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Magyar Röplabda Szövetség 
Viselkedési szabályzat (Etikai Kódex) 

 
 

I. fejezet 
A játék helyszínén elkövetett szabálysértések 

 
Minden Játékos köteles az illemnek megfelelően viselkedni a MRSZ strandröplabda bajnoki 
versenyrendszerében regisztrált versenyek, versenysorozatok helyszínein, a mérkőzések 
időtartama alatt, valamint bármely más időpontban is. Az alább felsorolt szabályok 
vonatkoznak minden Játékos viselkedésére, aki az adott verseny bármely helyszínén 
tartózkodik. 
 
1.) A PÁLYA ELHAGYÁSA 
A Játékos nem hagyhatja el a pálya területét a mérkőzés időtartama alatt, beleértve a 
bemelegítést is, a Játékvezető engedélye nélkül. Az ezen szakaszban foglaltak megszegése 
alkalmanként 10.000,- Ft pénzbírság kiszabását vonja maga után. Továbbá a Játékos kizárható 
a játékból és kiszabható rá a mérkőzés befejezésének elmulasztásáért járó büntetés is, amint az 
a továbbiakban részletezetten megtalálható. 

 
2.) ÜNNEPSÉGEK 
Az a Játékos, aki az adott Verseny elődöntőjében és a döntőben szerepel, köteles megjelenni és 
részt venni a mérkőzés utáni eredményhirdetésen, kivéve, ha erre érthető okból kifolyólag 
nem képes. Az ebben a szakaszban foglaltak megszegése 10.000,- Ft pénzbírság kiszabását 
vonja maga után. 

 
3.) TRÁGÁR BESZÉD, SZÓBELI SÉRTÉS 

3.1 A Verseny helyszínén a Játékos nem hallathat obszcén kifejezéseket  (trágár 
beszéd), illetve nem használhat sértő kifejezéseket a Tisztségviselőkkel (Rendező 
képviselői, játékvezetők, -továbbiakban: Tisztségviselők), az ellenfelekkel, a 
játékostársakkal, a nézőkkel, a támogatókkal, meghívott vendégekkel, vagy más 
személyekkel szemben. Az ebben a szakaszban foglaltak megszegése alkalmanként 
10.000,- Ft pénzbírság kiszabását vonhatja maga után. 

3.2 Kirívó esetekben, illetve olyan körülmények között, melyek különösen 
veszélyeztetik a Verseny sikerét, avagy súlyosan sportszerűtlenek, az előző 
bekezdésben foglaltak egyszeri megsértése is viselkedésbeli súlyos 
szabálysértésnek minősül, és további büntetéseket von maga után, az MRSZ 
Sportfegyelmi Szabályzatában foglaltak szerint.  

3.3 Ezen Szabályzat  szempontjából trágár beszédnek minősül minden olyan szó, 
amely illetlen, illetve különösen profán, és amelyet a Játékos elég tisztán és 
hangosan ejtett ki ahhoz, hogy a játékvezető, a nézők, a vonalbírók avagy a 
labdaszedők meghallják. Szóbeli sértésnek minősül egy Tisztségviselőre, ellenfélre, 
nézőre vagy bármely más személyre tett minden olyan megjegyzés, mely sértő, 
dehonesztáló, illetve becsmérlő tartalommal bír. 
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4.) LÁTHATÓ OBSZCENITÁS 
4.1 A Játékos semmifajta obszcén mozdulatot nem tehet a versenysorozat helyszínein. 

Az ezen bekezdésben foglaltak megszegése alkalmanként 5.000,- Ft pénzbírság 
kiszabását vonhatja maga után. 

4.2 Kirívó esetekben, illetve olyan körülmények között, melyek különösen 
veszélyeztetik a Verseny sikerét, avagy egyszerűen sportszerűtlenek, az  előző 
bekezdésben foglaltak egyszeri megsértése is viselkedésbeli súlyos 
szabálysértésnek minősül és további büntetéseket von maga után. 

4.3 Ezen Szabályzat szempontjából látható obszcenitásnak minősül a Játékos bármely, 
kezével és/vagy labdával tett olyan mozdulata, mely a mindennapi illem szerint 
obszcén jelentéssel bír. 

 
5.) TESTI SÉRTÉS 

Azt a Játékost, aki a Verseny helyszínén tettleg egy Tisztségviselőt, ellenfelet, játékostársat, 
nézőt, támogatót, meghívott vendéget vagy bármely más személyt bántalmazott, ki kell zárni a 
Versenyből és ellene sportfegyelmi eljárást kell indítani, az MRSZ Sportfegyelemi 
Szabályzatában foglaltak szerint. 

 
6.) JÁTÉKMEGTAGADÁS 

6.1 Az a Páros, amely megtagadja a játékot, miután felszólították a játék folytatására, 
15.000,- Ft pénzbírsággal sújtható. 

6.2 Az a Páros, amely igazolható ok nélkül nem jelenik meg időben a pályán, 15.000,- Ft 
pénzbírsággal büntethető. 

6.3 Azok a Párosok, amelyek egymás tevékenységéről tudva közös elhatározással 
valósítják meg az előző bekezdésben foglalt cselekményt, Párosonként 25.000,- Ft 
pénzbírsággal büntethetők, és a Párosok tagjainak az MRSZ által rendezett vagy 
engedélyezett rendezvényeken való részvétele három évig felfüggeszthető, továbbá 
az MRSZ Jogi- és Fegyelmi Bizottsága az érvényben lévő Sportfegyelmi Szabályzat 
alapján határoz. 

 
7.) MEGVESZTEGETÉS, LEFIZETÉS 

A Játékos nem ajánlhat fel, és nem adhat, valamint beleegyezését sem adhatja, nem kérhet és 
nem fogadhat el senkitől semmilyen, értékkel bíró dolgot azzal a szándékkal, hogy egy másik 
Játékos teljesítményét befolyásolja. Az ezen bekezdésben foglaltak megszegése 15.000,- Ft 
pénzbírsággal büntethető. Továbbá a Játékos az MRSZ által rendezett vagy engedélyezett 
rendezvényeken való részvétele három évig felfüggeszthető, továbbá az MRSZ Jogi- és 
fegyelmi Bizottsága az érvényben lévő Sportfegyelmi Szabályzat alapján határoz. 

 
8.) VISELKEDÉSBELI SÚLYOS SZABÁLYSÉRTÉS 

Az MRSZ által rendezett vagy engedélyezett Versenyen a Játékosok nem követhetnek el 
viselkedésbeli súlyos szabálysértést, mely a következőképpen határozható meg: 

 
8.1 Egy, avagy több olyan súlyos szabálysértés, melyet ezen Szabályzat ilyenként jelöl 

meg. 
8.2 Kirívó esetek, illetve olyan események, melyek különösen veszélyeztetik az adott 

Verseny sikerét, avagy sportszerűtlennek minősül. 
8.3 Ezen Szabályzat 1 hónapon belül történő kettő- vagy többszöri olyan megszegése, 

melyek önmagukban még nem tekintendők viselkedésbeli súlyos szabálysértésnek, 
de amelyek együttesen nézve olyan viselkedésmódról tesznek tanúságot, mely 
összességében példátlan, valamint sérelmes, illetve káros a Versenyekre. 
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 Az ezen szakaszban foglaltak megszegése 15.000,- Ft pénzbírsággal büntethető, és a Páros 
vagy a Játékos az MRSZ által rendezett vagy engedélyezett rendezvényen valórészvétele 
három évig felfüggeszthető, továbbá az MRSZ Jogi- és Fegyelmi Bizottsága az érvényben 
lévő Sportfegyelmi Szabályzat alapján határoz. 

 
 

II. fejezet 
A büntetés kiszabása, jogorvoslat 

 
9.) HATÁROZAT 

9.2 A Versenybizottság, amennyiben megbizonyosodik arról, hogy a Játékos a I. 
 fejezetben vagy a II. fejezetben meghatározott szabálysértést követ el, akkor 
 azt   - egyszerűsített eljárás keretében -   írásbeli határozatával állapítja meg. 

9.2 A Határozatnak tartalmaznia kell: 
9.2.1 A rendelkező részben az elkövető Játékos személyi adatait, a szabálysértés 

megjelölését, a kiszabott büntetést, a jogorvoslat lehetőségére való utalást. 
9.2.2 Rövid indoklást, utalva a megállapított tényekre, bizonyítékokra. 
9.2.3 A határozathozatal helyét, idejét. 

9.3 A Határozatot a helyszínen kell a Játékossal közölni. Amennyiben a helyszínen a 
közlésre nincs lehetőség, akkor a Határozatot a Játékos részére az adott Verseny 
Nevezési lapján megjelölt értesítési címre kell elküldeni. 

 
10.) KIFOGÁS 

10.1 A Versenybizottság által megbüntetett Játékos a pénzbírság megfizetését követően 
kifogással élhet az MRSZ Jogi- és Fegyelmi Bizottságánál. 

10.2 A kifogást írásban kell benyújtani az MRSZ Jogi- és Fegyelmi Bizottságához, a 
Határozat közlését követő tíz napon belül. 

10.3 Ha a kifogás elkésett, vagy a Versenybizottság által megállapított pénzbírságot, 
büntetést a Játékos nem fizette meg, avagy a kifogást nem a jogosult terjesztette elő, 
az MRSZ Jogi- és Fegyelmi Bizottsága a kifogást elutasítja. 

10.4 A kifogásnak tartalmaznia kell a szabálysértés körülményeit és az ezzel kapcsolatos 
tények leírását, valamint bármely olyan, az esettel kapcsolatos bizonyítékot, melyet 
a Játékos benyújtani kíván. 

10.5 Az MRSZ Jogi- és Fegyelmi Bizottsága a kifogásról sportfegyelmi eljárás keretében 
az MRSZ érvényben lévő Sportfegyelmi Szabályzata alapján határoz. 

 
BÍRSÁG MEGFIZETÉSE 
A Versenybizottság által kiszabott, a Játékos által az adott Verseny helyszínén elkövetett 
szabálysértésért kiszabott pénzbírságot, büntetést le kell vonni a Játékos esetleges támogatási, 
jutalmazási, vagy helyezésért járó pénzdíj összegéből. Amennyiben a Játékos az adott 
versenyszezon alatt kapott támogatási, jutalmazási, vagy helyezésért járó pénzdíj összege nem 
elegendő a bírság, büntetés megfizetésére, a Játékos csak akkor indulhat egy következő 
Versenyen, ha a különbözetet megfizette. 
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III. fejezet 
A nevezéshez kapcsolódó szabálysértések 

 
11.) NEVEZÉS VISSZAVONÁSA, MEG NEM JELENÉS 

11.1 A Játékos nevezését nem vonhatja vissza, kivéve a Vis major esetét. A versenyre 
benevező, de a helyszínen meg nem jelenő játékos a következő fordulóról 
automatikusan eltiltásra kerül. Ranglista pontjai felét (egyéni és páros!) a 
versenybizottság törli. Vis major esetén a Versenybizottság dönt. Ezen bekezdés 
előírásainak megszegésért fizetendő pénzbírság összege 10.000,- Ft. 

11.2 Kirívó esetekben, illetve olyan körülmények között, melyek különösen veszélyeztetik 
egy torna vagy a sorozat sikerét, avagy példátlan felelőtlenségről tesznek tanúságot, az 
ebben a bekezdésben foglaltak egyszeri megsértése is maga után vonja a Játékos 
felelősségre vonását, viselkedésbeli súlyos szabálysértésért. 

  
12.) BÜNTETÉS KISZABÁSA, BÜNTETÉS 

 A Versenybizottság, amennyiben megbizonyosodik arról, hogy a 11.) bekezdésben foglalt 
szabálysértés történt, akkor határozattal megállapítja az ezért járó bírságot illetve büntetést és 
írásban értesíti erről a Játékost. 

 
13.) BÍRSÁG MEGFIZETÉSE 

13.1 Minden pénzbírságot, melyet a Versenybizottság nevezési szabálysértésért 
kiszabott, az értesítés kézhezvétele utáni 3 napon belül kell megfizetni az MRSZ 
bankszámlájára.  

13.2 Az a Játékos, akinek a Viselkedési Szabályzat megszegéséért kiszabott kifizetetlen 
bírsága van   (bírságai vannak),   nem indulhat semmiféle MRSZ által rendezett 
vagy engedélyezett rendezvényen addig, amíg minden bírságot meg nem fizetett. 

 
14.) BÍRSÁG ELENGEDÉSE 

Az a Játékos, akit a nevezés visszavonásáért, illetve meg nem jelenésért bírságoltak meg, a 14.2 
bekezdésben meghatározott határidőn belül az MRSZ Ügyvezetéséhez fordulhat az ilyen 
bírság elengedéséért. Az Ügyvezetés minden versenynaptári évben egyszer elengedheti a 
nevezés visszavonásáért, vagy a meg nem jelenésért kiszabott bírságot, de csak abban az 
esetben, ha a nevezés visszavonásának vagy a meg nem jelenésnek hiteles oka volt, és azt a 
nevezés időpontjában előre nem lehetett látni. Az említett szabálysértés elkerülhetetlen volt és 
a Játékos ennek megfelelően cselekedett. A Játékos az első alkalommal elkövetett, nevezés 
visszavonása, illetve meg nem jelenés vétségéért kiszabott bírság elengedését 
kezdeményezheti, ha: 

 a nevezés visszavonása, illetve a meg nem jelenés jogalapját képező ok beállta után a 
lehető legrövidebb időn belül értesítette az  MRSZ strandröplabda versenyigazgatóját. 

14.1 a torna első napjától számított öt napon belül írásban beküldi a MRSZ 
strandröplabda versenyigazgatóját a nevezés visszavonását, illetve a meg nem 
jelenés okának részletezett magyarázatát minden tény bizonyítékaival. 

14.2 amennyiben a nevezés visszavonása, illetve a meg nem jelenés sérüléssel vagy 
betegséggel kapcsolatos, a Játékosnak a torna első napjától számított öt napon belül 
értesítenie kell az MRSZ strandröplabda versenyigazgatóját. Sérülésről, illetve 
betegségről orvos által kiállított igazolást kell benyújtani. Ez a mentség érvényes 
több egymást követő tornára is, melyekről a Játékos ugyanazon okból maradt ki. 

 


