
1. számú melléklet 

Fegyelmi szabályzat SZ-1/2008/2009. 
Sorszám Megnevezés Szankció mértéke 

1 

Mérkőzéstől távolmaradás  

Első eset 2 hét 

Második eset 4 hét 

Harmadik eset JB hivatalos határozat alapján  

2 

 Engedély nélküli mérkőzés vezetés             

Első eset 2 hét 

Második eset 4 hét 

Harmadik eset JB hivatalos határozat alapján  

3 

Késés mérkőzésről  /20 ill. 10 perccel kezdés előtt nincs az asztalnál átöltözve!/ 

Első eset Figyelmeztetés 

Második eset 2 hét 

Harmadik eset JB hivatalos határozat alapján  

4 

A jegyzőkönyv határidőn túli leadása /48 órán belül/                                 

Első eset Figyelmeztetés 

Második eset 1 hét 

Harmadik eset JB hivatalos határozat alapján  

5 

                    Hiba a jegyzőkönyvben /felelős: I. játékvezető/    

Első eset Figyelmeztetés 

Második eset 1 hét 

Harmadik eset JB hivatalos határozat alapján  

6 

Hiányos felszerelés / egységes mez, jelvény, síptartó/     

Első eset Figyelmeztetés 

Második eset 1 hét 

Harmadik eset JB hivatalos határozat alapján  

7 

Számla határidőn túli leadása /48 órán belül/ 

Első eset Figyelmeztetés 

Második eset 1 hét 

Harmadik eset JB hivatalos határozat alapján  

8 

Egyéb más határidők be nem tartása 

Első eset Figyelmeztetés 

Második eset 1 hét 

Harmadik eset JB hivatalos határozat alapján  

9 

Egyéb esetek 

Játékvezetői komoly szakmai hibát vét 

JB döntése alapján 

A mérkőzés előtt, alatt és után sértő, etikátlan  viselkedés  
az edzőkkel, játékosokkal, nézőkkel 

Bármilyen mérkőzésen a találkozót vezető kolléga nyilvános 
 sértegetése, becsmérlése 

1. - 8. pontok miatt hozott hivatalos határozat alapján. 

Egyéb esetek 



10 
A megyei továbbképzésekről való engedély nélküli eltávozás 

30 nap küldésből való kimaradás 

11 

A www.jatekvezeto.hu oldalon a tesztek határidőre nem teljesítése esetén 

Első eset 1 hét 

Második eset 2 hét 

Harmadik eset 4 hét 

Negyedik eset 8 hét 

További esetek 
az esetszám alapján duplázódik az 

eltiltás  

12 

A mérkőzés utáni jelentés elmaradása                                 

Első eset Figyelmeztetés 

Második  és minden további eset 1-1 hét 

13 

A jegyzőkönyvben csapatlista kódok elmaradása                                 

Első eset Figyelmeztetés 

Második  és minden további eset 1-1 hét 

 

http://www.jatekvezeto.hu/

