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Fegyelmi Szabályzat
1. Hatálya
1.1. Jelen Fegyelmi Szabályzat (továbbiakban: FSZ) vonatkozik a Magyar Tamburello
Szövetség (továbbiakban: MATAMSZ) rendezése keretében sporttevékenységet folytató
•

amatőr játékosokra (sportolókra);

•

sportszakemberekre;

•

sportegyesületekre;

•

a MATAMSZ, illetve a vele tagsági viszonyban lévő sportegyesületek választott
vagy kinevezett tisztségviselőire, és a tamburelloval összefüggő tevékenységet
folytató személyekre.

1.2. Az FSZ vonatkozik valamennyi a MATAMSZ által rendezett vagy jóváhagyott eseményen, mérkőzéseken, edzőmérkőzéseken, edzőtáborozásokon, valamint a válogatott
mérkőzésekre történő felkészüléseken, válogatott mérkőzéseken elkövetett fegyelmi vétségek elbírálásánál.
1.3. A fegyelmi felelősséget az elkövetés idején hatályban lévő szabályok szerint kell elbírálni.
1.4. Az FSZ jelenleg hatályos formája visszavonásig érvényes.

2. Fegyelmi vétség
2.1. A fegyelmi vétség az a cselekmény vagy mulasztás, amelyre az FSZ büntetés kiszabását rendeli el.
2.2. A csapatok játékosi és az egyesületek a nevezésükkel elfogadják és tudomásul veszik,
hogy az FSZ rájuk nézve kötelezően vonatkozik, melynek megsértése az FSZ-ben leírt következményekkel járnak.
2.3. A sportolók, edzők, hivatalos személyek részéről elkövetett fegyelmi vétségnek minősül:
• sportszerűtlen magatartás, botrányos vagy erkölcstelen viselkedés csapattársak, ellenfelek, sportszakemberek, hivatalos személyek vagy nézőkkel szemben;
• a mérkőzésről készült jegyzőkönyv szándékos rongálása, megsemmisítése;
• a tamburello játékszabályainak, hazai- és nemzetközi (FIBT) szabályzatainak megsértése;
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• jogtalan előny szerzése vagy másoknak jogtalan előny, nyújtása, hátrány okozása, valamint ezek bármelyikére tett kísérlet;
• botrányos vagy erkölcstelen viselkedés, sértegetés az ellenféllel, a nézőkkel, a mérkőzés hivatalos személyeivel szemben
• mások által hallható és érthető, a közvélemény által trágár jelentésűnek ismert szavak,
kifejezések, illetve ismert jelzések, mutogatások;
• az ellenfelek, nézők, játékvezetők, egyéb személyek testi sértése, szándékos és engedély nélküli megérintése, akár testtel, akár ütővel, labdával, vagy egyéb tárggyal történik a verseny helyén és idején;
• a labdameneten kívüli, játékban nem lévő labda elütése dühből, elkeseredettségből
vagy felindultságból, a pályára vagy azon kívülre játékosokat, hivatalos személyeket,
rendezőket vagy nézőket eltalálva vagy veszélyes módon megközelítve;
• az ütőjük szándékos eldobása, talajhoz csapása, bármilyen tárgy vagy személy megütése vagy az erre irányuló mozdulat sor;
• a pálya vagy a hozzá kapcsolódó tárgyak szándékos rongálása;
• sportteljesítménye fokozására tiltott teljesítményfokozó szert vagy módszert (dopping)
alkalmaz, illetve annak alkalmazásában közreműködik. (A Nemzetközi Anti-Dopping
Ügynökség (WADA) aktuális Tiltott Anyagok és Módszerek Listája: http://list.wadaama.org/)

3. Fegyelmi büntetések
3.1. Sportolókra, sportszakemberekre vonatkozó fegyelmi büntetések:
•

szóbeli figyelmeztetés

•

írásbeli megrovás

•

pénzbüntetés

•

MATAMSZ által rendezett vagy jóváhagyott sportversenyekről, sporteseményektől

3.2. Sportegyesületekre és az általuk nevezett csapatokra vonatkozó fegyelmi büntetések:
•

írásbeli figyelmeztetés

•

pályaválasztói jog legfeljebb 6 hónapra történő felfüggesztése

•

mérkőzések eredményeinek megsemmisítése, bajnoki pontok levonása

•

büntetőpontok megállapítása
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•

eltiltás nemzetközi sportrendezvényen való részvételtől, 6-tól 24 hónapig terjedő
időtartamra.

•

sportolói igazolásokhoz, átigazolásokhoz való jog megvonása, 6-tól 24 hónapig
terjedő időtartamra

•

a MATAMSZ-ból való kizárás, legfeljebb 2 évre

•

pénzbüntetés

4. Fegyelmi büntetések végrehajtása
4.1. A 3.1. és 3.2. pontok alatt megjelöl fegyelmi büntetések végrehajtása próbaidőre felfüggeszthető, ha az elkövető személyi körülményeire, valamint az elkövetett fegyelmi vétségre való figyelemmel a büntetés célja ily módon is elérhető. A próbaidő egy évnél nem
hosszabb, és mértéke nem lehet rövidebb, mint a végrehajtásban felfüggesztett büntetési
idő.
4.2. A próbaidő hossza meghatározható naptári napokban vagy mérkőzésszámban.
4.3. A próbaidőre felfüggesztett fegyelmi büntetést végre kell hajtani, ha az eljárás alá vont
a próbaidő alatt újabb, írásbeli megrovásnál súlyosabb büntetendő fegyelmi vétséget követett el. Amennyiben a próbaidő alatt a büntetésben részesített újabb fegyelmi vétséget nem
követett el, úgy mentesül a korábbi fegyelmi büntetés hatálya alól.
4.4. Ha az eljárás alá vont a fegyelmi büntetés hatálya alatt újabb fegyelmi eljárás megindítására alapul szolgáló kötelezettségszegést követ el, ugyanaz a fegyelmi büntetés ismételten is kiszabható.

5. A fegyelmi eljárás
5.1. Fegyelmi eljárást az 1.1. és 1.2. pontokban említett személyekkel és szervezetekkel
akár Magyarország területén, és azon kívül elkövetett fegyelmi vétségek esetén le kell
folytatni.
5.2. A fegyelmi eljárásban érvényesülnie kell az alkotmányos elveknek, így az ártatlanság
védelmének, a közvetlenségnek, a nyilvánosságnak, a bizonyítás szabadságának és a jogorvoslat lehetőségének.
5.3. A fegyelmi eljárást első fokon a MATAMSZ Fegyelmi Bizottsága, másodfokon, mint
fellebbviteli szerv a Fellebbviteli Fegyelmi Testület folytatja le és bírálja el.
5.4. Az eljárás során és a döntéshozatalban elnökként, tagként vagy jegyzőkönyvvezetőként nem működhet közre:
• az eljárás alá vont közeli hozzátartozója;
3/8

Tamburello_fegyelmi szabályzat_2012_végleges

• az eljárás során tanúként vagy szakértőként szereplő személy;
• akinek a fegyelmi büntetés megállapításához vagy annak elmaradásához érdeke fűződi;
• a másodfokú eljárásban az elsőfokú Fegyelmi Bizottság elnöke vagy tagjai;
• aki ellen a fegyelmi eljárás folyamatban van.
5.5. Az elnök, a tagok és a jegyzőkönyvvezető az összeférhetetlenséget köteles bejelenteni
a Fellebbviteli Fegyelmi Testületnek, amelyet az eljárás alá vont is bejelenthet. Összeférhetetlenség megállapítása esetén a Fegyelmi Testület az elnököt, a tagot, illetve a
jegyzőkönyvvezetőt az eljárásból kizárja és az eljárást az érintett részben megismétli.
5.6. Ha az eljárás alá vont személy jelent be elfogultsági kifogást a tag, vagy a jegyzőkönyvvezető ellen, arról a Fegyelmi Testület elnöke határozattal dönt. Ha pedig az elnökkel szemben jelentenek be kifogást, arról a nem összeférhetetlen bizottsági tagok együttesen döntenek. A határozatokkal szemben külön fellebbezésnek helye nincs.
5.7. A fegyelmi eljárásban résztvevő személyeket a tudomásukra jutott tények tekintetében titoktartási kötelezettség terheli.

6. Fegyelmi eljárás megindítása
6.1. A MATAMSZ hivatalos személyei, bizottsági tagjai és a sportszervezetek vezetői
vagy tisztségviselői indítványban -, mely tartalmazza mindazokat az adatokat, melyeket a
fegyelmi eljárást megindító értesítésében közölni kell - kérheti a Fegyelmi Bizottság elnökét fegyelmi eljárás megindítására.
6.2. Sportrendezvényen történő fegyelmi vétséget az ott vezetett jegyzőkönyvön fel kell
tüntetni és a rendezvény szervezője köteles a Fegyelmi Bizottságot írásban értesíteni.
6.3. A Fegyelmi Bizottság elnöke 10 napon belül írásban értesíti az eljárás alá vont személyt, vagy sportegyesületet a fegyelmi eljárás megindításáról, s ebben csatolnia kell a fegyelmi eljárás elrendelésének alapjául szolgáló iratok másolatát, melyek bizonyítékul szolgálnak az eljárás során.
6.4. Az értesítésben meg kell jelölni
•

a fegyelmi eljárás tárgyát és megindításának jogalapját,

•

a fegyelmi eljárás alapjául szolgáló cselekményt,

•

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

•

arra való utalást, hogy az eljárás alá vont írásos meghatalmazással jogi képviselőt
vehet igénybe, illetve igényelheti érdekképviseleti szerv részvételét,

•

a tárgyalás elmulasztásának jogkövetkezményeit.
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6.5. A fegyelmi tárgyalás az értesítés kiküldését követő 10 munkanapon túlra kell kiírni.
6.6. Ha az eljárás alá vont személy kiskorú, az eljárás megindításáról törvényes képviselőjét kell értesíteni, aki köteles részt venni a fegyelmi eljárásban. Amennyiben ezen kötelezettségének a törvényes képviselő nem tesz eleget, úgy a kiskorú személy képviseletéről
az érintett sportszervezet köteles gondoskodni.

7. Fegyelmi tárgyalás
7.1. A fegyelmi tárgyalást a Fegyelmi Bizottsághoz beérkezett indítvány kézhezvételétől
számított 20 napon belül meg kell tartani.
7.2. Ha az eljárás alá vont, vagy jogi képviselője a tárgyaláson nem jelenik meg, tárgyalást
tartani és az ügyet érdemben elbírálni csak akkor lehet, ha az eljárás alá vont, vagy jogi
képviselője értesítése a távolmaradástól szabályszerű volt.
7.3. A fegyelmi eljárás lefolytatható akkor is, ha az eljárás alá vont, vagy jogi képviselője
írásban bejelentette, hogy a tárgyaláson nem kíván részt venni.
7.4. Az eljárás alá vont vagy jogi képviselője a tárgyalásról szóló értesítés kézhezvétele és
a tárgyalás napját megelőző nap közötti időtartamban írásban jelezheti a Fegyelmi Bizottság elnöke felé, hogy a tárgyaláson önhibáján kívüli okból nem tud részt venni. Ebben az
esetben a Fegyelmi Bizottság elnöke új tárgyalást tőz ki.
7.5. A fegyelmi tárgyalást a Fegyelmi Bizottság elnöke, akadályoztatása, illetve összeférhetetlensége esetén a bizottság tagjainak maguk közül választott ideiglenes elnöke (továbbiakban: a tárgyalás vezetője) vezeti.
7.6. A tárgyalás vezetője a tárgyalás megnyitása előtt ellenőrzi, hogy az eljárás lefolytatásához szükséges személyek jelen vannak-e, illetve meg nem jelenés esetén az értesítés szabályszerű volt-e. Ezek alapján a tárgyalást megnyitja, vagy azt elhalasztja.
7.7. A tárgyalás megnyitását követően a tárgyalás vezetője személyi azonosító igazolvány
ellenőrzésével azonosítja az eljárás alá vont személyt, majd ismerteti az eljárás alá vonttal
az eljárás megindításához vezető tényállást, a fegyelmi vétség elkövetésével kapcsolatos
megállapításokat és azok bizonyítékait. Az eljárás alá vont az ügy iratait megtekintheti, az
elhangzottakra észrevételt tehet, és további bizonyítást javasolhat.
7.8. A tárgyaláson a tényállás tisztázása érdekében bizonyítást kell lefolytatni, melynek során a Fegyelmi Bizottság tanút, szakértőt hallgathat meg, valamint tárgyi bizonyítékként
iratokat, fénykép-, hang- és képfelvételt szerezhet be, továbbá szemlét tarthat.
7.9. A tárgyalásról és az egyes eljárási cselekményekről jegyzőkönyvet kell felvenni és azt
az ügy irataival együtt kezelni. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell:
5/8

Tamburello_fegyelmi szabályzat_2012_végleges

•

a tárgyalás helyét és idejét;

•

résztvevők nevét, jogállását;

•

az eljárás alá vont azonosításhoz szükséges adatait;

•

az eljárás alapjául szolgáló bizonyítékok felsorolását;

•

a tárgyaláson meghallgatott személyek nyilatkozatait;

•

az eljárás alá vont személy, illetve jogi képviselője, valamint az eljáró bizottság
tagjainak aláírását.

7.10. Az elsőfokú eljárást a megindításától számított legfeljebb 30 napon belül határozathozatallal be kell fejezni.

8. A Fegyelmi Bizottság határozatai
8.1. A Fegyelmi Bizottság határozatában:
•

a fegyelmi vétséget megállapítja és büntetést szab ki, vagy

•

megállapítja, hogy az eljárás alá vont a fegyelmi vétséget nem követte el és felmenti, vagy

•

az eljárást megszünteti.

8.2. Meg kell szüntetni a fegyelmi eljárást, ha
•

annak tartama alatt az eljárás alá vont amatőr sportolói sportszerződése, sportegyesületi tagsága, vagy tanulói jogviszonya megszűnik és a megszűnéstől számított öt
éven belül a tamburello sportágban új jogviszonyt nem létesít,

•

annak tartama alatt az eljárás alá vont személy elhalálozik, illetve sportszervezet
megszűnik.

8.3. A Fegyelmi Bizottság elnöke a határozatot a tárgyaláson kihirdeti és köteles a kihirdetéstől számított 8 napon belül azt írásba foglalni és az eljárás alá vonttal kézbesítés útján
közölni.
8.4. A fegyelmi határozat tartalmazza:
• az eljáró Fegyelmi Bizottság megnevezését, a bizottság elnökének és tagjainak a nevét,
a Fegyelmi Bizottságban betöltött tisztségét, valamint az eljárás alá vont személyi
azonosítására szolgáló adatokat, az ügy iktatószámának és tárgyának megjelölését;
• a rendelkező részben az érdemi döntést, a kiszabott büntetés fajtáját, mértékét,
időtartamát, a határozattal szembeni jogorvoslat lehetőségéről szóló tájékoztatást és az
eljárással kapcsolatban felmerült költségek viseléséről való döntést,
• az indokolásban az eljárás alapjául szolgáló kötelességszegés leírását, a bizonyítási
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eljárás eredményeképpen a Fegyelmi Bizottság által elfogadott, vagy mellőzött
bizonyítékokat, a határozat alapjául szolgáló jogszabály, vagy más kötelező érvényű
normatív szabály (Fegyelmi Szabályzat) rendelkezéseinek megjelölését,
• a határozat meghozatalának helyét és időpontját, valamint a határozat
kiadmányozójának nevét.
8.5. A Fegyelmi Bizottság határozatát zárt ülésen, tanácskozás után nyílt szavazással hozza
meg. A tanácskozáson és a szavazáson csak a Fegyelmi Bizottság elnöke és tagjai, valamint a Fegyelmi Bizottság által felkért jogi tanácsadó és a jegyzőkönyvvezető vehet részt.
A határozat meghozataláról tartott szavazáson csak a Fegyelmi Bizottság tagjai szavazhatnak.
8.6. Az elsőfokú fegyelmi határozattal szemben az eljárás alá vont, illetve az, akinek jogát,
vagy jogos érdekét a határozat érinti, a kézbesítéstől számított 15 napon belül írásban fellebbezéssel élhet. A fellebbezést a Fegyelmi Bizottság elnökéhez kell benyújtani és a Fellebbviteli Fegyelmi Testülethez kell címezni. A beérkezett fellebbezést a Fegyelmi Bizottság elnöke 15 napon belül az eljárás során keletkezett iratokkal együtt továbbítja a Fellebbviteli Fegyelmi Testület elnökéhez.
8.7. Az eljárás alá vont fellebbezését a határozat kihirdetésekor szóban is bejelentheti, illetőleg ugyanitt és ugyanekkor fellebbezési jogáról lemondhat. E nyilatkozatokat a tárgyalási
jegyzőkönyvre rá kell vezetni és az eljárás alá vonttal külön aláíratni.
8.8. A másodfokú eljárás során a Fellebbviteli Fegyelmi Bizottság az elsőfokú határozatot
teljes terjedelmében megvizsgálja, majd ennek eredményeképpen megsemmisíti és az elsőfokú határozatot érdemben megváltoztatja, vagy azt helybenhagyja.
8.9. A másodfokú eljárásra, a fellebbviteli szerv összetételére és a határidők számítására az
elsőfokú eljárásra előírt rendelkezéseket megfelelően kell alkalmazni azzal, hogy a határidőket az iratoknak a fellebbviteli szerv vezetőjéhez való érkezéstől kell számítani.
8.10. A másodfokon meghozott fegyelmi büntetésekkel szemben a határozat kézbesítésétől
számított 10 napos jogvesztő határidővel az érintett keresettel bírósághoz, vagy a Sport
Állandó Választottbírósághoz fordulhat. A keresetet az első fokon eljárt Fegyelmi Bizottságnál kell előterjeszteni, amely a keresetlevelet és a fegyelmi ügy összes iratát 8 napon
belül köteles beterjeszteni a bírósághoz.

9. Szabálytalanságok osztályozása
9.1. A sértő kifejezés a játékvezetők, a játékosok, a csapatvezetés, a mérkőzés hivatalos
személyzete, a nézők goromba, trágár megsértését jelenti.
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9.2. Durva szabálytalanságnak minősül egy játékos, a játékvezetők, a csapatvezetők, a hivatalos személyek, vagy a nézők leköpése, a saját vagy ellenfél felszerelésének szándékos
megrongálása (ütő, labda földhöz vágása… stb.).
9.3. Verekedésben résztvevőnek minősül az, aki üt (ütőjével, kezének vagy karjának
bármelyik részével, ide értve a könyöklést is), rúg (lábának bármelyik részével, ide értve a
térdelést és taposást is), vagy fejel.
9.4. Kiszabható büntetések
9.4.1.Sértő kifejezés(ek) használatát játékosokkal, csapatvezetőkkel, hivatalos személyekkel, nézőkkel szemben 1 – 3 mérkőzésig terjedő eltiltással lehet büntetni, és 5 000
Ft pénzbírsággal kell súlytani.
9.4.2. Játékvezetőkkel szemben történő sértő kifejezés(ek) használata esetén a kiszabható büntetés 1– 6 mérkőzésig terjedő eltiltás lehet, és 5 000 Ft pénzbírsággal kell
súlytani.
9.4.3. Durva szabálytalanságért kiállított játékost 1 – 10 mérkőzésig terjedő eltiltással
lehet büntetni, és 10 000 Ft pénzbírsággal kell súlytani.
9.4.4. Ha egy játékos verekedésben vesz részt, úgy maximálisan 1 évig terjedő eltiltással sújtható, de a kiszabott büntetés semmiképp sem lehet kevesebb, mint 8 mérkőzésről való eltiltás, és 20 000 Ft pénzbírsággal kell súlytani.
9.4.5. A kiszabott pénzbüntetéseket annak az egyesületnek kell befizetni (5 napon belül), melynek a játékosa a fegyelmi vétséget elkövette.
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