy kell 
elhelyezkednie, hogy a „kispad” 20 m-es körzetén belül nem tartózkodhat. Az 
eltiltott semmilyen sportszakemberi tevékenységet nem végezhet a 
mérkőzéssel kapcsolatban. 

3) eltiltás minden labdarúgással kapcsolatos sportszakemberi tevékenységtől 
meghatározott, akár végleges időtartamra; 
Az eltiltás időtartama alatt a sportszakember a sportág szakágainak egyetlen 
bajnoki, kupa, torna, vagy hivatalos barátságos, felkészülési mérkőzésén, a 
kispadon és a játéktéren tartózkodókkal semmilyen formában nem érintkezhet 
a mérkőzés hivatalos kezdési időpontját megelőző 45 perctől – a szünetet is 
beleértve – a mérkőzés végét követő 30 percig, mely időtartam alatt sem a 
játéktérre, sem az öltözőépületbe nem léphet be. A mérkőzés alatt úgy kell 
elhelyezkednie, hogy a „kispad” 20 m-es körzetén belül nem tartózkodhat. 
Továbbá a sportszakember sportszervezet, vagy MLSZ által szervezett 
edzésen, edzőtáborban sem működhet. Az eltiltott semmilyen sportszakemberi 
tevékenységet nem végezhet. 

4) eltiltás minden labdarúgással kapcsolatos tevékenységektől meghatározott, 
akár végleges időtartamra; 
Az eltiltás időtartama alatt az eltiltott labdarúgóként a sportág szakágának 
egyetlen bajnoki, kupa, torna, vagy hivatalos barátságos, felkészülési 
mérkőzésén sem szerepelhet. Továbbá ezeken a mérkőzéseken az eltiltott 
sportszakemberként sem működhet; a kispadon és a játéktéren tartózkodókkal 
semmilyen formában nem érintkezhet a mérkőzés hivatalos kezdési időpontját 
megelőző 45 perctől – a szünetet is beleértve – a mérkőzés végét követő 30 
percig, mely időtartam alatt sem az öltözőépületbe sem a játéktérre nem léphet 
be. A mérkőzés alatt úgy kell elhelyezkednie, hogy a „kispad” 20 m-es körzetén 
belül nem tartózkodhat. Az eltiltott sportszervezet, vagy MLSZ által szervezett 
edzésen, edzőtáborban labdarúgóként nem vehet részt és sportszakemberként 
sem működhet. Az eltiltott semmilyen sportszakemberi tevékenységet nem 
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végezhet. 

d) 

pénzbüntetés, melynek mértéke 50.000 forinttól 5.000.000 forintig terjedhet. A 
pénzbüntetés 9.§. (2) bekezdés c) e) pontokban meghatározott fegyelmi büntetésekkel 
együtt is kiszabható (Ingyenes megbízási szerződés alapján tevékenykedő 
sportszakemberre pénzbüntetés nem szabható ki.); 

e) eltiltás az MLSZ-en belüli tevékenységtől meghatározott, akár végleges időtartamra is. 

(3) Sportszervezet fegyelmi büntetése lehet: 

a) írásbeli figyelmeztetés; 

b) 
a sportszövetség által adható juttatások csökkentése, illetve megvonása legfeljebb 6 
havi időtartamra; 

c) rendezői létszám felemelésére kötelezés meghatározott számú mérkőzésre; 

d) 
sportszövetségi ellenőr fogadására és eljárási költségeinek viselésére kötelezés 
meghatározott számú mérkőzésre;  

e) 

1) hazai sportrendezvény (mérkőzés) nézők nélkül, zárt sportlétesítményben történő 
megtartásának elrendelése, az alábbi feltételek szerint: 

A sportlétesítménybe a következő személyek léphetnek be:  

 sportszervezetenként 40 fő – futsal mérkőzés 25 fő – (labdarúgók, 
vezetők, kísérők, stb.); a névsort a szövetségi ellenőrnek át kell adni 
a mérkőzést megelőzően 90 perccel 

 az MLSZ, vagy megyei (budapesti) igazgatóság által delegált 
hivatalos személyek, egyéb közreműködők; 

 a mérkőzés lebonyolításához szükséges technikai személyzet; 
a névsort a szövetségi ellenőrnek át kell adni 

 a mérkőzés lebonyolításához előírt hazai és vendég rendezői gárda; 

 a mérkőzés lebonyolításához előírt orvosi gárda (mentő gépkocsi és 
a személyzet); a névsort a szövetségi ellenőrnek át kell adni 

 labdaszedők; a névsort a szövetségi ellenőrnek át kell adni 

 média képviselői előzetes akkreditáció (képviseleti megbízás) 
alapján (az akkreditációs (képviseleti) listát a mérkőzés megkezdése 
előtt a szövetségi ellenőrnek át kell adni) 

 
Zárt kapus mérkőzés elrendelése esetén a vendégcsapat szurkolói részére 
fenntartott szektorba a vendég sportszervezet által meghatározott feltételek és a 
vonatkozó MLSZ szabályzatban előírt létszámban és feltételek mellett a vendég 
szurkolók számára biztosítani kell a jegyvásárlás lehetőségét. 

 
Zárt kapus mérkőzésre a határozatot hozó MLSZ, megyei (budapesti) 
igazgatóság hivatalból küld szövetségi ellenőrt, melynek költségeit a rendező 
sportszervezet viseli. 

 

2) vagy szektor(ok) lezárásának elrendelése meghatározott számú 
sportrendezvényre vagy meghatározott időre, legfeljebb 12 hónapnyi időtartamra; 

f) 

a mérkőzés rendezési jogának megvonása a bajnokságot kiíró szövetségnél 
bejelentett, a hazai mérkőzéseknek otthont adó sportlétesítményben legfeljebb 12 
hónapnyi időtartamra, mellyel egy időben meg kell határozni, hogy mely távolságon 
belül nem rendezheti meg a „hazai” mérkőzést (amely nem menti fel a 
sportszervezetet a mérkőzés megrendezésének kötelezettsége alól a másik 
sportlétesítményben); 

g) 
a mérkőzés pályán elért eredményének megsemmisítése a versenykiírásban 
meghatározott győzelmi pontszámnak három-nullás gólkülönbséggel a vétlen 
sportszervezet javára igazolása; 

h) büntetőpontok megállapítása (meghatározott számú fordulóra /mérkőzésre/, egyszeri 
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alkalommal, vagy fordulónkénti mérkőzésenként) meghatározott feltétel teljesüléséig, 
mely nem haladhatja meg a versenyrendszerben megszerezhető összes bajnoki 
pontok egynegyedét; 
A büntetőpont levonását az évi összeredményből és csak a megszerzett pontokból 
lehet megtenni, a sportszervezet pontszáma negatív tartományba nem kerülhet. 

i) 
nemzetközi sportrendezvényen történő részvételtől, illetve nemzetközi mérkőzés 
megrendezésétől való eltiltás legfeljebb kétévi időtartamra; 

j) 
labdarúgó igazolásához (átigazolásához) való jog megvonása legfeljebb kétévi 
időtartamra; 

k) 
eggyel alacsonyabb osztályba sorolás a következő bajnoki évtől, abban az esetben, 
ha van alacsonyabb osztály;  

l) 

bajnokságból, vagy kupasorozatból történő kizárás, azzal, hogy a bajnokságból 
kizárás esetén a sportszervezet a következő bajnoki évben csak kettő osztállyal 
alacsonyabb osztályba nevezhet, amennyiben a versenyrendszer felépítése ezt 
lehetővé teszi illetve a kupasorozatból kizárás legfeljebb két bajnoki évre történhet;  

m) 
a szakszövetségi eljárás költségeinek viselésére kötelezés, mely teljes költségviselést 
jelent; 

n) a szakszövetségből kizárás legfeljebb egy évre; 

o) 
hivatásos, vegyes-nyílt bajnokságban résztvevő sportszervezetre legfeljebb 
ötvenmillió forint pénzbüntetés; 

p) 
amatőr bajnokságban résztvevő sportszervezetre legfeljebb ötszázezer forint 
pénzbüntetés; 

q) 
a díjfizetési rendben meghatározott pénzbüntetés, ha a felnőtt csapat labdarúgói közül 
egy mérkőzésen legalább öt fő sárga, és/vagy piros lapos figyelmeztetésben, 
kiállításban részesült 

r) cím vagy díj visszavonása; 

s) engedély visszavonása. 

(4) Sportszervezet fegyelmi büntetése esetén: 

a) A fegyelmi büntetések összevonhatóak. 

b) 

A pénzbüntetés a 9.§ (3) bekezdés b) -től – m) pontig meghatározott fegyelmi 
büntetésekkel együtt is alkalmazható. A 9.§ (3) bekezdés c), d), és m) pontban 
meghatározott büntetések egymással és bármely más büntetéssel együtt is 
alkalmazhatók. A 9.§ (3) bekezdés g) és h) pontban megállapított büntetések 
egymással és a 9.§ (3) bekezdés i) és j) pontban meghatározott büntetésekkel együtt 
is alkalmazhatók. 
A 9.§ (3) bekezdés f) pontban meghatározott büntetés nem sújthatja a vendég 
sportszervezet csapatát az utazási távolság miatti megnövelt költséggel. Ha a távolság 
hosszabb, az emiatt keletkező költségtöbblet a fegyelmi büntetésben részesített 
sportszervezetet terheli, kiéve, ha a két sportszervezet írásban másként állapodik 
meg. 

(5) Egyéb rendelkezések 

a) 
A fegyelmi büntetések labdarúgóval és sportszakemberrel szemben együttesen is 
alkalmazhatók. A fegyelmi vétséget elkövető személy minden labdarúgással 
kapcsolatos tevékenységtől határozott időre is eltiltható. 

b) 
Amennyiben a fegyelmi büntetésben részesített személy – a fegyelmi büntetés hatálya 
alatt – újabb fegyelmi vétséget követ el, ugyanaz a fegyelmi büntetés ismételten 
kiszabható. 

c) 

1) A labdarúgó valamint a kispadon helyet foglaló sportszakember kiállítását 
illetve kispadtól való elküldését követően eltiltását - amennyiben a fegyelmi 
büntetés másként nem rendelkezik - olyan bajnoki, kupa, torna, illetve egyéb 
mérkőzéseken kell, letöltse, amely bajnoki, kupa, torna, illetve egyéb 
mérkőzéseken elkövette a fegyelmi vétséget. Kirívó sportszerűtlenség esetén a 
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határozott időre szóló eltiltást alkalmazhatja az illetékes fegyelmi bizottság. 
2) A játékos átigazolásakor a le nem töltött fegyelmi büntetés vonatkozásában a 

mindenkor hatályos Labdarúgás Versenyszabályzatának (továbbiakban: LVSZ) 
megfelelően kell eljárni. 

d) 

Ha az eljárás alá vont személy jogviszonya a fegyelmi büntetés letöltése előtt 
megszűnik, a büntetést vagy annak hátralévő részét az MLSZ, vagy a megyei 
(budapesti) igazgatóságok közül annak kell foganatosítania, amellyel az eljárás alá 
vont labdarúgó, vagy sportszakember jogviszonyba kerül, feltéve, ha az nem évült már 
el. 

e) 

Ha a fegyelmi vétséget elkövető labdarúgó, vagy sportszakember jogviszonya az 
eljárás elrendelése előtt, vagy a fegyelmi eljárás alatt megszűnik, akkor az MLSZ 
vagy a megyei (budapesti) igazgatóság Fegyelmi Bizottsága az eljárást megszünteti, 
a fegyelmi vétséget elkövetőt nyilvántartásba veszi és ha az elévülési időn belül az 
elkövető sportszervezetnél újra jogviszonyba kerül, az MLSZ, vagy a megyei 
(budapesti) igazgatóság Fegyelmi Bizottság elnökének a fegyelmi eljárást el kell 
rendelni saját nyilvántartása, vagy a nyilvántartó írásbeli értesítése alapján. 

f) 
A labdarúgó (futsal, strandlabdarúgó) mérkőzés előtt vagy után elkövetett fegyelmi 
vétségre a mérkőzés ideje alatt elkövetett fegyelmi vétségre irányadó büntetéseket 
kell megfelelően alkalmazni. 

g) 

Bűncselekmény elkövetése esetén, ha a bírósági eljárás során alkalmaztak szankciót, 
akkor ugyanazon típusú büntetés nem szabható ki. 
A labdarúgással összefüggésben elkövetett bűncselekmény esetén a fegyelmi eljárás 
során kiszabott fegyelmi büntetésnek más jellegűnek kell lennie a bíróság által 
alkalmazott joghátrányhoz képest. 

h) 
A bíróság vagy más hatóság előtt folyamatban lévő ügyekben a büntető- vagy 
szabálysértési eljárás jogerős befejezéséig a fegyelmi eljárás felfüggeszthető.  

10. § A fegyelmi büntetés kiszabása 

(1) Fegyelmi büntetés kiszabásának elve 

Amennyiben a különös rendelkezések nem tartalmazzák a szabályzati tényállást, a 
büntetés nemét és mértékét, vagy az FSZ úgy rendelkezik, akkor az általános 
rendelkezések szerint kell eljárni. 

(2) A fegyelmi büntetés kiszabásának célja 

A fegyelmi büntetést a büntetés céljának szem előtt tartásával, az FSZ-ben meghatározott 
keretek között kell kiszabni úgy, hogy az igazodjék a fegyelmi vétség súlyához, és az 
elkövető vétkességének fokához, továbbá az egyéb enyhítő és súlyosító körülményekhez, 
figyelembe véve a szükségesség és arányosság elve. A bíróság vagy más hatóság előtt 
folyamatban lévő ügyekben a büntető- vagy szabálysértési eljárás jogerős befejezéséig a 
fegyelmi eljárás felfüggeszthető. 

(3) A fegyelmi büntetés enyhítése 

A fegyelmi büntetés kiszabásánál az enyhítő körülményeket is figyelembe kell venni. 
A szabályzatban meghatározott szankciók enyhíthetők, amennyiben az eljáró bizottság 
megítélése szerint a fegyelmi büntetés célja az enyhébb büntetés kiszabásával is elérhető. 
Enyhítő körülmény lehet az eljárás alá vont előzménymentes fegyelmezési múltja. 
A sportszervezet esetében a mérkőzés rendjének megzavarása (37.§) miatt meghozandó 
fegyelmi büntetés meghatározásakor lényeges enyhítő körülményként lehet figyelembe 
venni, ha a sportszervezet azonosította az elkövetőket és elindította a hivatalos eljárásokat 
(kitiltás és/vagy feljelentés) velük szemben. 
Az enyhítő körülmény figyelembe vétele nem csökkentheti a büntetést az adott vétség 
legkisebb büntetési tétele alá, illetve egy mérkőzéstől való eltiltás alá. 

  



 
Fegyelmi Szabályzat 

 

 

 
18 

 

(4) A fegyelmi büntetés súlyosítása, mentesítés a büntetés alól 

a) 
A fegyelmi büntetés kiszabásánál a súlyosító körülményeket is figyelembe kell 
venni. 

b) 

Súlyosítani lehet a fegyelmi büntetést a vétkes fegyelmezési múltjára tekintettel, 
továbbá annak, aki a fegyelmi vétséget akkor követi el, amikor a labda nincs 
játékban, vagy a játékos nem a labda közelében tartózkodik, aki sérülést okoz, 
továbbá aki egy mérkőzésen több fegyelmi vétséget is elkövet, vagy aki egy 
mérkőzésen ugyanazt a fegyelmi vétséget ismételten elköveti. 
A Fegyelmi Bizottság a fentieken túlmenően az ügy elbírálása során egyéb 
súlyosító körülményeket is figyelembe vehet. 
A súlyosítás mértéke nem haladhatja meg az adott fegyelmi vétségre kiszabható 
fegyelmi büntetés felső határának kétszeresét. A súlyosítás mértékével végleges 
eltiltás is kiszabható. 

c) 
A fegyelmi büntetések rögzítésre kerülnek, és az eljárás alá vont fegyelmezési 
múltjának megítéléséhez visszakereshetőek. 

d) 

A labdarúgó, a sportszervezet, illetve a sportszakember a pénzbüntetés fegyelmi 
büntetés alól a megfizetésekor, az időtartamban meghatározott fegyelmi büntetés 
alól az időtartam leteltekor, az egyéb fegyelmi büntetés alól foganatosítása után 
azonnal mentesül. 

(5) A fegyelmi büntetés végrehajtásának felfüggesztése 

a) A labdarúgóra kiszabott fegyelmi büntetést nem lehet felfüggeszteni. 

b) 

A Fegyelmi Bizottság a sportszakember egy évnél rövidebb időtartamú fegyelmi 
büntetés végrehajtását legfeljebb három hónaptól egy évig terjedő időtartamra 
felfüggesztheti akkor, ha az elkövetett fegyelmi vétség csekélyebb súlyú, és a 
felfüggesztéstől kellő nevelő hatás várható, illetve, ha újabb fegyelmi vétség 
elkövetésének elmaradása alapos okkal remélhető. A súlyos fegyelmi vétség miatt 
kiszabott büntetés végrehajtása legalább 6 hónapra – illetve amennyiben a 
kiszabott büntetés ennél hosszabb tartamú, nem lehet rövidebb, mint a büntetésből 
hátralévő rész azon időtartamra - felfüggeszthető, ha az eset és az eljárás alá vont 
körülményeiből arra lehet következtetni, hogy a büntetés a célját így is eléri. 

c) 
Sportszervezetre kiszabott fegyelmi büntetés végrehajtása legfeljebb hat hónapi 
időtartamra részben, vagy egészben felfüggeszthető, kivéve, ha az FSZ ettől 
eltérően rendelkezik. 

d) 
Nem lehet felfüggeszteni a 9.§ (2) bekezdés a), valamint a 9.§ (3) bekezdés a), c), 
n), q) pontjaiban meghatározott büntetések végrehajtását. 

e) 
A korábban kiszabott fegyelmi büntetést végre kell hajtani akkor, ha a fegyelmi 
vétség elkövetője a fegyelmi büntetés felfüggesztésének időtartama alatt, újabb 
fegyelmi vétséget követ el. 

f) 

A felfüggesztés időtartamának eredményes leteltét úgy kell tekinteni, mintha 
fegyelmi büntetést ki sem szabták volna. A felfüggesztés leteltét követő egy éven 
belüli újabb fegyelmi vétség elkövetése esetén azonban a felfüggesztés miatt végre 
nem hajtott büntetés alapjául szolgáló fegyelmi vétséget a büntetés kiszabásánál 
súlyosító körülményként lehet figyelembe venni. 
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2. Különös rendelkezések  

11. § Sportszerűtlenség  

(1) 
Sportszerűtlen az a labdarúgó, aki a labdarúgás játékszabályait megszegi, a 
szabályok szellemét figyelmen kívül hagyja, továbbá az, aki viselkedésével, 
megnyilvánulásaival bárkit megsért.  

(2) 

A felsorolt vétségek elkövetése esetén általános esetben a fegyelmi büntetés eltiltás 
egy mérkőzéstől. Amennyiben a sportszerűtlenség súlyossága miatt az általános 
büntetés célszerűen nem elegendő, akkor a 12.§ - 19.§ szerint valamint az általános 
részben foglaltak szerint kell eljárni. 

12. § Jogosulatlan juttatás  

(1) 

Az a labdarúgó, aki a reá vonatkozó szabályokban (szerződésében) 
meghatározottakon kívül – őt jogszerűen meg nem illető – juttatásokat fogad el 
valamely más sportszervezettől, személytől fegyelmi vétséget követ el, amiért a 
büntetése: versenyengedély bevonása meghatározott időtartamra, egy évre. 

(2) 
Az a sportszakember, aki a 12.§ (1) pontban meghatározott juttatást kifizeti fegyelmi 
vétséget követ el, amiért a büntetése:  
eltiltás minden labdarúgással kapcsolatos tevékenységtől, egy évre. 

13. § Durva játék 

(1) 
Durvaságot követ el az a labdarúgó, aki túlzott cselekedetével ellenfele testi épségét  
veszélyezteti. 

(2) 

Annak a labdarúgónak a büntetése, akinek durva játéka a labda megszerzésének, 
megtartásának, megjátszásáért folytatott küzdelmének érdekében történik, 

a) eltiltás egy - négy mérkőzéstől; 
b) mérkőzéstől eltiltás egy héttől - három hónapig. 

(3) 

Annak a labdarúgónak a büntetése, aki a 13.§ (1) bekezdésben meghatározott 
magatartást olyankor követi el, amikor a labda nincs játékban vagy a játékos nem a 
labda környezetében tartózkodik. 

a) eltiltás kettő - öt mérkőzéstől; 
b) mérkőzéstől eltiltás kettő héttől - hat hónapig. 

(4) 
Amennyiben sérülés történik, a labdarúgó a 13.§ (2) bekezdés esetén a mérkőzéstől 
legfeljebb hat hónapos, a 13.§ (3) bekezdés esetén legfeljebb egy éves időtartamra 
szóló eltiltással büntetendő. 

14. § Az ellenfél megrúgása, ellökése 

Annak a labdarúgónak a büntetése, aki az ellenfelét megrúgja, letalpalja, rugó lábára 
rátart, gáncsolja, elbuktatja, ellöki, illetve ezek valamelyikére kísérletet tesz: 

(1) 
Kísérlet esetén: 

a) eltiltás egy - kettő mérkőzéstől; 
b) mérkőzéstől eltiltás egy héttől - hat hónapig. 

(2) 
Ha sérülést nem okozott: 

a) a) eltiltás egy - négy mérkőzéstől; 
b) mérkőzéstől eltiltás egy héttől - egy évig. 
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(3) 
Ha sérülést okozott: 

a) eltiltás három mérkőzéstől - hét mérkőzésig; 
b) mérkőzéstől eltiltás három héttől - kettő évig. 

15. § Az ellenfél leköpése, megütése 

Az a labdarúgó, aki az ellenfelét leköpi, lefejeli, tenyérrel, kézzel, ököllel, karral, 
könyökkel vagy térddel, illetve valamilyen tárggyal (például: labdával) megüti, vagy 
ezek valamelyikére kísérletet tesz, fegyelmi vétséget követ el, ezért a büntetése: 

(1) 
Kísérlet esetén: 

a) eltiltás kettő - négy mérkőzéstől; 
b) mérkőzéstől eltiltás kettő héttől - egy évig. 

(2) 
Ha sérülést nem okozott:  

a)  eltiltás három - hat mérkőzéstől; 
b) mérkőzéstől eltiltás három héttől - kettő évig. 

(3) 
Ha sérülést okozott:  

a)  eltiltás négy - tíz mérkőzéstől; 
b) mérkőzéstől eltiltás egy hónaptól - három évig. 

16. § Az ellenfél visszatartása, feltartóztatása  

Annak a labdarúgónak a büntetése, aki az ellenfelét kézzel megfogja, visszahúzza, 
visszatartja, visszarángatja, lerántja, feltartja, vagy aki a labda megjátszásának a szándéka 
nélkül ellenfelét feltartóztatja (zárja) vagy ezek valamelyikére kísérletet tesz, 

a) eltiltás egy - három mérkőzéstől; 
b) mérkőzéstől eltiltás egy - három hétig. 

17. § A labda megfogása (kezezés) és a szimulálás  

Annak a labdarúgónak a büntetése, aki a játékban levő labdát szándékosan kézzel 
megfogja, vagy a szándékos kezezéssel gól elérésében gátolja meg az ellenfél csapatát, 
illetve ezáltal nyilvánvaló gólhelyzetet akadályoz meg, valamint ha a játékvezető 
megtévesztésére és/vagy az időhúzás szándékával szimulál, 

a) eltiltás egy - három mérkőzéstől; 
b) mérkőzéstől eltiltás egy héttől - három hétig. 

18. § A néző vagy a mérkőzés más hivatalos résztvevőjének bántalmazása  

Annak a labdarúgónak a büntetése, aki a nézőt, a rendezőt, a labdaszedőt vagy a 
mérkőzés más hivatalos résztvevőjét bántalmazza, vagy erre kísérletet tesz: 

(1) 
Kísérlet esetén: 

a) eltiltás egy - három mérkőzéstől; 
b) mérkőzéstől eltiltás egy hónaptól - egy évig. 

(2) 
Ha sérülést nem okozott: 

a) eltiltás három - hat mérkőzéstől; 
b) mérkőzéstől eltiltás hat hónaptól végleges időtartamra. 

(3) 
Ha sérülést okozott: 

a) eltiltás négy mérkőzéstől - tíz mérkőzésig; 
b) mérkőzéstől eltiltás egy évtől végleges időtartamra. 

19. § Mérkőzés kezdésének megtagadása, levonulás a játéktérről 

(1) 

Fegyelmi vétséget követ el az a labdarúgó, aki egyedül vagy labdarúgótársával, 
illetve több labdarúgó önként nem hajlandó a mérkőzés megkezdésére, a 
játékvezető felhívása ellenére levonul a játéktérről és oda neki felróható okból nem 
tér vissza, amiért a büntetése: 



 
Fegyelmi Szabályzat 

 

 

 
21 

 

a) mérkőzéstől eltiltás egy hónaptól - egy évig; 
b) eltiltás minden labdarúgással kapcsolatos tevékenységtől három 

hónaptól - két évig. 

(2) 

Ha az egész csapat önként nem hajlandó a mérkőzés megkezdésére, a játékvezető 
felhívása ellenére hagyja el a játékteret, a vétkes csapat minden tagjának a 
büntetése: 

a) mérkőzéstől eltiltás kettő hónaptól - egy évig; 
b) eltiltás minden labdarúgással kapcsolatos tevékenységtől hat hónaptól -

két évig. 

(3) 

Annak a sportszakembernek a büntetése, aki a labdarúgónak, a labdarúgók egy 
csoportjának, vagy a csapat egyik labdarúgójának sem engedélyezi a mérkőzés 
hivatalos kezdési időpontjában a pályára lépést, a pályáról történő levonulását 
elrendeli, illetve nem tesz meg minden tőle telhetőt a labdarúgó vagy a labdarúgók 
visszatéréséért: 

a) eltiltás minden labdarúgással kapcsolatos sportszakemberi 
tevékenységtől egy hónaptól - két évig; 

b) eltiltás minden labdarúgással kapcsolatos tevékenységtől hat hónaptól -
két évig. 

20. § A labdarúgó sértegetése, bántalmazása  sportszakember részéről  

(1) 

Sportszerűtlenséget követ el az a sportszakember, aki a labdarúgót a játéktéren 
vagy azon kívül - a játékos kijáróban, az öltözőhöz vezető folyosóban, illetve az 
öltöző közvetlen környezetében – sértegeti, fenyegetően lép fel vagy tettlegesen 
bántalmazza, ezért a büntetése: 

(2) 

Ha a labdarúgó személyére sértő kifejezést használ vagy fenyegetően lép fel: 
a) eltiltás mérkőzéssel kapcsolatos sportszakemberi tevékenységtől 

három-nyolc mérkőzésre; 
b) eltiltás mérkőzéssel kapcsolatos sportszakemberi tevékenységtől kettő 

héttől-hat hónapig; 

(3) 
ha a tettleges bántalmazás nem okozott sérülést: eltiltás minden labdarúgással, 
kapcsolatos sportszakemberi tevékenységtől egy hónaptól-két évig; 

(4) 

ha a tettleges bántalmazás sérülést okozott: 
a) pénzbüntetés 50.000.- Ft-tól - 200.000.- Ft-ig terjedhet; 
b) eltiltás minden labdarúgással kapcsolatos tevékenységtől hat hónaptól 

végleges időtartamra 

21. § A játékvezetővel szemben elkövetett sportszerűtlenség, tettlegesség 

labdarúgó részéről  

(1) 

Annak a labdarúgónak a büntetése, aki a játékvezető téves, vagy tévesnek vélt 
döntése, ítélete ellen szóval vagy mozdulattal sportszerűtlen módon tiltakozik, 
működésére negatív kijelentést tesz: 

a) eltiltás egy-hat mérkőzéstől; 
b) mérkőzéstől eltiltás egy héttől-hat hónapig. 

(2) 

Annak a labdarúgónak a büntetése, aki a játékvezető személyére sértő kifejezést 
használ, ilyen jellegű mozdulatot tesz, vagy a játékvezetővel szemben fenyegetően 
lép fel, büntetése: 

a) eltiltás három-nyolc mérkőzéstől; 
b) mérkőzéstől eltiltás kettő héttől-egy évig. 
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(3) 

Ha a labdarúgó a játékvezetőt leköpi, tettlegesen bántalmazza, vagy erre kísérletet 
tesz, fegyelmi vétséget követ el, ezért a büntetése: 

a) ha sérülést nem okozott, eltiltás minden labdarúgással kapcsolatos 
tevékenységtől három hónaptól legfeljebb három évig 

b) ha sérülést okozott eltiltás minden labdarúgással kapcsolatos 
tevékenységtől három évtől végleges időtartamra. 

22. § A játékvezetővel szemben elkövetett sportszerűtlenség, tettlegesség 

sportszakember részéről  

(1) 

Annak a sportszakembernek, aki a játékvezető – ide értve a játékvezető segítőjét is 
– téves vagy tévesnek vélt döntése, ítélete ellen szóval vagy mozdulattal 
sportszerűtlen módon tiltakozik, vagy a működésére negatív kijelentést tesz: 

a) pénzbüntetés 50.000.- Ft-tól - 500.000.- Ft-ig terjedhet; 
b) eltiltás mérkőzéssel kapcsolatos sportszakemberi tevékenységtől egy -

hat mérkőzésre; 
c) eltiltás mérkőzéssel kapcsolatos sportszakemberi tevékenységtől egy 

héttől - egy évig. 

(2) 

Annak a sportszakembernek a büntetése, aki a játékvezető személyére sértő 
kifejezéseket használ, ilyen jellegű mozdulatot tesz, vagy a játékvezetővel szemben 
fenyegetően lép fel: 

a) pénzbüntetés 100.000 Ft-tól - 800.000.- Ft-ig terjedhet; 
b) eltiltás mérkőzéssel kapcsolatos sportszakemberi tevékenységtől 

három-nyolc mérkőzésre; 
c) eltiltás minden labdarúgással kapcsolatos sportszakemberi 

tevékenységtől kettő hónaptól-két évig; 

(3) 

Annak a sportszakembernek a büntetése, aki a játékvezetőt leköpi, tettlegesen 
bántalmazza, vagy erre kísérletet tesz, fegyelmi vétséget követ el, ezért a 
büntetése: 

a) Ha sérülést nem okozott: 
eltiltás minden labdarúgással kapcsolatos tevékenységtől hat hónaptól 
végleges időtartamra 

b) Ha sérülést okozott: 
eltiltás minden labdarúgással kapcsolatos tevékenységtől, öt évtől 
végleges időtartamra. 

23. § Az MLSZ, a megyei (budapesti) igazgatóság hivatalos kiküldöttjével 

szemben elkövetett sportszerűtlenség  

(1) 

Annak a labdarúgónak a büntetése, aki az MLSZ, a megyei (budapesti) 
igazgatóság hivatalos kiküldöttjét, személyét szóval, vagy mozdulattal 
sportszerűtlen módon bírálja, negatív kifejezéssel illeti, szóval vagy mozdulattal 
megsérti, működésére becsületsértő kijelentéseket tesz vagy vele szemben 
fenyegetően lép fel: 

a) eltiltás kettő - hat mérkőzéstől; 
b) mérkőzéstől eltiltás kettő héttől - hat hónapig. 

(2) 

Annak a sportszakembernek a büntetése, aki az MLSZ, a megyei (budapesti) 
igazgatóság hivatalos kiküldöttjét, személyét szóval, vagy mozdulattal 
sportszerűtlen módon bírálja, negatív kifejezéssel illeti, szóval vagy mozdulattal 
megsérti, működésére becsületsértő kijelentés tesz vagy vele szemben 
fenyegetően lép fel: 

a) eltiltás a mérkőzéssel kapcsolatos sportszakemberi tevékenységtől egy 
hónaptól - hat hónapig; 

b) eltiltás minden labdarúgással kapcsolatos sportszakemberi 
tevékenységtől három hónaptól - egy évig. 
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(3) 

Annak a labdarúgónak, sportszakembernek a büntetése, aki az MLSZ, a megyei 
(budapesti) igazgatóság hivatalos kiküldöttjét leköpi vagy tettlegesen bántalmazza, 
vagy erre kísérletet tesz: 

a) Ha sérülést nem okozott: 
- eltiltás minden labdarúgással kapcsolatos tevékenységtől három 
hónaptól végleges időtartamra; 

b) Ha sérülést okozott:  
- eltiltás minden labdarúgással kapcsolatos tevékenységtől öt évtől 
végleges időtartamra. 

24.  § Labdarúgó és sportszakember  szabályzatszegése  

(1) 

Az a labdarúgó, aki az MLSZ Alapszabályát, a labdarúgással kapcsolatos 
szabályzatait, határozatait megszegi, fegyelmi vétséget követ el, ezért a büntetése: 

a) írásbeli megrovás; 
b) eltiltás a mérkőzésen való részvételtől négy mérkőzésre,  
c) eltiltás minden labdarúgó tevékenységtől kettő hónaptól - legfeljebb egy év 

időtartamra, 
vagy a fentiek bármilyen kombinációja. 

(2) 

Az a sportszakember, aki az MLSZ Alapszabályát, a labdarúgással kapcsolatos 
szabályzatait, határozatait megszegi, fegyelmi vétséget követ el, ezért a büntetése: 

a) írásbeli megrovás; 
b) pénzbüntetés a 9.§ (2) bekezdés d) pontjában meghatározottak szerint; 
c) eltiltás a mérkőzéssel kapcsolatos sportszakemberi tevékenységtől négy 

mérkőzésre, 
d) eltiltás minden labdarúgással kapcsolatos sportszakemberi 

tevékenységtől kettő hónaptól - legfeljebb egy év időtartamra, 
vagy a fentiek bármilyen kombinációja. 

(3) 

Az a sportszakember, aki a hivatásos labdarúgóra vonatkozó szabályokban 
meghatározott juttatásokat amatőr labdarúgónak ígér, ad, vagy ilyen juttatások 
ígérésére, adására valakit felkér, fegyelmi vétséget követ el, ezért a büntetése eltiltás 
minden labdarúgással kapcsolatos tevékenységtől két hónaptól végleges időtartamra. 

25. § A versenykiírás és más szabályzatok megszegése  

 

Az a sportszervezet, amely a labdarúgással kapcsolatos szabályokat, 
szabályzatokat, versenykiírásokat, határozatokat megszegi, az azok alapján kötött 
szerződést, megállapodást nem tartja be, fegyelmi vétséget követ el, amiért a 
büntetése: 

a) írásbeli figyelmeztetés; 
b) pénzbüntetés 50.000.- Ft-tól - 500.000.Ft-ig; 
c) egy - három büntetőpont levonása; 
d) az NB I. osztályú - NB II. osztályú – NB III. osztályú férfi felnőtt 

bajnokságban részt vevő sportszervezetek által az MLSZ-nek, illetve a 
területi bajnokságokban részt vevő sportszervezetek által a megyei 
(budapesti) igazgatóságoknak fizetendő játékvezetői költségtérítés 30 
napon túli késéssel történő befizetése esetén fordulónként 1-1 
büntetőpontot kell levonni a megfizetés igazolásáig a férfi felnőtt csapat 
évi összeredményéből; 

A 25.§ d) pontban felsorolt sportszervezetek 60 napon túli fizetés elmaradása – és 
a teljesítésre egy nyolc napos fizetési felszólítás eredménytelensége - esetén a férfi 
felnőtt csapatot a bajnokság végén helyezésétől függetlenül ki kell zárni a 
bajnokságból. 
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26. § A Nyilvántartási, Igazolási és Átigazolási Szabályzat megszegése  

(1) 

Annak a sportszervezetnek a büntetése, amely az MLSZ Nyilvántartási, Igazolási és 
Átigazolási Szabályzatában meghatározott szabályokat és tilalmakat megszegi: 

a) írásbeli figyelmeztetés; 
b) pénzbüntetés 50.000.- Ft-tól - 500.000.- Ft-ig; 
c) az igazolási és átigazolási jog megvonása meghatározott időre legfeljebb 

azonban két évre. 

(2) 

Ha az átigazolás során a labdarúgót átadó és átvevő sportszervezet átigazolási díj 
fizetésében állapodott meg, de az átvevő sportszervezet ezt a kötelezettségét nem 
vagy késedelmesen teljesítette, fegyelmi vétséget követ el és ezért fegyelmi eljárás 
elrendelésének van helye. 

(3) 

A fegyelmi eljárás elrendelését a labdarúgót átadó sportszervezet az átigazolási díj 
megfizetésére meghatározott teljesítési határidő lejártától számított 30 napon belül, 
írásban kérheti az illetékes MLSZ Fegyelmi Bizottságától. 

a) A kérelemhez csatolni kell: 

1) a játékjog (ideiglenes vagy végleges) használati jogának 
átruházásáról szóló megállapodást, mely bizonyítja a fizetendő 
átigazolási díj összegét és a fizetés teljesítésének határidejét; 

2) a megállapodás fénymásolatát, amennyiben a teljesítési határidőt a 
felek később írásban közös megegyezéssel módosították;  

3)  az átadó sportszervezet részéről az átigazolási díj megfizetésének 
teljesítéséhez szükséges számla fénymásolatát és annak az átvevő 
sportszervezet részére történt megküldésének igazolását.  

b) Az átvevő sportszervezet fizetési késedelembe akkor esik, ha az átadó 
sportszervezet által megküldött számlán feltüntetett összeget a számla 
kézhezvételét követő 8 banki napon belül a számlán feltüntetett 
bankszámlaszámra nem utalja át. 

c) A fizetés elmulasztását vagy a késedelmes teljesítést az átadó 
sportszervezetnek kell bizonyítania 

(4) 

Amennyiben a kérelem megalapozott, a Fegyelmi Bizottság az alábbi büntetést 
alkalmazhatja a fizetést késedelmesen teljesítő sportszervezettel szemben, 
amennyiben a kitűzött tárgyalás napjáig, de legkésőbb a tárgyaláson bizonyítja az 
átigazolási díj maradéktalan megfizetését:  
pénzbüntetés 50.000 Ft-tól - 5 millió Ft-ig 

(5) 

Amennyiben a kérelem megalapozott, a Fegyelmi Bizottság az alábbi büntetéseket 
alkalmazhatja a fizetést nem teljesítő sportszervezettel szemben, amennyiben a 
kitűzött tárgyalás napjáig az átigazolási díjat nem fizette meg: 

a) az elmarasztalt sportszervezetet 500.000 Ft-tól - 10 millió Ft-ig terjedő 
pénzbüntetés megfizetésére kötelezheti és amennyiben a határozat 
jogerőre emelkedéséig az átigazolási díjat nem fizeti meg, akkor 
kizárhatja az igazolásból és átigazolásból a határozat jogerőre 
emelkedésének napjától kezdve legalább a soron következő átigazolási 
időszak kezdetét követő két hétig, legfeljebb azonban két évre; 

b) az elmarasztalt sportszervezetet 500.000 Ft-tól - 10 millió Ft-ig terjedő 
pénzbüntetés megfizetésére kötelezheti és amennyiben a határozat 
jogerőre emelkedéséig az átigazolási díjat nem fizeti meg, akkor a 
teljesítési határidő lejártának napját követően lejátszott bajnoki 
mérkőzésenként 3-3 büntető pontot vonhat le mindaddig, amíg az 
átigazolási díj maradéktalan megfizetését a fizetésre kötelezett hitelt 
érdemlően nem igazolja. 

(6) 
Ha a fegyelmi eljárás során nem állapítható meg egyértelműen az átigazolási díj 
tartozás fennállása, akkor az illetékes Fegyelmi Bizottság az eljárást megszünteti. 

(7) Az illetékes Fegyelmi Bizottság az átigazolással kapcsolatos díjak megfizetése iránti 
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kérelmet tárgyalás kitűzése nélkül elutasítja, ha: 
a) a labdarúgót átadó sportszervezet az elmaradt átigazolási díj megfizetése 

iránti kérelmet a teljesítésre megállapított 30 napon túl nyújtja be; 
b) a labdarúgót átvevő sportszervezet az átigazolási díjnak a megállapodás 

szerinti összegben és határidőig történt megfizetését hitelt érdemlően 
igazolja. 

(8) 
Ha az átigazolási díj megfizetésében érdekelt sportszervezet a fegyelmi tárgyaláson 
szabályszerű idézés ellenére nem jelenik meg, távolmaradása a fegyelmi határozat 
meghozatalát nem akadályozza. 

(9) 

Annak a sportszervezetnek a büntetése, amely felszólításra – az abban 
meghatározott határidőn túl – nem csatolja az átigazolási díj megfizetése iránti 
kérelem elbírálásához szükséges eredeti iratokat, igazolásokat, ezzel a kérelem 
elbírálását akadályozza: 

a) pénzbüntetés 500.000.- Ft-tól - 1 millió Ft-ig; 
b) az igazolási, átigazolási jog határozott időre, legfeljebb egy évre történő 

megvonása. 

27. § Az amatőr szabályok megsértése  

Az a sportszervezet, amelynek sportszakembere, a hivatásos labdarúgókra vonatkozó 
szabályokban meghatározott juttatásokat amatőr labdarúgónak ígér, ad, vagy ilyen 
juttatások ígéretére, adására valakit felkér, fegyelmi vétséget követ el, ezért a 
sportszervezet büntetése: 

a) pénzbüntetés 100.000.- Ft-tól - 1 millió Ft-ig; 
b) a labdarúgó igazolásához, átigazolásához való jog megvonása legfeljebb két 

évre; 
c) egy - három büntetőpont levonása; 
d) a labdarúgó csapat alacsonyabb osztályba történő sorolása; 
e) bajnokságból, kupaküzdelemből kizárása, a részvételi jog felfüggesztése. 

28. § Felelősség a meg nem engedett juttatásokért 

Az a sportszervezet, amelynek sportszakembere, tudtával más személy a hivatásos 
labdarúgónak olyan juttatást ígér vagy ad, amelyet a NYIÁSZ, valamint a labdarúgással 
kapcsolatos szabályzatok, határozatok nem engednek meg, fegyelmi vétséget követ el, 
ezért a sportszervezet büntetése: 

a) írásbeli figyelmeztetés; 
b) pénzbüntetés 100.000.- Ft-tól - 1 millió Ft-ig;  
c) egy-három büntetőpont megállapítása. 

29. § Állammal szembeni kötelezettség elmulasztása  

Az a sportszervezet, amely az erre vonatkozó törvényekben meghatározott adó-, vám- és 
járulékfizetési kötelezettségének határidőben, illetőleg a megállapodás napjáig nem tesz 
eleget, fegyelmi vétséget követ el, ezért büntetése a labdarúgó csapat eggyel alacsonyabb 
osztályba sorolása a következő évi bajnokságban. 

30. § Az MLSZ-szel, il letve megyei (budapesti) igazgatóságaival, tagozataival 

szembeni kötelezettség elmulasztása  

Az a sportszervezet, amely az MLSZ Alapszabályában, illetve a megyei (budapesti) 
igazgatóságok SZMSZ-ében, szabályzataiban, labdarúgásra vonatkozó határozataiban, 
versenykiírásaiban meghatározott és vállalt feltételeknek, pénzügyi kötelezettségeinek nem, 
vagy nem az előírt időben tesz eleget, fegyelmi vétséget követ el, amelyekért az alábbi 
büntetések alkalmazhatók: 

a) pénzbüntetés 50.000.- Ft-tól - 500.000.- Ft-ig átigazolási jogból kizárás; 
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b) egy - három büntetőpont megállapítása; 
c) a labdarúgócsapat eggyel alacsonyabb osztályba sorolása a következő évi 

bajnokságban; 
d) a bajnokságból való kizárás. 

31. § Szerződésben vállalt kötelezettség megszegése  

(1) 

Az a sportszervezet, amely a hivatásos labdarúgóval, sportszakemberrel kötött 
szerződésben vállalt kötelezettségének nem, vagy csak késedelemmel tesz eleget, a 
szerződésben megállapodott feltételeket a hivatásos labdarúgó, sportszakember 
tudta nélkül egyoldalúan módosítja, vagy nem teljesíti, fegyelmi vétséget követ el. 

(2) 

Amennyiben a sportszervezet részéről a vállalt kötelezettség teljesítése 
késedelmesen történik, a sportszervezetet büntetése lehet:  

a)   írásbeli figyelmeztetés 
b) pénzbüntetés 50.000 Ft-tól - 500.000 Ft.- ig.  

(3) 

Amennyiben a sportszervezet részéről a vállalt kötelezettség teljesítése nem történik 
meg, a sportszervezet büntetése lehet:  

a) pénzbüntetés 50.000 Ft-tól - 2.000.0000 Ft.-ig terjedő pénzbüntetés, 
továbbá, amennyiben a határozat jogerőre emelkedéséig a 
szerződésben vállalt kötelezettség teljesítése nem történik meg, 
akkor a határozat jogerőre emelkedésének napjától kezdve a 
sportszervezet az igazolási és az átigazolási jogból kizárásra kerül 
határozott időre, legfeljebb két évre. 

b) büntetőpontok megállapítása, legfeljebb két alkalommal (3-3 pont); 
c) bajnokságból történő kizárás. 

(4) 

A (3) bekezdés b), c) pontjában meghatározott fegyelmi büntetéseket akkor kell 
alkalmazni, ha az eljárás alá vont sportszervezetet szerződésben vállalt kötelezettség 
nem teljesítése miatt, adott bajnoki évben már két alkalommal, jogerős határozattal az 
illetékes fegyelmi bizottság elmarasztalta.    

(5) 

Amennyiben a sportszervezet és a hivatásos labdarúgó, vagy sportszakember az 
eljárás kezdeményezésekor benyújtott szerződésben meghatározott fizetési határidőt 
illetően a fegyelmi eljárás elrendelése és az I. fokú határozat meghozatala közötti 
időben új fizetési határidőben állapodnak meg egymással, a Fegyelmik Bizottság az 
eljárást megszünteti, az ügyben újabb fegyelmi eljárás nem rendelhető el.  

(6) 

Ha a fizetési határidő közös megegyezéssel történő módosítására az I. fokú határozat 
meghozatala és annak jogerőre emelkedése közötti időben kerül sor, az ügyben eljáró 
fegyelmi testület ezt teljesítésként értékeli.  Amennyiben a tartozás rendezése az így 
módosított határidőig nem történik meg, az ügyben fegyelmi eljárás már nem 
rendelhető el.   

 

32. § Az ellenőrzés hátráltatása, megakadályozása  

Az a sportszervezet, amely az MLSZ vagy megyei (budapesti) igazgatóság ellenőrzésre 
jogosult szervének, vagy hivatalos küldöttjének a tevékenységét hátráltatja, 
megakadályozza, vagy a gazdálkodására vonatkozó iratokban, számlákban, 
szerződésekben tudatosan valótlant állít, ezeket szándékosan meghamisítja, az ellenőrzés 
elől eltitkolja, megsemmisíti, vagy az ellenőrzésre jogosultat másképpen kísérli meg 
megtéveszteni, fegyelmi vétséget követ el, ezért a sportszervezet büntetése:  
pénzbüntetés 500.000.-Ft-tól - 2 millió Ft-ig. 
Bűncselekmény elkövetésének alapos gyanúja esetén az MLSZ-t feljelentési kötelezettség 
terheli. 
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33.  § A sportszervezet fegyelmi vétségei  szervezői feladatok elmulasztása 

miatt 

Az MLSZ, a megyei (budapesti) igazgatóságok a sportszervezettel szemben a szervezői 
feladatok elvégzésének elmulasztása miatt a következő büntetéseket alkalmazhatja: 

a) Az MLSZ, illetve a megyei (budapesti) igazgatóságok által adható juttatások 
csökkentése, megvonása legfeljebb hat hónapra; 

b) a rendezői létszám felemelésére kötelezés; 
c) a sportrendezvény nézők nélkül, zárt sportlétesítményben való megtartása, 

vagy szektor lezárásának elrendelése; 
d) a mérkőzés rendezési jogának megvonása legfeljebb 12 hónapra; 
e) mérkőzés pályán elért eredményének megsemmisítése; 
f) egy - három büntetőpont megállapítása; 
g) pénzbüntetés 500.000.- Ft-tól - 5 millió Ft-ig; 
h) bajnokságból, kupasorozatból való kizárás; 
i) szakszövetségből kizárás, legfeljebb egy évre. 

34. § Az MLSZ, és a megyei (budapesti) igazgatóságok megsértése 

(1) 

Fegyelmi vétséget követ el az a sportszakember vagy labdarúgó,aki az MLSZ-ről, a 
megyei (budapesti) igazgatóságokról, társadalmi bizottságairól, szponzorokról, a 
tulajdonosokról, a médiáról vagy ezek tagjainak hivatalos működésével kapcsolatban 
olyan tényt állít, híresztel, vagy olyan tényre közvetlenül utaló kifejezést használ, 
amely alkalmas arra, hogy az MLSZ, a megyei (budapesti) igazgatóság, vagy 
valamely tisztségviselője működésével kapcsolatban a bizalmat megingassa, az üzleti 
érdeket sérelem érje, a tisztségviselő vagy a megnevezett társadalmi bizottság 
tagjának a becsületét csorbítsa, amiért büntetése: 

a) írásbeli megrovás; 
b) pénzbüntetés a 9.§ (1) bekezdés f) pontjában és 9.§ (2) bekezdés d) 

pontjában meghatározottak szerint;  
c) eltiltás minden labdarúgó tevékenységtől egy hónaptól - két évig; 
d) eltiltás minden labdarúgással kapcsolatos sportszakemberi tevékenységtől 

egy hónaptól - két évig; 
e) eltiltás minden labdarúgással kapcsolatos tevékenységtől három hónaptól 

- két évig. 

(2) 

Annak a büntetése, aki a fegyelmi vétséget sokszorosítás vagy az írott-, illetve 
elektronikus sajtó útján, vagy egyébként nagyobb nyilvánosság előtt követi el,  
eltiltás minden labdarúgással kapcsolatos tevékenységtől hat hónaptól-két évig 
terjedő időre, vagy pénzbüntetés, legfeljebb 10 millió forint összegig, figyelemmel a 
jelen szabályzat 9.§ (1) bekezdés f) pontjában és 9.§ (2) bekezdés d) pontjában 
foglalt rendelkezésre. 

(3) 
A fegyelmi vétség elkövetője nem büntethető, ha az általa állított tény valósnak 
bizonyul. 
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35. § Félrevezetés  

Annak a büntetése, aki a fegyelmi eljárás alapjául szolgáló olyan bejelentést tesz, amelyről 
tudja, hogy valótlan, vagy aki hamis adat közlésével, hiányos vagy valótlan nyilatkozattal az 
MLSZ-t, a megyei (budapesti) igazgatóságot, vagy annak valamelyik bizottságát 
megtéveszti, illetve arra kísérletet tesz, továbbá aki hamis vallomást tesz: 

a) ha játékvezető: eltiltás minden labdarúgással kapcsolatos sportszakemberi 
tevékenységtől hat hónaptól-kettő évig; 

b) ha labdarúgó: eltiltás a mérkőzésen való részvételtől hat hónaptól-kettő évig; 
c) ha sportszakember: eltiltás minden labdarúgással kapcsolatos tevékenységtől 

hat hónaptól-kettő évig; 
d) ha sportszervezet: pénzbüntetés 500.000.- Ft-tól - 2 millió Ft-ig terjedhet. 

36. § A mérkőzés eredményének jogellenes befolyásolása (A játékvezető 

megvesztegetése)  

(1) 

Az a sportszervezet, labdarúgó vagy sportszakember, aki tudomást szerez arról, hogy 
még le nem leplezett, a mérkőzés eredményének és egyéb lényeges történéseinek 
jogellenes befolyásolására irányuló cselekményt követtek el, vagy vele közölték és 
erről a versenyrendező MLSZ vagy megyei (budapesti) igazgatóságnak, vagy a 
szövetség erre kijelölt hivatalos szervének haladéktalanul – de legkésőbb 24 órán 
belül – nem tesz bejelentést, fegyelmi vétséget követ el. Ugyanígy fegyelmi vétséget 
követ el az a labdarúgó, vagy sportszakember, aki nem jelenti be az MLSZ-nek vagy 
a megyei (budapesti) igazgatóságnak a fogadási csalással kapcsolatos bármilyen 
elkövetői minőség miatti meggyanúsítása vagy ellene külföldi fegyelmi eljárás 
megindításának tényét az arról való tudomásszerzését követő 8 napon belül.  
Az illetékes Fegyelmi Bizottság köteles fegyelmi eljárást lefolytatni és az alábbi 
büntetéseket kiszabni: 

a) Eltiltás minden labdarúgással kapcsolatos tevékenységtől, egytől - tíz évig 
terjedő időtartamra. 

b) Végleges eltiltás minden labdarúgással kapcsolatos tevékenységtől. 

(2) 

Annak a labdarúgónak, sportszakembernek vagy sportszervezetnek a büntetése, aki 
vagy amely a mérkőzés eredményének bármilyen meg nem engedett módon történő 
jogellenes befolyásolására törekszik, különösen ha a mérkőzés eredményére kiható 
előzetes megállapodást köt, illetve ilyen megállapodás kötésére törekszik vagy erre 
ajánlkozik, továbbá az aki az ellenfél labdarúgójának, sportszakemberének vagy a 
játékvezetőnek pénzt ad, ígér, vagy bármilyen anyagi előnyt helyez kilátásba, továbbá 
aki az eredmény befolyásolására más arra alkalmas személyt egyéb módon a 
mérkőzés eredményének befolyásolására rábír, rábírni törekszik, vagy ezekre 
kísérletet tesz: 

a) Ha az elkövető labdarúgó vagy sportszakember: 

1) Eltiltás minden labdarúgással kapcsolatos tevékenységtől, egytől - tíz 
évig terjedő időtartamra. 

2) Végleges eltiltás minden labdarúgással kapcsolatos tevékenységtől. 

b) Ha a fegyelmi vétség elkövetésében a sportszervezet egy vagy több tagja 
vett részt, a sportszervezet büntetése: 

1) pénzbüntetés 5 millió Ft-tól - 10 millió Ft-ig; 
2) a jogellenesen befolyásolt mérkőzés eredményének a 

megsemmisítése és a versenykiírásban meghatározott győzelmi 
pontszámnak 3-0-ás gólkülönbséggel a vétlen sportszervezet javára 
igazolása; 

3) meghatározott számú, egytől - tízig terjedő büntetőpont levonása a 
vétkes csapat eredményéből; 

4) a sportszervezet kizárása a bajnokságból, illetve a kupasorozatból, 
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legfeljebb kettő évre; 
5) a sportszervezet eggyel alacsonyabb osztályba sorolása. 

(3) 

Az a sportszakember, továbbá labdarúgó, akit a labdarúgó mérkőzés eredményének, 
vagy eseményeinek bármilyen módon történő jogellenes befolyásolása miatt, 
közvádas, szándékos bűncselekmény elkövetéséért a bíróság jogerősen elítélt, az 
olyan mértékben sérti a labdarúgás Fair Play szellemét, etikai normáit, gazdasági 
érdekeit, hogy a Fegyelmi Bizottság köteles eljárni, és az alábbi büntetéseket 
kiszabni: 

a) Eltiltás minden labdarúgással kapcsolatos tevékenységtől, egytől - tíz évig 
terjedő időtartamra. 

b) Végleges eltiltás minden labdarúgással kapcsolatos tevékenységtől. 

37. § A mérkőzés rendjének megzavarása  

(1) 

Ha a mérkőzés rendjének megzavarása történik, amelynek megelőzéséhez 
szükséges lett volna a rendezői feladatok ellátása a szabályzatok szerint, de a 
rendező ezt a kötelezettségét részben vagy teljesen elmulasztja, a rendező 
sportszervezet fegyelmi vétséget követ el. 
 
A rend megzavarásának minősül egyebek között: 
 

 obszcén kifejezések, rigmusok kiabálása vagy nem engedélyezett feliratok 
kiírása; 

 nem engedélyezett pirotechnika használata; 

 a játéktérre, vagy a pályakorláton belülre bármilyen tárgy bedobása; 

 a játéktérre való illetéktelen bejutás; 

 az ellenfél szurkolóinak vagy csapatának veszélyeztetése, fenyegetése, 
akadályozása vagy bántalmazása, a mérkőzésre érkezésekor, a mérkőzés 
során vagy mérkőzésről távozásakor a stadionban, a stadion területén   vagy 
annak közvetlen környezetében; 

a mérkőzés rendbontás miatt felfüggesztése. 

(2) 

A 37.§ (1) bekezdésben leírt cselekmény besorolásakor méltányolhatónak minősül 
az egyszeri vagy kevés számú incidens, amely csak részben érzékelhető, a 
helyszínen jelenlévő szurkolókat és a tv közvetítés nézőit nem zavaró, lényeges 
következmény nélküli figyelmetlenség. 

Ennek büntetése írásbeli figyelmeztetés.  

(3) 

A 37.§ (1) bekezdésben leírt cselekmény besorolásakor enyhe vétségnek minősül 
a méltányolható mértéket meghaladó, egyszeri vagy többszöri nem súlyos 
incidens, a helyszínen jelenlévő hazai vagy vendég szurkolókat vagy a tv 
közvetítés nézőit zavaró következménnyel járó mulasztás. 

Ennek büntetése 200 ezer Ft, amatőr sportszervezet esetén 100 ezer Ft.  

(4) 

A 37.§ (1) bekezdésben leírt cselekmény besorolásakor súlyos vétségnek minősül 
az enyhe vétség mértéket meghaladó, a helyszínen jelenlévő hazai vagy vendég 
szurkolókat vagy a tv közvetítés nézőit súlyosan zavaró, megbotránkoztató, a 
mérkőzés nyugodt élvezetét ellehetetlenítő következménnyel járó mulasztás. 

Ennek büntetése 500 ezer Ft, amatőr sportszervezet esetén 150 ezer Ft. 

(5) 

A 37.§ (1) bekezdésben leírt cselekmény besorolásakor kirívóan súlyos vétségnek 
minősül a súlyos vétség mértéket meghaladó, a helyszínen jelenlévő hazai vagy 
vendég szurkolók biztonságát veszélyeztető incidenssel, következménnyel járó 
mulasztás és hiba. 
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Ennek büntetése 1 millió Ft, és szektorbezárás egy mérkőzésre, amatőr 
sportszervezet esetén 200 ezer Ft és zárt kapus mérkőzés egy mérkőzésre. 

 

A 37.§ (1) bekezdésben leírt cselekmény besorolásakor összeférhetetlenül súlyos 
vétségnek minősül a 37.§ (5) leírt vétség, ha annak mértéke a közvélemény 
felháborodását kiváltó incidenssel, sérüléssel, következménnyel járó súlyos 
mulasztás és hiba, amely a sportág megítélését és működését veszélyezteti. 

Ennek büntetése az általános részben foglaltak szerint határozódik meg. 

38. § A megzavart rend helyreállításának elmulasztása  

(1) 

A sportszervezet a pályarendszabályok betartásával vagy betartatásával megbízott 
sportszakemberének a büntetése, aki a megbízatásának teljesítését elmulasztja, 
különösen, ha a mérkőzés rendjének megőrzésére vagy a megzavart rend 
helyreállításához szükséges intézkedést nem, vagy nem a kellő időben és nem a 
szükséges módon teszi meg: 

a) írásbeli megrovás; 
b) pénzbüntetés a 9.§ (2) bekezdés d) pontjában meghatározottak szerint; 
c) eltiltás labdarúgó mérkőzéssel kapcsolatos sportszakemberi 

tevékenységtől egy hónaptól egy évig. 

(2) 
Az 38.§ (1) bekezdésben megnevezett sportszakember, aki a rendzavarást maga 
idézte elő vagy annak növelésében közrehatott minden labdarúgással kapcsolatos 
sportszakemberi tevékenységtől való eltiltása egy évtől két évig terjedhet. 

39. § A vendégcsapat fegyelmi vétsége  

(1) 

Az a vendégcsapat, amely az Infrastruktúra Szabályzatban és a Biztonsági 
szabályzatban megfogalmazott előírásokban a vendégcsapat részére előírt 
intézkedések megtételét, különösen a kötelező koordinációt elmulasztja, vétséget 
követ el, ezért a büntetése a vendég szurkolók magatartása vonatkozásában a 37.§ 
szerint határozódik meg. 

(2) 

A vendégcsapat sportszervezete is felelős a vendégszurkolók által a részükre 
elkülönített szektorban, valamint a mérkőzés előtt, illetve a mérkőzés után a stadion 
területén okozott rendbontásért, ezért a vendég sportszervezet büntetése a vendég 
szurkolók magatartása vonatkozásában a 37.§ szerint határozódik meg. 
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40. § Rasszizmus, gyűlöletkeltés elleni fellépés  

(1) 

Az a labdarúgó vagy sportszakember, aki mást vagy bármilyen személyekből álló 
csoportot életkorra, nemre, etnikai hovatartozásra, szexuális orientációra, politikai 
véleményre tekintettel rágalmazó módon faj, bőrszín, nyelv, vallás, vagy származás 
miatt becsmérel, hátrányosan megkülönböztet, rossz hírbe hoz, sérti szóban vagy kiírt 
szöveggel, ábrával, figurával, fegyelmi vétséget követ el, melynek büntetése: 
10 mérkőzéstől való eltiltás vagy 3 hónap versenyidényre szóló eltiltás. 

(2) 

Amennyiben egy mérkőzésen egy sportszervezet szurkolói követik el a 40.§ (1) 
bekezdésben leírt cselekményeket, a sportszervezet büntetése az adott 
versenyévben és versenysorozatban történő 
 
a) első előforduláskor szektorbezárás egy soron következő mérkőzésre az adott 
versenysorozatban; 
 
b) minden további előforduláskor zárt kapus mérkőzés elrendelése egy mérkőzésre 
az adott versenysorozatban, valamint 1 millió Ft, amatőr sportszervezet esetében 
200 e Ft pénzbüntetés. 

(3) 
Amennyiben a sportszervezet azonosított nézői követi(k) el a 40.§ (1) bekezdésben 
leírt cselekményeket, úgy őket a stadionból a sportszervezetnek legalább két évre ki 
kell zárni. 

41. § Amatőr bajnokságban szereplő sportszervezetek pénzbüntetése  

 

Amennyiben amatőr bajnokságban szereplő sportszervezet követi el a különös részben 
megfogalmazott tényállások valamelyikét, akkor a fegyelmi vétség miatt kiszabható 
pénzbüntetés összege nem lehet kevesebb, mint 10.000,- Ft és legfeljebb 500.000,- Ft-ig 
terjedhet. 
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IV. A FEGYELMI ELJÁRÁS SZABÁLYAI  

1. Eljárási alapelvek  

 

42. § Alapelvek alkalmazása  

A fegyelmi eljárás alapelvei általános érvényűek, azokat az egész fegyelmi eljárásban, 
annak minden szakaszában alkalmazni kell. 
 

43. § A fegyelmi eljárásra vonatkozó alapelvek  

(1) A védekezés joga és a kioktatás kötelezettsége 

a) 
Aki ellen fegyelmi eljárás indult, jogosult arra, hogy az elrendelés okát, annak 
tartalmát megismerje, kérdéseket és észrevételeket tegyen, valamint a fegyelmi 
eljárás szabályai által meghatározott eljárási cselekményben részt vegyen. 

b) 
A Fegyelmi Bizottság köteles az eljárásban résztvevőt jogairól és kötelessége 
teljesítésének vagy elmulasztásának következményeiről kioktatni, a jogorvoslati 
lehetőség igénybevételének lehetőségeiről és módjáról felvilágosítani. 

(2) A jogorvoslati, képviseleti jogosultság 

a) A Fegyelmi Bizottság határozata ellen jogorvoslatnak van helye. 

b) 

A fegyelmi eljárás alá vont - az eljárás bármely szakaszában - képviseletére 
meghatalmazást adhat. Ha az eljárás alá vont egyidejűleg több személynek ad 
meghatalmazást, közülük ki kell jelölnie a tárgyaláson nyilatkozattételre jogosult 
meghatalmazottat.  

c) 
A meghatalmazott képviselő köteles a szabályszerű írásbeli meghatalmazását az 
ügyben való első nyilatkozattétele előtt eredetiben becsatolni.  

d) 
A fegyelmi eljárásban a meghatalmazott képviselő nem lehet olyan személy, aki a 
Szövetségben bármilyen tisztséget visel.  

(3) Az anyanyelv használata 

a) 
A fegyelmi eljárás nyelve a magyar. A magyar nyelv nem tudása miatt azonban 
senkit nem érhet hátrány. 

b) 

A fegyelmi eljárásban akár eljárás alá vontként, akár tanúként, vagy akár bármely 
más minőségben résztvevő labdarúgóval, sportszakemberrel jogviszonyban álló 
sportszervezet a fegyelmi eljárás bármely szakaszában köteles biztosítani, hogy 
labdarúgója, sportszakembere, anyanyelvén, vagy az általa választott nyelven 
szóban és írásban is érvényesíthesse jogait, teljesíthesse kötelezettségeit. 

c) 

A fegyelmi eljárás során a Fegyelmi Bizottság előtt történő megjelenéskor 
jeltolmács közreműködését kell az eljárás alá vontnak hivatalból biztosítani 
amennyiben az eljárásban siket vagy nagyothalló vesz részt és azt a megjelenése 
előtt legalább 48 órával előbb írásban kéri. 

d) 

A fegyelmi eljárás során a Fegyelmi Bizottság előtt történő megjelenéskor a 
látássérült személy kérésére a jegyzőkönyvet és a határozatot Braille-írásban is el 
kell készíteni, amennyiben azt a megjelenés előtt legalább 48 órával előbb írásban 
kéri. 

(4) A közvetlenség és a szóbeliség 

a) 
A Fegyelmi Bizottság a fegyelmi határozatát a közvetlenül megvizsgált 
bizonyítékokra alapozza 
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b) 
A fegyelmi tárgyalást lehetőleg egy - a szükséghez képest folytatólagos - 
tárgyaláson kell befejezni. 

44. § Fegyelmi eljárás kezdeményezése  

(1) 

A Fegyelmi Bizottság elnöke vagy akadályoztatása esetén a helyettesítésére jogosult 
alelnök fegyelmi eljárást rendelhet el. Fegyelmi eljárás elrendelését – a Fegyelmi 
Bizottság elnökén kívül – indítványozhatja: 

a) az MLSZ elnöksége; 
b) az MLSZ elnöke; 
c) az MLSZ főtitkára; 
d) a megyei – budapesti igazgatóságok igazgatói; 
e) a NYIÁSZ-ban meghatározott esetekben, az Igazolási és Vitarendezési 

Bizottság elnöke 
f) az MLSZ Fegyelmi Felügyelő Testületének elnöke; 
g) az MLSZ Fellebbviteli Bizottságának elnöke, valamint a megyei – 

budapesti igazgatóság Fellebbviteli Bizottság elnöke; 
h) a bajnokságot, kupát, tornát (versenyt) lebonyolító Versenybizottság 

elnöke. 
i) az MLSZ Versenyigazgatója. 

(2) 

A fegyelmi eljárás elrendelhető akkor is, ha a játékvezető nem vette észre a súlyos 
sportszerűtlenséget (12.§ - 19.§), és ezért nem tudott döntést hozni. 
A fegyelmi eljárás elrendeléséről a Fegyelmi Bizottság elnökének az eljárás 
elrendelésétől számított 5 napon belül, írásban kell értesítenie az eljárás alá vont 
személyt, illetve sportszervezetet. 

(3) 

Labdarúgó kiállítása, sportszakember kispadról történt elküldése, labdarúgó vagy, 
sportszakember játékvezetői jelentésben, illetőleg játékvezetői-, szövetségi- és/vagy 
biztonsági ellenőri jelentésben rögzített feljelentése; rendezési hiányosság, 
rendbontás játékvezetői jelentésben, illetőleg játékvezetői-, szövetségi- és/vagy 
biztonsági ellenőri jelentésben történt rögzítése, valamint az 56. § (1) bekezdés (b) 
pontjában meghatározott kezdeményezés fegyelmi eljárás elrendelésnek minősül és 
a Fegyelmi Bizottság elnöke által kijelölt fegyelmi tanács tárgyalás mellőzésével 
határozatot hoz a soron következő ülésen. 

(4) 
A Fegyelmi Bizottság elnöke a fegyelmi eljárás elrendelése előtt, intézkedhet az 
eljárás elrendeléshez szükséges bizonyítékok (adatok) beszerzéséről, 
kiegészítéséről. 

(5) 

Fegyelmi eljárást lehet lefolytatni: 
a) labdarúgóval; 
b) sportszakemberrel valamint; 
c) sportszervezettel szemben. 

 

2. A fegyelmi eljárás elrendelése  

45. § A fegyelmi eljárás elrendelésével kapcsolatos intézkedések  

(1) A fegyelmi eljárás elrendelése 

a) 

Fegyelmi eljárást csak az FSZ-ben meghatározott feltételek alapján, és csak az ellen 
lehet írásban elrendelni, aki a fegyelmi vétség elkövetésével alaposan gyanúsítható. 
Fegyelmi eljárást csak a fegyelmi eljárás írásbeli elrendelése után folytathatja le a 
Fegyelmi Bizottság. 

b) 
A fegyelmi eljárást el kell rendelni, ha: 

1) A labdarúgót a játékvezető kiállította, a spotszakembert a kispadról elküldte 
illetőleg a labdarúgót és a sportszakembert a játékvezető írásos jelentésében 
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feljelentette, vagy a mérkőzés játékvezető-, szövetségi- és / vagy biztonsági 
ellenőre feljelentette; 

2) A mérkőzésen rendezési hiányosság, rendbontás volt, és ezt a játékvezető, 
vagy a játékvezető- a szövetségi- és/vagy a biztonsági ellenőr írásban 
jelentette; 

3) a mérkőzésen súlyos sérülés történt; 
4) a fegyelmi eljárás alatt újabb fegyelmi vétség elkövetése vált ismertté; 
5) a mérkőzésről készült képfelvétel felhasználása alapján, amennyiben a 

fegyelmi vétség elkövetése a vágatlan felvétel alapján kétséget kizáróan 
bizonyítható. 

c) 
A Fegyelmi Bizottság elnöke a fegyelmi eljárást elrendelheti akkor is, ha a fegyelmi 
vétség alapjául szolgáló cselekményről a 44.§ (1) bekezdésben és a 44.§ (2) 
bekezdésben fel nem sorolt egyéb módon szerez tudomást. 

d)  A fegyelmi eljárás elrendelése a 45. § (1) bekezdése szerint történik. 

(2) Az elrendelést kizáró okok 

Kizárja a fegyelmi eljárás elrendelését, ha: 
a) az elkövetett cselekmény nem fegyelmi vétség,  
b) a fegyelmi eljárás alapjául szolgáló cselekményt mér jogerősen elbírálták, 
c) a fegyelmi vétség elévült.  

(3) Elévülés 

a) 

Nem lehet a fegyelmi eljárást elrendelni, ha a fegyelmi eljárás alapjául szolgáló 
cselekmény elkövetése óta több mint 3 (dopping ügyben 8) év eltelt. Fegyelmi eljárás 
a kötelezettségszegés elkövetésétől számított 3 (dopping ügyben 8) éven belül 
indítható. 

b) 
Amennyiben a kötelezettségszegés miatt indult szabálysértési- vagy büntetőeljárás 
nem végződött felmentéssel, a három (dopping ügyben nyolc) éves határidőt az 
eljárás jogerős befejezésének napját követő naptól kell számítani. 

c) 
A nem Magyarországon elkövetett fegyelmi vétség alapjául szolgáló cselekmény miatt 
a fegyelmi eljárás elrendelésére rendelkezésre álló időt a Magyarország területére 
történt visszaérkezés napjától kell számítani. 

d) 
A verseny, mérkőzés vagy versenyrendszer (bajnokság) eredményének és a pályán 
történteknek jogellenes befolyásolása tekintetében a fegyelmi eljárás megindításának 
joga nem évül el. 

e) A büntetést akkor lehet foganatosítani, ha a büntetés nem évült el. 

3. Fegyelmi jogkör  

46. § A Fegyelmi B izottság 

(1) A fegyelmi bizottság összetétele 

A Fegyelmi Bizottság elnökét és tagjait az MLSZ Elnöksége nevezi ki az MLSZ 
Alapszabályának megfelelően. 
A fegyelmi jogkört első fokon a fegyelmi biztos vagy legalább háromtagú fegyelmi tanács 
gyakorolja. 
A Fegyelmi Bizottság ügyrendjét maga állapítja meg és azt az MLSZ Elnöksége hagyja 
jóvá. 

(2) A Fegyelmi Bizottság hatásköre és illetékessége 

a) 
Az MLSZ, továbbá az illetékes megyei (budapesti) igazgatóság Fegyelmi Bizottsága 
jár el első fokon a labdarúgók, a sportszakemberek és a sportszervezetekkel 
szemben indult fegyelmi eljárásban. 

b) Az MLSZ Fegyelmi Bizottsága első fokon jár el az alábbi bajnokságokkal, kupákkal 
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(versenyekkel) és egyéb barátságos, felkészülési mérkőzésekkel kapcsolatos 
fegyelmi ügyekben: 

1) Nagypályás és csökkentett pályaméretű labdarúgás 
a) NB I osztályú férfi felnőtt; 
b) NB II osztályú férfi felnőtt; 
c) NB III osztályú férfi felnőtt 
d) férfi felnőtt Szuper Kupa; 
e) férfi felnőtt Magyar Kupa; 
f) férfi felnőtt Magyar Amatőr-, Régió Kupa; 
g) NB I osztályú női felnőtt; 
h) NB II osztályú női felnőtt; 
i) női felnőtt Magyar Kupa; 

2) Futsal 
a) NB I osztályú férfi felnőtt 
b) NB II osztályú férfi felnőtt; 
c) férfi felnőtt Magyar- és egyéb Kupák; 
d) NB I osztályú női felnőtt 
e) NB II osztályú női felnőtt 
f) női felnőtt Magyar- és egyéb Kupák; 

3) Strandlabdarúgás 
NB I. osztályú férfi felnőtt 

4) Teremlabdarúgás 
férfi és női felnőtt tornák, kupák 

d) 

A 46.§ (2) bekezdés c) pontja kivételével a sportszervezet székhelye szerint 
illetékes megyei (budapesti) igazgatóság Fegyelmi Bizottsága jár el az alábbi 
bajnokságokkal kapcsolatos fegyelmi ügyekben: 

1) Valamennyi, a megyei (budapesti) igazgatóság által szervezett (verseny) 
nagypályás, kispályás és teremlabdarúgó bajnokság, kupa, futsal és 
strandlabdarúgás és egyéb bajnokság vagy kupa, toivábbá barátságos, 
felkészülési mérkőzés. 

2) Nagypályás és csökkentett pályaméretű utánpótlás labdarúgás 
a) férfi NB-s utánpótlás korosztályú bajnokságok, kupák; 
b) női NB-s utánpótlás bajnokságok, kupák. 

3) Futsal utánpótlás: 
a) NB-s férfi utánpótlás korosztályú bajnokságok, kupák; 
b) NB-s női utánpótlás korosztályú bajnokságok, kupák; 

4) Strandlabdarúgás utánpótlás bajnokságok  
NB-s utánpótlás korosztályú bajnokságok 

e) 

A Magyar Kupa és a Magyar Amatőr Kupa MLSZ által rendezett mérkőzéseken 
történt fegyelmi vétségekkel kapcsolatosan az MLSZ Fegyelmi Bizottsága, a 
megyei (budapesti) igazgatóságok által rendezett Magyar, illetve Amatőr Kupa 
selejtező mérkőzéseken történt fegyelmi vétségekkel kapcsolatosan a területileg 
illetékes megyei (budapesti) igazgatóság Fegyelmi Bizottsága jár el. 

f) 

Az MLSZ, illetve a megyei (budapesti) igazgatóság Fegyelmi Bizottsága első fokon 
jár el továbbá mindazokban az ügyekben, amelyeket az MLSZ, illetve a megyei 
(budapesti) igazgatóság Elnöksége, vagy a Fellebbviteli Bizottság a hatáskörébe 
utal 

g) 
Fegyelmi Biztos az alábbi esetekben járhat el: 

1) Labdarúgók fegyelmi ügyeiben, azzal, hogy az FB által kiszabható 
fegyelmi büntetés mértéke nem haladhatja meg a 2 soron 
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következő bajnoki mérkőzésen való részvételtől, vagy az ennek 
megfelelő legfeljebb 2 hét időtartamra szóló eltiltást.  

2) Sportszakemberek fegyelmi ügyeiben: azzal, hogy az FB által 
kiszabható fegyelmi büntetés mértéke nem haladhatja meg a 2 
soron következő mérkőzéssel kapcsolatos sportszakemberi 
tevékenységtől vagy ennek megfelelő legfeljebb 2 hét időtartamra 
szóló eltiltást. 

3) Sportszervezet fegyelmi ügyeiben: 
a) írásbeli figyelmeztetés; 
b) a díjfizetési rendben meghatározott pénzbüntetés, ha a felnőtt 

csapat labdarúgói közül egy mérkőzésen legalább öt fő sárga-
piros lapos figyelmeztetésben, kiállításban részesült. 

(3) Hatásköri és illetékességi vita eldöntése 

a) 
Az MLSZ Jogi Bizottsága jelöli ki az eljáró bizottságot, amennyiben hatásköri vagy 
illetékességi vita merül fel, továbbá elfogultság vagy bármilyen más ok miatt, a 
hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bizottság nem tud eljárni 

b) 
Ha a kérelem megalapozott vagy hivatalból történő eljárás esetén az illetékes 
Fegyelmi Bizottság helyett másik eljáró Fegyelmi Bizottságot kell kijelölni, ha azt 
különösen fontos sport vagy erkölcsi érdek indokolttá teszi. 

c) 
Az MLSZ bizottságok elnökei és tagjai, a megyei (budapesti) igazgatóság elnökségi 
tagjai és a megyei (budapesti) igazgatóság bizottságainak elnökei és tagjai elleni 
fegyelmi eljárás lefolytatására az eljáró bizottságot a Jogi Bizottság jelöli ki. 

(4) Összeférhetetlenség 

a) 

A fegyelmi eljárásban a kijelölt fegyelmi tanács elnökeként és tagjaként, 
jegyzőkönyvvezetőjeként nem vehet részt az a személy: 

1) aki ellen a fegyelmi eljárás indult, valamint a sértett; 
2) aki az eljárás alá vont személynek Polgári Törvénykönyvben meghatározott 

hozzátartozója; 
3) aki a fegyelmi eljárás során tanúként, vagy szakértőként hallgatnak meg; 
4) akitől a fegyelmi felelősség elfogulatlan, tárgyilagos megítélése egyéb 

okból nem várható. 

b) 

A kijelölt fegyelmi tanács elnöke, tagja és jegyzőkönyvvezetője, a kijelölt fegyelmi 
biztos köteles a Fegyelmi Bizottság elnökének haladéktalanul, legkésőbb a fegyelmi 
tárgyalás megkezdésekor bejelenteni, ha vele szemben összeférhetetlenségi ok áll 
fenn.  

Összeférhetetlenségi ok fennállására az eljárás alá vont, vagy meghatalmazott 
képviselője is hivatkozhat.  

Összeférhetetlenség miatti kizárási indítványt a Fegyelmi Bizottság elnökével, a 
kijelölt Fegyelmi Tanács elnökével, tagjával, a jegyzőkönyvvezetővel illetve a 
fegyelmi biztossal szemben lehet benyújtani. 

Az összeférhetetlenséget az eljárás alá vont vagy képviselője az annak alapjául 
szolgáló tényről való tudomásszerzést követően haladéktalanul, de legkésőbb a 
fegyelmi tárgyalás megkezdésekor indokolással ellátva bejelentheti.  

A Fegyelmi Bizottság elnökének, az Fegyelmi Tanács elnökének és tagjának, a 
jegyzőkönyvvezető illetve a fegyelmi biztos elfogultságára csak olyan konkrét 
magatartás, vagy körülmény alapján lehet eredményesen hivatkozni, amelyek külső 
szemlélők által is tapasztalhatók, érzékelhetők vagy, ha az összeférhetetlenségi ok 
jogszabályon alapul. 
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Az elfogultság körében mindig és minden felhozott indok tekintetében csak konkrét 
és valóságos tények alapján, s az adott ügyhöz kötötten vizsgálható az elfogultság 
kérdése. 
Összeférhetetlenség megállapítása a Fegyelmi Tanács elnökének és tagjának, a 
jegyzőkönyvvezető illetve a fegyelmi biztos tekintetében a Fegyelmi Bizottság 
elnökének hatáskörébe tartozik, annak fennállása esetén a Fegyelmi Bizottság 
elnöke, a fegyelmi tanács elnökét, a tagot, illetve a jegyzőkönyvvezetőt, a kijelölt 
fegyelmi biztost az eljárásból kizárja és az eljárást a fegyelmi tanács elnöke, a tag, 
a jegyzőkönyvvezető, illetve a fegyelmi biztos tevékenységével érintett részében 
megismétli. 

c) 
A hatályon kívül helyezés folytán megismételt elsőfokú eljárásban nem vehet részt 
az, aki a Fellebbviteli Bizottság által hatályon kívül helyezett I. fokú határozat 
meghozatalában a fegyelmi tanács elnökeként vagy tagjaként részt vett. 

d) 
A Fegyelmi Bizottság elnökének az összeférhetetlensége ügyében - ha az 
összeférhetetlenség oka fennáll - a Fellebbviteli Bizottság elnöke dönt. 

e) 
Összeférhetetlenség Testülettel szemben nem értelmezhető, kizárólag a testület 
tagjával, tagjaival szemben, egyénileg, a 46.§ (4) bekezdése szerint. 

47. § Fegyelmi Felügyelő Testület  

(1) 
Elnökét és tagjait az MLSZ Elnöksége nevezi ki. A testület 3-7 tagú. A kinevezés 5 
évre szól, megszűnik az időtartam lejártával, vagy a kinevezés visszavonásával. 

(2) 
A testület tagjai a Fegyelmi Felügyelő Testület felhatalmazása alapján a konkrét 
ügyekben önállóan járnak el. 

(3) 
A Fegyelmi Felügyelő Testület havonta tart testületi ülést, hogy a folyamatban lévő 
ügyeket értékelje, továbbá egységes álláspontot megfogalmazzon, amely a tagok 
számára kötelező. 

(4) 

A Fegyelmi Felügyelő Testület fegyelmi ügyekben másodfokú eljárásban jogosult 
képviselni az MLSZ-t, az iratokba betekinthet, vizsgálatokat folytathat le, annak 
alapján fegyelmi eljárást kezdeményezhet. Továbbá az MLSZ elnökének, 
elnökségének, főtitkárának felkérésére vagy hivatalból fellebbezést terjeszthet elő. 

(5) 
Az MLSZ Központi Hivatala, vagy a megyei (budapesti) igazgatóság írásban jelzi a 
Fegyelmi Felügyelő Testületnek, ha olyan adatokról szerez tudomást, amely indokolja 
a Fegyelmi Felügyelő Testület eljárását. 

(6) 
A határozathozatal módját, továbbá az iratkiadmányozást és további adminisztratív 
szabályozást a Fegyelmi Felügyelő Testület ügyrendje tartalmazza, amelyet az MLSZ 
Elnöksége hagy jóvá. 

48. § A fegyelmi határozat 

(1) A fegyelmi határozat 

a) 

A Fegyelmi Bizottság a fegyelmi felelősségről határozatban dönt. A tényállás jogi 
elbírálásában javaslatok, észrevételek nem kötik. A Fegyelmi Bizottság tárgyalás 
mellőzésével is hozhat határozatot. 
A tárgyalás mellőzésével hozott határozat meghozatalakor a Fegyelmi Bizottság 
elnöke, a fegyelmi tanácsba jelölt elnök és tagok, valamint a jegyzőkönyvvezető 
lehetnek jelen. A tárgyalás mellőzésével hozott határozat meghozatalában csak a 
Fegyelmi Bizottság elnöke által a Fegyelmi Bizottság tagjaiból kijelölt legalább 
három  fős fegyelmi tanács elnöke és tagjai vehetnek részt szavazással. 

b) 
A fegyelmi határozat lehet vétkességet megállapító, felmentő vagy fegyelmi eljárást 
megszüntető. 

c) 
A Fegyelmi Bizottság az eljárás alá vontat vétkesnek nyilvánítja, megállapítja, hogy 
az fegyelmi cselekményt követett el és büntethető, azután büntetést szab ki. 
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d) 

A Fegyelmi Bizottság az eljárást megszünteti, ha: 
1) nem állapítható meg a fegyelmi vétség elkövetése, vagy az eljárás alapjául 
szolgáló cselekmény nem fegyelmi vétség, vagy a fegyelmi vétséget nem a 
fegyelmi eljárás alá vont követte el; 
2) a fegyelmi eljárás tartama alatt az eljárás alá vont személy elhalálozik, vagy az 
eljárás alá vont sportszervezet megszűnik; 
3) a fegyelmi vétség súlyára és az eset összes körülményeire tekintettel a 
legenyhébb fegyelmi büntetés kiszabása sem látszik szükségesnek; 
4) az eljárás alá vont labdarúgó, vagy sportszakember jogviszonya az eljárás 
tartama alatt megszűnik. 

(2) Fegyelmi határozat kijavítása 

a) 
A Fegyelmi Bizottság a fegyelmi határozatot név-, szám-, vagy más elírás illetve 
számítási hiba miatt kijavíthatja, ha a javítás a határozatot érdemben nem 
változtatja meg. 

b) 
A határozat kijavítására fellebbezés hiányában a fellebbezési határidő lejártáig, 
fellebbezés esetén az iratoknak a Fegyelmi Bizottság részére történő beérkezéséig 
van lehetőség. 

c) A kijavító határozat ellen fellebbezésnek helye nincs. 

d) 
A kijavító határozatot meg kell küldeni mindazoknak, akiknek a kijavítandó 
határozatot is megküldték. 

(3) A határozat tartalma 

a) 

A fegyelmi határozat bevezető és rendelkező részből, rövid indokolásból, 
keltezésből és aláírásból, valamint az eljárás alá vont jogorvoslat lehetőségéről való 
tájékoztatásából áll: 

1) a bevezető rész tartalmazza az eljáró Fegyelmi Bizottság megnevezését, a 
határozat számát, azt, hogy a határozatot az MLSZ vagy mely megyei 
(budapesti) igazgatóság Fegyelmi Bizottsága hozta, valamint az eljárás alá 
vontnak a nevét és azonosítására szolgáló adatait, végül a határozat 
meghozatalának helyét és idejét; 

2) a rendelkező rész - ha az vétkességet állapít meg, büntetést szab ki - 
tartalmazza az elkövetett fegyelmi vétség szabályzat szerinti megjelölését, 
a vétkesség kérdésében való döntést, a kiszabott fegyelmi büntetést, 
valamint a fellebbezési lehetőséget és szükség esetén az eljárás 
költségeiről szóló rendelkezést; 

3) az indokolás - ha a fegyelmi határozat vétkességet állapít meg és 
büntetést szab ki - tartalmazza a bizonyítottnak vett tényállást, illetve azt, 
hogy a bizonyítékok értékelése alapján a Fegyelmi Bizottság milyen 
fegyelmi vétséget állapított meg és megindokolja azt, hogy a fegyelmi 
eljárás alá vont a cselekmény elkövetésében mennyiben vétkes. Az 
indokolás tartalmazza a figyelembe vett enyhítő vagy súlyosító 
körülményeket is, valamint megjelöli a határozat alapjául szolgáló 
jogszabályi lehetőségeket és fegyelmi szabályokat; 

4) a határozat meghozatalának helyét, idejét, az aláírásokat, azok nevét, akik 
részére a határozat megküldésre kerül és szükség esetén a kiadmányozót. 

b) 

Az eljárást megszüntető határozat a fegyelmi eljárás alá vont adatai után a 
rendelkező részben tartalmazza az eljárás megszüntetésének kimondását. A rövid 
indokolásban pedig ismertetni kell, hogy a Fegyelmi Bizottság a döntését milyen 
tényekre alapozta. 

c) A határozatot a fegyelmi biztos vagy a fegyelmi tanács elnöke írja alá. 

(4) Játékjogosultság, sporttevékenység felfüggesztése 

a) 
A mérkőzésen kiállított labdarúgó játékjogosultságát, kispadtól elküldött 
sportszakember tevékenységét a kiállítás, illetve a kispadtól elküldés a fegyelmi 
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határozat meghozataláig automatikusan felfüggeszti. 
A felfüggesztés időtartama alatt a mérkőzéstől eltiltott labdarúgóra és a 
sportszakemberi tevékenységtől eltiltott sportszakemberre vonatkozó 
rendelkezéseket kell alkalmazni.  
A fegyelmi vétségét az illetékes Fegyelmi Bizottság következő ülésén tárgyalni kell, 
illetve tárgyalás mellőzésével határozatot kell hozni. 

b) 
Felfüggeszthető a labdarúgó játékjoga, illetve a sportszakember 
sporttevékenységének a folytatása a fegyelmi eljárást elrendelő határozatban is. 

c) 

Az a labdarúgó vagy sportszakember, aki a játékvezetői jelentésében rögzített 
álláspontja szerint vele szemben a mérkőzés alatt vagy közvetlenül utána elkövetett 
tettlegesség vétségében bűnös, játékjoga, illetve tevékenysége mindaddig 
automatikusan felfüggesztődik, amíg a Fegyelmi Bizottság első fokon döntést nem 
hoz. 

d) 
A kiszabott fegyelmi büntetés időtartamába a játékjogosultság felfüggesztésének 
időtartamát be kell számítani 

e) 
Bűncselekmény elkövetésének alapos gyanúja esetén a felfüggesztés időtartama a 
büntetőeljárás jogerős befejezéséig illetve a jogerős határozat beszerzéséig 
meghosszabbodik. 

49. § Tárgyalás tartásának kérése 

(1) 

A kézbesítés útján közölt határozat csak tárgyaláson változtatható meg akkor, ha a 
fegyelmi eljárás alá vont a fegyelmi tárgyalás mellőzésével hozott határozat 
kézhezvételét követő 5 napon belül a fegyelmi tárgyalás megtartását kéri annak 
részletes indokolásával. Ha a határidő utolsó napja nem munkanapra esik, akkor a 
határidő az azt követő első munkanap.  

(2) A tárgyalás kérése a már kihirdetett határozatra nem halasztó hatályú. 

(3) A tárgyalás megtartása iránti kérelem benyújtása térítésmentes. 

(4) 
Az indokolást nem tartalmazó, nem az eljárás alá vont részéről vagy elkésett 
tárgyalás tartása iránti kérelmet a FEB elnöke elutasítja.  

50. § Idézés 

(1) 
A Fegyelmi Bizottság azt idézi, akinek jelenléte a fegyelmi tárgyaláson kötelező, vagy 
a tényállás tisztázásához elengedhetetlenül szükséges. 

(2) 

A tárgyalást úgy kell kitűzni, hogy arra a felek az idézést a tárgyalás előtt legalább 
három munkanappal korábban megkapják. 
Az idézés írásban / e-mail-ben vagy faxon visszaigazolással/; vagy a Fegyelmi 
Bizottság előtti megjelenés alkalmával szóban történik. Szükség esetén az idézés 
rövid úton telefonon is történhet. Ilyenkor feljegyzésben rögzíteni kell a telefonon 
történt idézés idejét, adatait és a beszélgetés tartalmát.  
A Fegyelmi Bizottság a labdarúgó vagy sportszakember részére az idézést 
sportszervezetük nevezési lapon bejelentett levelezési, fax, vagy e-mail címére küldi 
meg (kézbesíti). A telefonon történő idézés a sportszervezet nevezési lapon 
bejelentett telefon számán történik.  Az írásban megküldött idézést a sportszervezet 
köteles a labdarúgó, vagy sportszakember részére haladéktalanul átadni. 
Amennyiben az idézés telefonon történik a labdarúgót, vagy sportszakembert 
haladéktalanul tájékoztatni.  
Az átadás, tájékoztatás elmaradásából eredő következményeket a sportszervezet 
köteles viselni, arra a fegyelmi eljárás során hivatkozni nem lehet. 

(3) 

Az idézésben meg kell jelölni: 
a) a fegyelmi eljárás tárgyát és megindításának jogalapját; 
b) a fegyelmi eljárás alapjául szolgáló cselekményt; 
c) a rendelkezésre álló bizonyítékokat; 
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d) az eljárás alá vont meghallgatásának, illetve a tárgyalás időpontját; 
e) az idézéshez egyidejűleg csatolni kell a fegyelmi eljárás elrendelésének 

alapjául szolgáló írásbeli dokumentumok másolatát is. 
Az írásbeli idézésnek, illetőleg értesítésnek tartalmaznia kell azt, hogy a 
megidézettnek milyen minőségben, hol és mikor kell megjelennie, illetőleg az 
értesített milyen minőségben jelenhet meg, továbbá a távolmaradás 
következményeire történő figyelmeztetést. 

(4) 

Ha a fegyelmi eljárás alá vont személy kiskorú, az eljárás megindításáról törvényes 
képviselőjét kell értesíteni, aki köteles részt venni a fegyelmi eljárásban. 
A fegyelmi tárgyaláson értesítés alapján részt vehet a serdülő vagy ifjúsági korú 
labdarúgó edzője, illetve sportszervezetének képviselője is. 

(5) 

Amennyiben a megidézett - a szabályszerű idézés ellenére - nem jelenik meg, /azt 
alapos indokkal előzetesen nem menti ki/, a fegyelmi tárgyalásról engedély nélkül 
eltávozik, a megidézett önhibájából olyan állapotban jelenik meg, minek 
következtében a fegyelmi eljárás alatt nem hallgatható meg, a labdarúgó játékjogát, a 
sportszakember, a közreműködő, illetve az egyéb megidézett tevékenységének, vagy 
működésének a jogát fel kell függeszteni; játékvezető esetében a működési jogának a 
felfüggesztését a Játékvezető Bizottságnál kell kezdeményezni. Ismételt 
távolmaradás esetén a távolmaradót fegyelmi büntetésben lehet részesíteni. 

(6) 
A felfüggesztés megszűnik, ha a megidézett utóbb megjelenik, és távolmaradásának 
okát hitelt érdemlően bizonyítja, vagy ha a Fegyelmi Bizottság az ügyben eljárást 
megszüntető határozatot hoz. 

(7) 
Az igazolatlan távolmaradás miatt történő felfüggesztés ellen nincs helye 
jogorvoslatnak. A felfüggesztés időtartama nem számítható be a később kiszabott 
fegyelmi büntetésbe. 

(8) 

Az eljárás alá vont vagy meghatalmazott 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, kivéve, ha nyilvánvaló az, hogy az ok nem önhibán kívüli, vagy sorozatosan - az 
időhúzás céljából – kér halasztást. Amennyiben igazolást nyer, hogy az eljárás alá 
vont tárgyalás halasztására vonatkozó indoka nem valós, akkor ellene emiatt fegyelmi 
eljárást kell elrendelni. 

4. A fegyelmi tárgyalás  

51. § A fegyelmi tárgyalás  tartásának feltételei  

(1) Feltételek 

a) 
A fegyelmi tárgyalást az MLSZ vagy a megyei (budapesti) igazgatóság erre megfelelő 
hivatalos helyiségében kell tartani, fontos okból azonban máshol is megtartható. 

b) 
A fegyelmi tárgyalás megtartásának tárgyi, anyagi, technikai, ügyviteli és 
adminisztratív feltételeiről az MLSZ, illetve a megyei (budapesti) igazgatóság köteles 
gondoskodni. 

c) 

A fegyelmi eljárás lefolytatásával összefüggő költségeket – az 57.§ (3) bekezdésében 
meghatározott kivétellel – az eljáró szerv viseli, kivéve, ha az eljárás alá vont fegyelmi 
felelősségét jogerősen megállapították. Ekkor az eljárás alá vont köteles megtéríteni 
az általa indítványozott eljárási cselekmények, illetve a részéről igénybe vett jogi 
képviselő költségeit. 

(2) A fegyelmi tárgyalás 

 
A fegyelmi tárgyalás nem nyilvános. A fegyelmi tárgyaláson csak a kijelölt fegyelmi 
tanács elnöke, tagjai és a jegyzőkönyvvezető, valamint a Fegyelmi Bizottság elnöke, 
továbbá az eljárás alá vont és/vagy képviselője, valamint a Fegyelmi Bizottság által 
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idézettek illetve értesítettek vehetnek részt. 

 

52. § A fegyelmi tárgyalás előkészítése  

(1) Előkészítés 

a) 
A fegyelmi tárgyalást előkészítheti a Fegyelmi Bizottság elnöke, a kijelölt fegyelmi 
tanács vagy a fegyelmi biztos. 

b) 
A Fegyelmi Tanács minden olyan kérdésben dönthet, amely egyébként a Fegyelmi 
Bizottság elnökének hatáskörébe tartozik. 

(2) A Fegyelmi Bizottság elnökének teendői 

a) 

A Fegyelmi Bizottság elnöke a játékvezető, a szövetségi és a biztonsági ellenőr 
valamint a játékvezető ellenőr jelentésének, valamint a fegyelmi eljárás 
elrendelésének kezdeményezésére jogosulttól származó írásos bejelentésnek vagy a 
fegyelmi vétség alapjául szolgáló cselekményről egyéb módon érkező bejelentésnek a 
Fegyelmi Bizottsághoz érkezésétől számított tizenöt napon belül köteles megvizsgálni, 
hogy melyek azok az ügyek, amelyekben a fegyelmi eljárás megindítását el kell 
rendelni, mely ügyekben lehet tárgyalás nélkül dönteni és milyen ügyben kell fegyelmi 
tárgyalást tartani. 

b) 

A fegyelmi tárgyalás előkészítésekor meg kell vizsgálni, hogy helye van-e: 
1) a fegyelmi ügy tárgyalás mellőzésével történő elbírálásának; 
2) a fegyelmi eljárás felfüggesztésének; 
3) az eljárás megszüntetésének; 
4) szükséges-e a játékvezető, a szövetségi, biztonsági- és a játékvezető ellenőr 

jelentésének, az egyéb jogosulttól érkezett kérelemnek a tartalmi 
kiegészítése; 

5) kell-e intézkedni a játékvezető, a szövetségi, biztonsági- és a játékvezető 
ellenőr, a labdarúgó, a sportszervezet megbízott képviselőjének, tanúnak 
vagy szakértőnek a megidézéséről, egyéb bizonyíték (pl. képfelvétel) 
beszerzéséről, illetve az eljárásban érdekelt sportszervezet vagy egyéb 
érdekelt meghívásáról. 

c) 
Az elnök – ha indokoltnak tartja – a fegyelmi tárgyalás előtt intézkedik az idézésről, 
értesítésről, a bizonyítékok beszerzéséről. 

d) 
Amennyiben a vizsgálat megállapítása szerint nincs szükség intézkedésre a Fegyelmi 
Bizottság elnöke kijelöli a Fegyelmi Bizottság tagjai közül az ügyben eljáró három 
főből álló fegyelmi tanácsot vagy fegyelmi biztost. 

e) 

A Fegyelmi Bizottság elnökének javaslatára a fegyelmi tanács az eljárást 
felfüggesztheti: 

1) legfeljebb egy évre, vagy az akadály megszűnéséig, ha az eljárás alá vont 
önhibáján kívül védekezését távolléte miatt nem tudja előterjeszteni; 

2) legfeljebb a büntető-vagy szabálysértési eljárás jogerős befejezéséig, ha a 
kötelezettségszegés miatt büntető- vagy szabálysértési eljárás indult, feltéve, 
hogy a más hatóság jogerős határozata nélkül a tényállás nem tisztázható; 

3) felfüggeszthető a fegyelmi eljárás, ha az, aki ellen az eljárást elrendelték 
orvosilag igazoltan súlyosan beteg és ezért az eljárás vele szemben nem 
folytatható. 

(3) Tényállás kiegészítése 

a) 

A Fegyelmi Bizottság a valós tényállás teljes felderítése érdekében kérheti a 
játékvezető- illetve a szövetségi- és/vagy biztonsági ellenőrt, valamint a fegyelmi 
eljárás elrendelésének kezdeményezőjét, hogy a jelentését, illetve kérelmét további 
tényekkel egészítse ki vagy bizonyítékot mellékeljen. 

b) 
A Fegyelmi Bizottság a valós tényállás teljes felderítése érdekében kérheti az érintett 
személy működésének a felfüggesztését. 
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53. § Fegyelmi tanács  

(1) 
A fegyelmi jogkört a Fegyelmi Bizottság tagjai közül a fegyelemi bizottság elnöke által 
kijelölt fegyelmi tanács gyakorolja. 

(2) A fegyelmi tanács legalább háromtagú, vezetője a kijelölt tanács elnöke. 

54. § Fegyelmi tárgyalás lefolytatása  

(1) Tárgyalás megnyitása 

a) 

A fegyelmi tárgyalást legkésőbb az eljárást megindításáról szóló értesítés 
kézhezvételétől számított tizenöt (15) napon belül meg kell tartani. Ha valamelyik fél 
vagy képviselője a tárgyaláson nem jelenik meg, tárgyalást tartani és az ügyet 
érdemben elbírálni csak akkor lehet, ha az eljárás alá vontat vagy képviselőjét 
szabályszerűen értesítették. Az eljárás lefolytatatható akkor is, ha az eljárás alá vont 
vagy képviselője bejelentette, hogy a tárgyaláson nem kíván részt venni. 
A fegyelmi tárgyalást az eljáró tanács elnöke nyitja meg és megállapítja, hogy a 
megidézettek és az értesítettek megjelentek-e. Ettől függően megvizsgálja, hogy a 
tárgyalást meg lehet-e tartani. A fegyelmi tárgyalásról történő igazolatlan távol 
maradás a fegyelmi tárgyalás megtartását és a határozat hozatalt nem akadályozza. 

b) 

Ha a tanács elnöke megállapítja, hogy a tárgyalás megtartásának nincs akadálya, a 
fegyelmi tanács a tárgyalást megkezdi és az ügy befejezéséig lehetőleg nem szakítja 
meg. Ha az ügy terjedelme, bonyolultsága, valamint bizonyítás kiegészítése céljából 
vagy egyéb ok miatt szükséges, a tanács elnöke a megkezdett tárgyalást elnapolja, 
és a tárgyalás folytatásának a napját 8 napon belüli időpontra megjelöli. 

c) 
Az elnapolt tárgyalást a korábbi tárgyalásról készült jegyzőkönyv ismertetésével kell 
folytatni. 

(2) A fegyelmi tárgyalás vezetése és rendjének fenntartása 

a) 

A fegyelmi tárgyalást a fegyelmi tanács elnöke vezeti. Ügyel az FSZ rendelkezéseinek 
megtartására, a tárgyalás tekintélyének megóvására, gondoskodik arról, hogy a 
tárgyaláson résztvevő személyek jogaikat gyakorolhassák és ezekre a figyelmüket 
felhívja. 

b) 
A fegyelmi tanács elnöke a fegyelmi eljárás szabályai szerint határozza meg az 
eljárási cselekmények sorrendjét. 

c) 

A tárgyalás rendjét a fegyelmi tanács elnöke határozza meg. Azt, aki a tárgyalást 
zavarja vagy a fegyelmi tanács bármelyik tagjával tiszteletlenül viselkedik, a fegyelmi 
tanács elnöke rendre utasíthatja, ismételt vagy súlyos rendzavarás esetén pedig a 
tárgyalásról kizárhatja. 

d) 
A fegyelmi tanács a tárgyalást a tárgyalásról kizárt személy távollétében is folytatja és 
határozatot hozhat. 

e) 
A rendreutasítás vagy kizárás ellen nincs helye fellebbezésnek, de annak tényét a 
tárgyalásról készült jegyzőkönyvben rögzíteni kell. 

(3) A személyi adatok felvétele, az iratok rövid ismertetése 

A tárgyalás megnyitása és a személyi adatok felvétele után a tanács elnöke vagy egyik 
tagja (a továbbiakban: elnök) a fegyelmi eljárás alá vonttal ismerteti az ügyre vonatkozó 
iratokat, melynek keretében közli az eljárás alá vonttal a kötelezettségszegés elkövetésével 
kapcsolatos megállapításokat és azok bizonyítékait. Ezután a fegyelmi tanács elnöke 
tisztázza, hogy az eljárás alá vont tisztában van-e azzal, hogy miért folyik ellene fegyelmi 
eljárás, ismerteti a fegyelmi eljárás okait és az eljárás alá vont fegyelmi felelősségének 
indokait. Ezt követően a fegyelmi tanács meghallgatja a fegyelmi eljárás alá vont személyt 
és módot ad védekezésének előterjesztésére, valamint bizonyítékainak előterjesztésére. 
Ennek során – kérelemre – a fegyelmi tanács megtekintheti a fegyelmi eljárás alá vont 
személy által behozott, a 45. § (1) bekezdés b) 5. pontjában szabályozott, a fegyelmi eljárás 
alapjául szolgáló cselekményről készült videofelvételt is. Az eljárás alá vont az ügy iratait 
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megtekintheti, az elhangozottakra észrevételt tehet, és további bizonyítást javasolhat. 

(4) Bizonyítás 

a) 

Az eljáró fegyelmi tanács – ha szükséges – a tényállás tisztázására lefolytatja a 
bizonyítási eljárást. Ennek során tanukat, szakértőket hallgathat meg, és indokolt 
esetben helyszíni szemlét, vagy helyszíni tárgyalást is elrendelhet. A bizonyítás - ha a 
rendtartás másképpen nem rendelkezik - a fegyelmi eljárás alá vont személy 
jelenlétében történik. Az eljáró fegyelmi tanács elnöke szembesítést is elrendelhet. 

b) 

A tanuk közül – ha jelen van – a sértettet kell elsőnek meghallgatni. A tanú 
kihallgatása alatt a még ki nem hallgatott tanú(k) nem lehet(nek) jelen. A tanú 
kihallgatásának kezdetén tisztázni kell a személyi adatait, továbbá, hogy a 
kihallgatásának nincs-e kizáró oka, hozzá kérdéseket intézhetnek. 

c) 
A fegyelmi tanács mellőzheti a bizonyítást, ha a cselekmény csekély súlyú, vagy 
amelynek a felelősségre vonás szempontjából nincs jelentősége. 

d) 

A fegyelmi tanács a tényállás teljes felderítése érdekében - hivatalból vagy a fegyelmi 
eljárás alá vont személy indítványára - elrendelheti a bizonyítás kiegészítését. Ha ez 
nyomban nem lehetséges, vagy a tárgyaláson történő felvétele rendkívüli 
nehézségekbe ütközik, a tárgyalást el kell napolni és bizonyítás-kiegészítést - 
határidő kitűzésével – kell elrendelni. A fegyelmi tanács bizonyítás kiegészítéssel a 
fegyelmi tanács egy tagját is megbízhatja. 

e) 
A bizonyítás-kiegészítés megtörténte után az újabb bizonyítékokat is ismertetni kell a 
fegyelmi eljárás alá vont személlyel. 

f) 

Az eljáró Fegyelmi Bizottság a szövetség számára a játékvezető és az ellenőr által 
elektronikusan feltöltött és lezárt jegyzőkönyvet, jelentést hitelesnek fogadhatja el, 
amennyiben egyértelműen beazonosítható a játékvezető, ellenőr személye, és a 
feltöltött tartalom más által nem változtatható meg. 

(5) Az eljárás alá vont joga 

a) A bizonyítási eljárás lefolytatása során megidézettek vallomásukat megteszik. 

b) A felszólalások után a fegyelmi eljárás alá vont személy mondhatja el észrevételét. 

c) A felszólalások után a fegyelmi tanács az érdekeltek távollétében határoz. 

d) 

Ha az eljárás alá vont meghallgatására tartós akadályoztatása miatt az eljárás 
időtartama alatt nem kerülhet sor, a kötelezettségszegés elkövetésével kapcsolatos 
megállapításokat és azok bizonyítékait vele írásban kell közölni, és nyolcnapos 
határidő kitűzésével fel kell szólítani, hogy védekezését terjessze elő. 

(6) Jegyzőkönyv 

a) 
A fegyelmi tárgyalásról és egyéb eljárási cselekményekről felvett hangfelvétel nem 
helyettesítheti a jegyzőkönyvet, azt utóbb jegyzőkönyvbe kell foglalni. A 
jegyzőkönyvet a jegyzőkönyv-vezető vagy a Fegyelmi Bizottság tagja készíti. 

b) 

A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell: 
1) a tárgyalás helyét és idejét; 
2) a fegyelmi tanács elnökének és tagjainak nevét, a 3) és 4) pontokban 

megjelölt személyek és képviselőik nevét,  részvételük minőségét; 
3) a fegyelmi eljárás alá vont személy személyes adatait és/vagy képviselőinek 

adatait és az általa előadott védekezésének lényegét; 
4) a tanú, illetve a szakértő által elmondottak lényegét; 
5) az írásbeli bizonyítékok ismertetésének, a videofelvétel megtekintésének a 

megtörténtét, valamint a bizonyítási eljárásnak a fegyelmi ügy eldöntéséhez 
szükséges lényeges megállapításait; 

6) a fegyelmi határozat rendelkező részét, valamint a rendelkező részben 
foglaltak tömör indoklását; 

7) ha jelen van fegyelmi eljárás alá vont személy, akkor a fellebbezéssel 
kapcsolatos nyilatkozatát; 
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8) pénzbüntetés esetén a megfizetés határidejét, illetve annak elmulasztásakor 
alkalmazandó szankcióra figyelmeztetést. 

c) 
A fegyelmi tárgyalás jegyzőkönyvét a fegyelmi tárgyalás résztvevőinek aláírása után a 
fegyelmi eljárás iratához csatolva kell megőrizni. 

55. § Tanácskozás, határozathozatal  

(1) Tanácskozás, határozathozatal 

a) 
A kijelölt fegyelmi tanács a rendelkezésére álló bizonyítékok alapján határozatát  
szavazással hozza meg. 

b) 
A szavazásban való részvétel a tanács tagjai számára kötelező, és a szavazástól nem 
tartózkodhatnak. A tanács elnöke utolsónak szavaz. Szavazategyenlőség esetén a 
tanács elnökének szavazata dönt. 

c) A szavazáson csak a fegyelmi tanács elnöke és tagjai vehetnek részt. 

d) A meghozott határozatot közölni kell a fegyelmi eljárásban résztvevőkkel. 

(2) A fegyelmi határozat meghozatalának határideje 

Az elsőfokú 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. 

(3) A határozat kihirdetése, közlése, közzététele, kézbesítése 

a) 

A fegyelmi határozatot a jelenlévőknek ki kell hirdetni, a távollévőkkel pedig a 
Labdarúgás Versenyszabályzatában előírtak szerint kell közölni. A közléssel azonos 
hatálya van az MLSZ, illetve a megyei (budapesti) igazgatóság Hivatalos 
Értesítőjében, honlapján történő közzétételnek.  
A Fegyelmi Bizottság határozata rendelkező részének közzététele (nyilvánosságra 
hozatala) az MLSZ, illetve a megyei (budapesti) igazgatóság Hivatalos Értesítőjében 
és a honlapján történik. 

b) 
A Fegyelmi Bizottság a tárgyalás befejezésétől számított nyolc napon belül köteles 
határozatát írásba foglalni és az eljárás alá vonttal az 55. § (3) bekezdés a) pontjában 
foglaltak szerint kézbesítés útján közölni. 

c) 

A tárgyaláson hozott fegyelmi határozat kihirdetése nyilvános a tárgyaláson 
jelenlévőknek. A határozat kihirdetésekor fel kell olvasni a jegyzőkönyvben foglalt 
rendelkező részt és ismertetni kell az indoklás lényegét. 

i. a jegyzőkönyv másolatának átvételét az érintettel alá kell íratni, 
ii. a döntés kihirdetése után a fegyelmi büntetésben részesített a fellebbezés 

jogáról aláírásával hitelesített nyilatkozatban lemondhat. 

d) 
A fegyelmi határozatot meg kell küldeni mindazoknak a szerveknek, amelyek a 
határozat végrehajtásában közreműködni kötelesek. 

e) 

A Fegyelmi Bizottság a labdarúgó vagy sportszakember részére a határozatot 
sportszervezetük nevezési lapon bejelentett levelezési, vagy fax, vagy e-mail címére 
küldi meg (kézbesíti). A sportszervezet köteles azt a labdarúgó, vagy sportszakember 
részére haladéktalanul átadni. 

f) 
A Fegyelmi Bizottságnak a pénzbüntetés kiszabásáról rendelkező, előzetesen fax, 
vagy e-mail útján már kézbesített határozatot az érintett részére eredetben, postai 
úton (legalább ajánlott formában) is meg kell küldeni.  

(4) A fegyelmi határozat nyilvántartása, határidők számítása 

a) 
A fegyelmi határozatban kiszabott büntetést, illetve a felfüggesztés időtartamát nyilván 
kell tartani. 

b) A fegyelmi büntetések nyilvántartásáról az MLSZ és a megyei (budapesti) 
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igazgatóságok valamint azok Fegyelmi Bizottságai gondoskodnak. 

c) 
A szabályzatban meghatározott határidők naptári napokra értendők, amennyiben a 
határidő utolsó napja munkaszüneti napra esik, akkor az azt követő első munkanapon 
jár le a határidő. 

56. § Vegyes rendelkezések  

(1) A pénzbüntetés befizetése 

a) 

Az elsőfokú fegyelmi határozatban kiszabott pénzbüntetést a határozat 
meghozatalának hónapját követő hónap 15. napjáig kell az MLSZ vagy a megyei 
(budapesti) igazgatóság részére megfizetni. A pénzbüntetés azon a napon minősül 
megfizetettnek, amikor azt az MLSZ vagy a megyei (budapesti) igazgatóság 
bankszámláján maradéktalanul jóváírták, illetve az MLSZ vagy a megyei (budapesti) 
igazgatóság pénztárába maradéktalanul befizették. A pénzbüntetésre kötelezett 
labdarúgó vagy sportszakember helyett a fegyelmi határozatban kirótt pénzbüntetést 
a sportszervezet, melyhez a labdarúgó vagy sportszakember tartozik, nem fizetheti 
be. A pénzbüntetés befizetésekor meg kell jelölni a fizetésre kötelezett nevét, címét, a 
fegyelmi határozat számát és sportszervezetének nevét is. 

b) 

Amennyiben a pénzbüntetésre kötelezett labdarúgó vagy sportszakember a 
pénzbüntetést a fenti határidőig nem fizeti meg, a Fegyelmi Bizottság az MLSZ, illetve 
a megyei (budapesti) igazgatóság kezdeményezése alapján a labdarúgót vagy 
sportszakembert a sporttevékenységtől eltiltja a pénzbüntetés befizetéséig vagy 
pénzbüntetést szab ki legfeljebb 5 millió forint összegig, figyelemmel a jelen 
szabályzat 9. § (1) bekezdés f) pontjában és (2) bekezdés d) pontjában foglalt 
rendelkezésre. 

c) 

Amennyiben a pénzbüntetésre kötelezett sportszervezet a pénzbüntetést a fenti 
határidőig nem fizeti meg, a sportszervezet minden megkezdett késedelmes hónap 
után a pénzbüntetésen felül köteles megfizetni az adott versenyosztályra érvényes 
óvási díj összegével megegyező késedelmi pótlékot a pénzbüntetés befizetésig. A 
Fegyelmi Bizottság az MLSZ, illetve a megyei (budapesti) igazgatóságok 
kezdeményezése alapján a pénzbüntetést késedelmesen teljesítő sportszervezet 
esetén a 30. §-ban meghatározott szankciókat is alkalmazhatja. 

d) 

A pénzbüntetés határidőn belüli meg nem fizetése esetén az MLSZ, illetve a megyei 
(budapesti) igazgatóság kezdeményezése fegyelmi eljárás elrendelésének minősül és 
a Fegyelmi Bizottság tárgyalás mellőzésével hoz határozatot a soron következő 
ülésén. 

(2) Egyes eljárások összevonása 

a) 
Az ugyanazon sportszervezettel szemben indított, a mérkőzés rendjének 
megzavarásával (FSZ 37.§) kapcsolatos eljárások a Fegyelmi Bizottság elnökének 
döntése alapján összevonhatóak, és közös határozattal lezárhatóak. 

b) 
Az 56.§ (2) bekezdés a) pontja alapján összevont eljárások esetében tartani kell az 
55.§ (2) bekezdésben előírt határidőket. 
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V. Fellebbezés, fellebbviteli eljárás  

57. § Fellebbezés  

(1) Fellebbezésre jogosultak 

Az elsőfokú fegyelmi határozat ellen fellebbezésre jogosult: 
a) az az eljárás alá vont labdarúgó, sportszakember vagy sportszervezet, akivel 

illetve amellyel szemben a fegyelmi határozatot hozták; 
b) akinek jogát, vagy jogos érdekét a határozat rendelkező része név szerint érinti; 
c) az MLSZ elnöke; 
d) az MLSZ főtitkára; 
e) az MLSZ Fegyelmi Felügyelő Testülete. 
f) a megyei (budapesti) igazgatók az illetékességükbe tartozó ügyekben. 

(2) A fellebbezés határideje 

a) 
A fellebbezés határideje 15 nap. Ha a határidő utolsó napja munkaszüneti nap, 
akkor a határidő az ezt követő munkanap.  

b) A fellebbezés határidejét a határozat kézbesítésétől kell számítani. 

c) A fellebbezés határideje valamennyi fellebbezésre jogosultra vonatkozik. 

(3) A fellebbezés bejelentése, benyújtása 

a) 

Az, akivel szemben a fegyelmi határozat rendelkezést tartalmaz, fellebbezését a 
határozat tárgyaláson történt kihirdetését követően helyben, nyomban írásban is 
bejelentheti, vagy jegyzőkönyvbe rögzíteni kell és a fellebbezővel alá kell íratni. Az 
így bejelentett, fellebbezés indokolását azonban 15 napon belül - az 57. § (3) 
bekezdés b) pontjában előírtak szerint - írásban is el kell készíteni és azt a 
Fegyelmi Bizottsághoz eljuttatni. Amennyiben ez nem történik meg a bejelentett 
fellebbezéssel érdemben foglalkozni nem lehet. 

b) 

A fellebbezést annál a Fegyelmi Bizottságnál kell írásban benyújtani, – és a 
fellebbezési díj határidőben történő befizetését igazoló postai feladóvevény, a 
pénzbüntetés befizetését igazoló csekk (nyugta), banki átutalás hiteles másolatát 
csatolni – vagy a Fegyelmi Bizottság címére posta útján kimutathatóan eljuttatni, 
amelyik az elsőfokú fegyelmi határozatot hozta. 

c) 
A többeket érintő fellebbezés esetén, annak másolatát valamennyi érintettnek meg 
kell küldeni és erről az elsőfokú határozatot hozó Fegyelmi Bizottságot is 
tájékoztatni kell. 

d) 
A fellebbezési díjat az MLSZ Elnöksége a Szabályzatokhoz kapcsolódó díjfizetési 
rend kiadványban határozza meg. 

(4) A fellebbezés visszavonása 

a) 
A fellebbező a Fellebbviteli Bizottság határozathozatal céljából tartott ülésének 
megkezdéséig a fellebbezését visszavonhatja. 

b) A visszavont fellebbezést nem lehet újból előterjeszteni. 

(5) A fellebbezés tartalma 

a) A fellebbezés a határozat rendelkezése vagy az indoklás ellen is irányulhat. 

b) 
A fellebbezésben ismertetni kell a fellebbezés okát és célját. A fellebbezés okának 
téves megjelölése vagy téves fellebbezés miatt – az egyébként határidőre 
benyújtott és az alakiságnak megfelelő – fellebbezést nem lehet elutasítani. 

c) 
A fellebbezésben új tényt állítani és új bizonyítékra csak akkor lehet hivatkozni, ha 
az első fokú eljárásban még nem lett elbírálva és az elsőfokú eljárás lezárását 
követően jutott a fellebbező tudomására. 

d) A fellebbezést részletesen meg kell indokolni. 
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(6) Észrevétel a fellebbezésre 

A fellebbezéssel érintettek az iratok felterjesztéséig az elsőfokú Fegyelmi Bizottságnál, az 
iratok felterjesztése után pedig a Fellebbviteli Bizottságnál a fellebbezésre észrevételt 
tehetnek. 

(7) A fegyelmi határozat jogerőre emelkedése 

a) 

A fegyelmi határozat jogerőre emelkedik és végrehajthatóvá válik: 
1) azon a napon, amikor az 57. § (1) bekezdés szerinti fellebbezésre 

jogosultak a fellebbezési jogukról írásban lemondanak, 
2) fellebbezés hiányában a fellebbezési határidő lejártakor, 
1) fellebbezés esetében a Fellebbviteli Bizottság határozatának 

kézbesítésekor. 

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

(8) Halasztó hatály 

Az első fokú fegyelmi határozat ellen benyújtott fellebbezésnek nincs halasztó hatálya, 
kivéve az alábbi eseteket: 

a) ha Fegyelmi Szabályzat 9. § (3) bekezdés e), f), g), h), i), k), m), n), o) és p) 
pontjaiban meghatározott fegyelmi büntetés került kiszabásra, 

b) amennyiben olyan súlyos rendzavarás történik, amely bárki életét, 
egészségét, testi épségét veszélyezteti, az elsőfokon eljáró bizottság 
döntését előzetesen végrehajthatónak minősítheti, ami azt jelenti, hogy nincs 
halasztó hatálya és a fellebbezésre tekintet nélkül végrehajtható. 

(9) A fellebbezés iratainak továbbítása 

a) 
Ha fellebbezési határidő valamennyi jogosultra nézve lejárt, a fellebbezés iratait 
haladéktalanul, de legkésőbb tizenöt napon belül továbbítani kell a Fellebbviteli 
Bizottsághoz. 

b) 

Ha a fellebbezés az első fokú eljárás során figyelembe nem vett, olyan új tényt állít, 
vagy olyan bizonyítékra hivatkozik, amelynek körülményei a megfellebbezett ügy 
irataiból nem tűnnek ki, a Fegyelmi Bizottság elnöke erről az iratok 
felterjesztésekor, de legkésőbb a fellebbezésétől számított nyolc napon belül 
felvilágosítást küldhet és véleményt adhat a Fellebbviteli Bizottságnak. 

1. A fellebbviteli eljárás  

58. § A Fellebbviteli Bizottság  

(1) A Fellebbviteli Bizottság hatásköre és illetékessége 

a) 
Az MLSZ Fellebbviteli Bizottságának hatáskörébe tartozik az MLSZ bizottságainak 
elsőfokú határozatai elleni fellebbezések elbírálása. 

b) 
A megyei (budapesti) igazgatóság Fellebbviteli Bizottságának hatáskörébe tartozik a 
megyei (budapesti) igazgatóság bizottságainak elsőfokú határozatai elleni 
fellebbezések elbírálása. 

(2) A Fellebbviteli Bizottság ülésének előkészítése 

a) 

A Fellebbviteli Bizottság elnöke: 
1) intézkedik – szükség esetén – a hiányok pótlása, az iratok kiegészítése, új 

iratok beszerzése iránt; 
2) a fellebbezőt a fellebbezésnek három napon belüli kiegészítésére hívja fel, 

ha nem lehet megállapítani, hogy az elsőfokú Fegyelmi Bizottság határozatát 
miért tartja sérelmesnek; 
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3) a fegyelmi ügy iratait visszaküldi a Fegyelmi Bizottságnak, ha a fellebbezést 
visszavonták; 

4) gondoskodik arról, hogy a fellebbezést a Fellebbviteli Bizottsághoz történt 
érkezéstől számított harminc napon belül a Fellebbviteli Bizottság elbírálja. 

b) 

A Fellebbviteli Bizottság elnöke a fellebbezést érdemi vizsgálat nélkül elutasítja, ha: 
1) az FSZ-ben kizárt; 
2) nem a jogosulttól származik; 
3) elkésetten érkezik; 
4) a fellebbezési díjat nem, vagy nem az MLSZ szabályzatokhoz kapcsolódó 

Díjfizetési Rendben meghatározott összegben vagy nem a kellő határidőben 
fizették be, kivéve, ha a fellebbezést az MLSZ elnöke, főtitkára, az MLSZ 
Fegyelmi Felügyelő Testület nyújtja be. 

(3) Idézés a Fellebbviteli Bizottság tárgyalására 

a) A Fellebbviteli Bizottság a fellebbezésről általában a fegyelmi ügy iratai alapján dönt. 

b) 
A Fellebbviteli Bizottság elnöke a fellebbezőt megidézi a tárgyalásra, ha a 
fellebbezésben új tényt állít, vagy új bizonyítékra hívja fel a figyelmet, valamint ha a 
fellebbezés indokolásában egyéb új tények is felmerülnek. 

(4) A Fellebbviteli Bizottság eljárási formái 

a) A Fellebbviteli Bizottság a fellebbezésről elsősorban tanácsülésen határoz. 

b) 
A Fellebbviteli Bizottság tárgyalást tart, ha bárki meghallgatását szükségesnek ítéli. A 
tárgyaláson az elsőfokú fegyelmi tanács eljárására vonatkozó rendelkezéseket kell 
megfelelően alkalmazni. 

(5) A Fellebbviteli Bizottság tagjának összeférhetetlensége 

a) 
A Fellebbviteli Bizottság tagjaként nem vehet részt a fellebbviteli eljárásban az, aki a 
Fegyelmi Bizottság tagjaként sem vehet részt a fegyelmi eljárásban 

b) 
A fellebbviteli eljárásban az sem vehet részt, aki az elsőfokú fegyelmi eljárásban már 
részt vett. 

c) 
A Fellebbviteli Bizottság elnökének a fellebbviteli eljárásból összeférhetetlenség miatt 
történő kizárása ügyében a szövetség elnöke dönt. 

59. § A Fellebbviteli Bizottság határozata  

(1) A Fellebbviteli Bizottság határozata 

a) 

A Fellebbviteli Bizottság az elsőfokú Fegyelmi Bizottság határozatát: 
1) helybenhagyja; 
2) megváltoztatja; 
3) hatályon kívül helyezi és új eljárást rendel el. 

b) 
Helybenhagyja a Fellebbviteli Bizottság az elsőfokú határozatot, ha a fellebbezés 
alaptalan. A helybenhagyó határozat indoklása a helybenhagyás indokait röviden 
tartalmazza. 

c) 

Megváltoztatja a Fellebbviteli Bizottság az elsőfokú határozatot, ha az nem felel meg 
az anyagi jogi rendelkezéseknek, vagy ha a Fegyelmi Bizottság által kiszabott 
fegyelmi büntetés aránytalanul súlyos vagy kirívóan enyhe. 
Az első fokú határozatban kiszabott büntetést csak akkor lehet súlyosítani, ha a 
fegyelmi eljárás alá vont terhére az arra jogosult (57.§ (1) b-f) fellebbezést jelentett 
be. 

d) 
Hatályon kívül helyezi az elsőfokú határozatot és új eljárást rendel el a Fellebbviteli 
Bizottság, ha az megalapozatlan, illetve ha a Fegyelmi Bizottság eljárási szabályt 
sértett. 

e) 
Megalapozatlan az elsőfokú határozat, ha: 

1) a tényállás nincs kellően felderítve; 
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2) a Fegyelmi Bizottság nem állapított meg tényállást vagy a megállapított 
tényállás hiányos; 

3) a megállapított tényállás ellentétes a fegyelmi ügy iratainak tartalmával; 
4) a Fegyelmi Bizottság a megállapított tényekből további tényre helytelenül 

következtetett. 

f) 

Megalapozatlanság esetén a Fellebbviteli Bizottság: 
1) a tényállást köteles kiegészíteni, illetőleg helyesbíteni, ha a hiánytalan, 

illetőleg a helyes tényállás a fegyelmi iratok tartalma, ténybeli következtetése 
vagy a saját eljárása alapján megállapítható. A Fellebbviteli Bizottság ezt 
követően a kiegészített vagy helyesbített tényállás alapján hozza meg 
határozatát; 

2) a Fegyelmi Bizottság által megállapított tényállástól eltérő tényállást állapíthat 
meg a Fellebbviteli Bizottság, ha a felvett bizonyítás alapján felmentésnek 
vagy a fegyelmi eljárás megszüntetésének van helye. 

g) 

Hatályon kívül helyezi a Fellebbviteli Bizottság az elsőfokú határozatot és a fegyelmi 
eljárást megszünteti, ha: 

1) annak tartama alatt a fellebbező a labdarúgással, futsallal, 
strandlabdarúgással kapcsolatos tevékenységét abbahagyta, vagy 
sportegyesületi tagsága megszűnt; 

2) annak tartama alatt a fellebbező, eljárás alá vont személy elhalálozik, illetve 
az eljárás alá vont sportszervezet megszűnt. 

h) 

Hatályon kívül helyezi a Fellebbviteli Bizottság az elsőfokú határozatot és a Fegyelmi 
Bizottságot új eljárás lefolytatására utasítja, ha eljárási szabályt sértett, így ha: 

1) a Fegyelmi Bizottság tárgyaló tanácsa nem a fegyelmi eljárás szabályai 
szerint volt megalakítva; 

2) a Fegyelmi Bizottság a hatáskörét túllépte; 
3) a fegyelmi tárgyalást olyan személy távollétében tartották meg, akinek 

részvétele a fegyelmi eljárás szabályai szerint kötelező lett volna; 
4) a fegyelmi eljárásban résztvevők eljárási jogaikat nem gyakorolhatták, vagy 

ezek gyakorlását korlátozták; 
5)  a Fegyelmi Bizottság a határozat indoklási kötelezettségének nem tett 

eleget; 
6) a Fellebbviteli Bizottság az elsőfokú határozat megalapozatlanságát a 

fegyelmi iratok tartalma, illetőleg az általa felvett bizonyítékok alapján nem 
tudja kijavítani és ezért a megalapozatlanság a vétkesség megállapítását 
vagy a fegyelmi büntetés kiszabását lényegesen befolyásolja. 

i) 

A hatályon kívül helyező határozat indoklásának tartalmaznia kell: 
1) a hatályon kívül helyezés okát, valamint 
2) a Fellebbviteli Bizottságnak a megismételt eljárásra vonatkozó részletes 

iránymutatását. 

(2) A másodfokú határozat közlése 

a) 
A Fellebbviteli Bizottság írásba foglalt határozatát a fellebbező tudomására hozza, 
valamint közli mindazokkal, akik a határozat végrehajtásában kötelesek 
közreműködni. 

b) 
A Fellebbviteli Bizottság határozata egy példányának a megküldésével értesíti 
döntéséről a Fegyelmi Bizottság elnökét, egyidejűleg a fegyelmi ügy valamennyi iratát 
a szükséges intézkedés megtétele céljából visszaküldi. 

c) 
A másodfokú határozat ellen rendes jogorvoslatnak nincs helye, annak 
meghozatalakor végrehajthatóvá válik. 

(3) Egyéb eljárási cselekmények 

A Fellebbviteli Bizottság ülésének nyilvánosságára, a jegyzőkönyvre, valamint a bizonyítási 
tevékenységére a Fegyelmi Bizottság eljárására meghatározott szabályokat kell 
megfelelően alkalmazni. 
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60. § Az MLSZ Jogi Bizottsága törvényességi felülvizsgálati jogkö re 

Az MLSZ Jogi Bizottsága törvényességi felülvizsgálati jogköre 

a) 

Az MLSZ Jogi Bizottsága hivatalból vagy a fegyelmi határozattal érintett írásbeli 
kérelmére az MLSZ vagy a megyei (budapesti) igazgatóság Fegyelmi Bizottságainak 
II. fokon jogerőssé vált fegyelmi döntését hatályon kívül helyezi, és új eljárást rendel 
el, jogszabály, alapszabály, illetve más szabályzat megsértése, vagy a határozat 
megalapozatlansága esetén. 

b) 
A törvényességi felülvizsgálat lefolytatására vonatkozó írásbeli kérelmet az adott 
határozat másodfokon jogerőre emelkedésétől számított 15 napos jogvesztő 
határidőn belül lehet benyújtani az MLSZ Jogi Bizottságához. 

c) 

Amennyiben az MLSZ vagy a megyei (budapesti) igazgatóság Fegyelmi 
Bizottságainak I. fokú határozatával szemben fellebbezést nem nyújtanak be és a 
határozat a fellebbezési határidő lejártakor jogerőre emelkedik, ellene törvényességi 
felülvizsgálat lefolytatására irányuló kérelmet nem lehet előterjeszteni. 

VI. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK  

61. § Hatálybalépés  

(1) A Fegyelmi Szabályzatot az MLSZ Elnöksége ELN – 104/2016 (12.13.) számú 

határozatával fogadta el. Módosította az ELN-9/2017. (03.02.) számú határozata. az 

ELN-97/2017. (07.11.) számú határozata és az ELN-45/2018. (07.18.) számú 

határozata. 

 

(2) A szabályzat rendelkezései 2018.07.20-tól, a hatályba lépést követően 

keletkezett, a szabályzat hatálya alá tartozó ügyekben alkalmazandók. 

 


