
 

 

Sopron Városi Szabadidősport Szövetség 

Kispályás Labdarúgó Bajnokság 

 
Fegyelmi Szabályzata 

(továbbiakban röviden: FSZ) 
 

 

I. 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

 
 A Sopron Városi Szabadidősport Szövetség Kispályás Bizottsága, csapatok, valamint labdarúgóik 

és tagjaik a labdarúgással összefüggő tevékenységük során a becsületesség, jóhiszeműség, 

igazságosság, a tisztesség és a sportszerűség elvei szerint kötelesek viselkedni.  

A labdarúgó mérkőzések nem sportjellegű megnyilvánulásokra történő felhasználása a 

sportszerűség megszegésének minősül. 

 

II. 
A FEGYELMI SZABÁLYZAT CÉLJA, FELADATA 

 

(1)A Sopron Városi Szabadidősport Szövetség Kispályás Bizottsága célja, hogy a Versenykiírás 

illetve az érvényben lévő Játékszabályzat és a Sporttörvény rendelkezéseivel összhangban:  

a) hatékonyan, és időszerűen védje a játékban, a labdarúgás irányításában, szervezésében, 

lebonyolításában résztvevők személyét és jogait, továbbá a labdarúgó sportág rendjét és 

tisztaságát  

b) segítsen betartatni, illetve tiszteletben tartatni a labdarúgással összefüggő valamennyi 

szabályzatot, illetve a Sopron Városi Szabadidősport Szövetség 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 

tartalmú és nagyságú fegyelmi büntetésben részesíthető. 

(3) A jelen FSZ által nem szabályozott kérdésekben, illetve az MLSZ mindenkori Fegyelmi 

Szabályzata és a jelen FSZ rendelkezéseinek esetleges ütközése esetén az MLSZ Fegyelmi 

Szabályzata irányadó. 

 

III. 

AZ FSZ IDŐBELI ÉS TÁRGYI HATÁLYA 

 

 A fegyelmi vétséget az elkövetés idején hatályban lévő FSZ szerint kell elbírálni valamennyi, 

a Soproni Városi Szabadidősport Szövetség által szervezett vagy rendezett Kispályás 

Labdarúgó Sporteseményen. 



 
 

 

 

IV. 

A FEGYELMI BÜNTETÉS CÉLJA 

 

A fegyelmi büntetés célja - a kispályás labdarúgósport rendjének és tisztaságának védelme 

érdekében - a fegyelmi vétséget elkövető sportszerűségre nevelése, valamint annak 

megelőzése, hogy a sportág versenyrendszerének résztvevője fegyelmi vétséget kövessen el. 

 

 

V. 

KÖZZÉTÉTEL 

 

Amennyiben a Sopron Városi Szabadidősport Szövetség versenyein csapatvezető vagy 

labdarúgó kerül eltiltásra azt szervezet hivatalos honlapján kell közzé tenni és a csapatvezető 

a nevezéskor leadott e-mail címén is értesítést kap. A fentiekhez a nevezéssel az érintett 

csapatvezetők és labdarugók kifejezett hozzájárulásukat adják, azaz az értesítéseket közzététel 

és e-mail útján közöltnek tekintik. 

 

VI. 

A FEGYELMI TÁRGYALÁS 

 

Fegyelmi eljárás alapvetően a játékvezető, játékvezetői jelentése útján, ennek elmulasztása 

esetén bárki érintett által indítható.  A fegyelmi tárgyalás zárt, ahol a Fegyelmi Bizottság a 

mérkőzés hivatalos jegyzőkönyvébe leírt játékvezetői jelentés alapján hozza meg a 

határozatot, mint elsőfokú fegyelmi döntést.  

Fegyelmi tárgyalás időpontja: hétfőnként 09:00 

Helye: Sopron Városi Szabadidősport Szövetség székhelye: Ferenczy J. u. 2. 

  

 

VII. 

FELLEBEZÉS 

 

Az elsőfokú fegyelmi határozat ellen fellebbezésre jogosult:  

a) akivel szemben a fegyelmi határozatot hozták 

b) a reá vonatkozó rendelkezés ellen az, akivel szemben a határozat rendelkezést tartalmaz. 

A fellebbezést részletes indokolással e-mail útján kell előterjeszteni és megküldeni a Soproni Városi 

Szabadidősport Szövetség alábbi e-mail címére: szabadidosport@svszsz.hu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
VIII. 

A FELLEBEZÉS HATÁRIDEJE 

 
(1) A fellebbezés határideje 8 naptári nap. A fellebbezési határidő akkor minősül 

megtartottnak, amennyiben a fellebbezési határidő utolsó napja 16 órájáig a fellebbezés 

megérkezik a Soproni Városi Szabadidősport Szövetség VII. pontban rögzített e-mail címére. 

(2) A fellebbezés határidejét a határozat közzétételétől kell számítani.  

(3) A fellebbezés határideje valamennyi fellebbezésre jogosultra vonatkozik. 

(4) Fellebbezési díj: 10.000. (tízezer) Ft, amelynek teljesítését a fellebbezés benyújtásával 

egyidejűleg igazolni kell, ellenkező esetben a fellebbezés érdemi vizsgálat nélkül elutasításra 

kerül. 

 

 

IX. 

A FELLEBVITELI ELJÁRÁS  

 
A fellebbezést a Kispályás Bizottság Elnökségi ülésén tárgyalja meg az Elnökség és hozza 

nyilvánosságára a határozatot, mint másodfokú fegyelmi döntést a szervezet honlapján, illetve 

elektronikus úton (e-mail) értesíti ki az érintett feleket. A Kispályás Bizottság Elnökségi 

ülésére az érintett személyek meghívást kapnak a csapatvezető nevezésekor leadott e-mail 

címre azzal, hogy jelenlétük nem kötelező. 

 

A fellebbviteli tárgyalás zárt, azon csak az eljárás alá vont személy és/vagy képviselője, 

valamint az Elnökség által beidézettek és értesítettek vehetnek részt.  

 

X. 

MÉLTÁNYOSSÁGI KÉRELEM 

 

A fegyelmi határozat és a fellebbviteli eljárásban hozott döntés megváltoztatásáért, a büntetés 

háromnegyed részének letöltése után lehet kérelemmel fordulni az SVSZSZ elnökségéhez. 

1.pont 

A vétkes játékost sújtó büntetések: 

A mérkőzés előtt, alatt és közvetlenül utána a játékvezető a sorozatosan szabálytalankodó, 

reklamáló játékost, játékosokat figyelmeztetésben részesíti. A figyelmeztetés szóbeli, sárga 

lap (időleges kiállítás), piros lap (végleges kiállítás).  

Sárga kártyával (5 perces kiállítás) kell kiállítani azt a játékost aki: 

• sportszerűtlenül viselkedik 

• szavakkal, mozdulatokkal nemtetszését fejezi ki 

• következetesen vét a játékszabályok ellen 

• késlelteti a játék újraindítását 



 
• szabadrúgás, szögletrúgás, oldalberúgás-oldalbedobás, büntetőrúgás esetén nem tartja 

be az előírt távolságot és zavarja, illetve megakadályozza a labda gyors játékba 

hozatalát 

• a játékvezető engedélye nélkül belép a játéktérre és sportszerűtlenül viselkedik 

• a játékvezető engedélye nélkül elhagyja a játékteret (sérülés esetét kivéve) 

• mint kapus nem végzi el a kapukidobást 6 másodpercen belül 

• a sárga kártyás kiállítás (5 perces kis büntetés) letelte után, bárki visszatérhet a 

pályára a benevezett játékosok közül 

• a sárga kártyával kiállított játékos visszatérhet a pályára, amennyiben csapata 

gólt kap a kiállítás alatt! 

• páros kiállításnál ez a lehetőség nem áll fenn, ott le kell tölteni mindkét 

játékosnak az 5 perces kis büntetést! 

• amennyiben a fenti sportszerűtlenségeket valamelyik játékos kétszer elköveti, a 

második sárga kártya után piros kártyát kell felmutatni neki, ami után sem ő, 

sem másik csapattársa nem mehet vissza a játéktérre, mert véglegesen lett 

kiállítva, a csapata létszámhiányosan kell, hogy befejezze a mérkőzést 

• a fent említett szabálytalanságok során, ha a játékvezető figyelmeztetni akarja a 

vétkest, vagy 5 percre kiállítani, és a játékot megszakítja, akkor a játékot az ellenfél 

javára megítélt közvetett szabadrúgással kell folytatni onnan, ahol a szabálytalanság 

történt, figyelembe véve az általánosan kötelező rendelkezéseket 

Piros kártyával (végleges kiállítás) kell kiállítani azt a játékost aki: 

• súlyos sportszerűtlenségben vétkes 

• durván játszik 

• ellenfelét, vagy bármely más személyt leköp vagy megüt, vagy szándékosan megrúg 

• ellenfél csapatát kezezéssel nyilvánvaló gólszerzéstől fosztja meg (kivéve a saját 

büntetőterületen belül álló kapust) 

• ellenfél csapatát szabadrúgást, vagy büntetőrúgást maga után vonó cselekedettel 

nyilvánvaló gólszerzéstől fosztja meg 

• goromba, sértő kifejezéseket használ a nézőkkel, játékostársaival vagy a 

játékvezetővel szemben 

• második sárga lapot maga után vonó figyelmeztetést követ el 

• a piros kártyás kiállítás végleges, tehát 5 perc letelte után sem jöhet be senki a 

kiállított játékos helyett 

• a fent említett szabálytalanságok során, ha a játékvezető ki akarja állítani a vétkest, és 

a játékot megszakítja, akkor a játékot az ellenfél javára megítélt közvetett 

szabadrúgással kell folytatni onnan, ahol a szabálytalanság történt 

• abban az esetben, ha a kispadon helyet foglaló játékos olyan szabálysértést követ el, 

amiért sárga vagy piros kártyás büntetésben részesül, a pályán lévők közül kell 

valakinek a büntetés időtartamát letölteni, akit a csapatvezető jelöl ki. Amennyiben a 

csapavezető nem akar jelölni, akkor a játékvezető jelölhet. 

1./ időleges öt (5) perces kiállítás után elkövetett újabb második (2) sárga lapos 

figyelmeztetés esetén : 

Eltiltás: egy (1) mérkőzésről  

 



 
2./ sértő reklamálásért: 

Eltiltás: egy (1) - hat (6) mérkőzésről 

 

3./ gólszerzést megakadályozó szándékos kezezés, illetve gólba tartó labda kézzel való kiütése 

miatt: 

Eltiltás: egy (1) mérkőzésről  

 

4./ gólszerzést megakadályozó, egyértelmű gólhelyzetben elkövetett szabálytalanságért: 

Eltiltás: egy (1) - hat (6) mérkőzésről 

 

5./ játékostársakkal, játékvezetővel, nézőkkel, a Szakbizottság tagjaival, tisztségviselőivel 

szemben elkövetett tiszteletlenségért (durva hangnem, sértegetés):  

Eltiltás: egy (1) - nyolc (8) mérkőzésről 

6./ kíméletlen játék, sérülésokozás, vagy kísérlet esetén az elkövetett és a játékvezető által 

leírt szabálytalanságtól függően:  

Eltiltás: három (3) mérkőzéstől - egy (1) évig 
 

7./ ha a játékos tettlegességet követ el az ellenfél vagy saját játékosával szemben (ütés, rúgás, 

dobás, köpés, stb): 

Eltiltás: öt (5) mérkőzéstől - öt (5) évig  

8./ ha a játékos a játékvezetőt tettleg bántalmazza, vagy megkísérli és a játékvezető a 

mérkőzést, félbeszakítja: 

Eltiltás: egy (1) évtől - öt (5) évig  

 

9./ az a játékos, aki a mérkőzés alatt a pályán, cserepadon, illetve a mérkőzés szünetében, 

vagy befejezését követően öt (5) percen belül közvetlenül kiállításra kerül, mert botrányosan 

viselkedik, verekedést kezdemény, vagy idéz elő: 

Eltiltás: hat (6) hónaptól - öt (5) évig 

10./ az a játékos, aki a Fegyelmi Szabályzat I. 1-9./ pontok alatt leírt sportszerűtlenségeket az 

éppen folyó, vagy az egymást követő bajnokságok, kispályás tornák, kupaküzdelmek során 

ismételten elköveti, visszaesőnek minősül, ezért súlyosbított büntetésben részesül: 

Eltiltás: az elkövetett szabálytalanság után kiróható eltiltás felső határától  

- annak kétszeres időtartamáig terjedhet 



 

2.pont 

A vétkes csapatot sújtó büntetések:  

 

1./ Ha a játékvezető a találkozót félbeszakítja a mérkőzés három (3) pontját a vétlen csapat 

kapja. Félbeszakadt mérkőzés esetén a Fegyelmi Bizottság az addig elért eredményt igazolja, 

ha az meghaladja a három (3) gólos különbséget. Ellenkező esetben a jóváírt eredmény 3-0-

as gólkülönbség a vétlen csapat javára. Ez minden esetben ki nem állásnak minősül és az 

érvényben lévő Versenykiírásnak megfelelően jár el a Fegyelmi Bizottság. Amennyiben egy 

csapat létszáma a mérkőzés alatt négy (4) fő alá csökken (sérülés vagy egyéb ok miatt) 

ugyanebbe a kategóriába tartozik. 
 

2./ Amennyiben egy játékos által elkövetett tettlegesség (pl.: ütés, rúgás, köpés) 

sportszerűtlenség folytatását a vétkes játékos csapatvezetője (csapatvezető az a játékos, aki 

az adott mérkőzés jegyzőkönyvét csapatvezetőként aláírta) nem akadályozza meg: 

Büntetés:  

a) a Fegyelmi Bizottság a mérkőzés három (3) pontját 3-0-as gólkülönbséggel az 

ellenfél javára igazolja és a megszerzett pontjaiból három (3) – kilenc (9) 

büntetőpontot levonhat 

b) b) ebben az esetben a csapatvezető ellen is fegyelmi eljárás indul 

 

 

3./ A csapat/ok/ több tagjának részvételével előidézett verekedés miatt a vétkes csapat/ok/ 

kizárásra kerülhet/nek/ a bajnokságból. A verekedésben bizonyítottan részt vett játékosokkal 

szemben a Fegyelmi Bizottság a Fegyelmi Szabályzat szerint jár el. 

4./ Amennyiben cserejátékosok hiányában egy csapat létszáma a minimális négy (4) fő alá 

esik, a mérkőzés nem folytatható és a Fegyelmi Bizottság a versenykiírás 6. pontjában 

szereplő – ki nem állás – szabálya szerint jár el.  

5./ Jogosulatlan játék esetén a mérkőzés eredményét a vétlen csapat javára igazolja három 

(3) ponttal és 3-0-as gólkülönbséggel (ha az kisebb, mint a 3-0-as gólkülönbség) a Fegyelmi 

Bizottság.  

Büntetés: 

a) A vétkes csapat összpontszámából ugyanakkor három  (3) büntetőpontot levon 

lejátszott mérkőzésenként és a harmadik (3) esetnél kizárással sújtja.  

b) Ebben az esetben a csapatvezető ellen is fegyelmi eljárás indul. 



 
c) Jogosulatlanul több mérkőzésen pályára lépő játékost a bajnokságból kizárja a 

Fegyelmi Bizottság.  

 

6./ Mérkőzés kezdésének megtagadása, levonulás a játéktérről: 

 

a) Fegyelmi vétséget követ el az a csapat mely a játékvezető felhívása ellenére megtagadja a 

mérkőzés megkezdését:  

 

Büntetés: a mérkőzés három (3) pontját 3-0-as gólkülönbséggel az ellenfél javára igazolja, 

illetve három (3) büntetőpontot levon a csapattól, ki nem állás miatt. 

 

 b) Fegyelmi vétséget követ el az a csapat mely a játékvezető felhívása ellenére levonul a 

játéktérről és oda neki felróható okból nem tér vissza:  

 

Büntetés: három (3) - hat (6) pontot levonás 

 

 c) Annak a csapatvezetőnek a büntetése, aki a játékosnak, a csapatnak, vagy a csapat egyik 

játékosának sem engedélyezi a mérkőzés hivatalos kezdési időpontjában a pályára lépést, a 

pályáról történő levonulását elrendeli, illetve nem tesz meg minden tőle telhetőt a játékos 

vagy a játékosok visszatéréséért:  

 

Büntetés: három (3) - hat (6) pontot levonás a csapattól 

 

7./ Amennyiben a mérkőzés félbeszakadásáért mindkét csapat felelős, akkor egyik csapat sem 

kap pontot és a Fegyelmi Bizottság a mérkőzést 0-0-val igazolja: 

 

Büntetés: három (3) - hat (6) pontot levonás a csapatokól 

 

8./ Amennyiben olyan eset történik amely nincs lefektetve a fegyelmi szabályzatban, abban az 

esetben a Magyar Labdarúgó Szövetség fegyelmi szabályzata az irányadó 

Záradék: 
 
1./ Félbeszakított mérkőzés esetén az érintett két csapatvezetőt szükség szerint a Fegyelmi Bizottság 

kiértesíti a fegyelmi tárgyalásra! 

2./ A fegyelmi tárgyalásig a kiállított játékosok nem léphetnek pályára!  

 

Sopron, 2022.  
www.kispalyasopron.hu 

szabadidosport@svszsz.hu 

http://www.kispalyasopron.hu/

