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Magyar Gyeplabda Szakszövetség 

Magatartási Kódex 

2020 – Május 

1. Célok, Hatály, Alkalmazás 
 

 A Magyar Gyeplabda Szakszövetség (MGYSZ), a Magyar Olimpiai Bizottság (MOB) által 
elismert szerv, mely a Gyeplabda sport egyedüli és legfelsőbb irányító testülete 
Magyarországon. A Magatartási Kódex az MGYSZ az irányú törekvéseinek keretében került 
elfogadásra és végrehajtásra; hogy megőrizze a Gyeplabda Sportág tisztaságát, egységét és 
integritását. 
 

 A Magatartási Kódex a legmagasabb szintű viselkedési normákat írja elő, mind az 
adminisztráció, mind az edzés, mind pedig a játék tekintetében. Hatékony célkitűzései között 
szerepel, hogy visszatartsa, az MGYSZ szervezésében megvalósuló sportrendezvényeken, 
versenyeken résztvevő sportolókat és hivatalos személyeket, a pályán és a pályán kívül, az 
elfogadhatatlan magatartásformáktól, melyek ellentétesek a Gyeplabdázás szellemiségével. 
 

 Minden résztvevőt, (versenyre nevezett sportolót, hivatalos személyt) automatikusan kötnek 
a Kódexben szereplő szabályok, azokon a hivatalos MGYSZ szervezésű versenyeken, melyek 
kiírásában szerepel az MGYSZ Magatartási Kódexe. A kódexben szereplő előírásokat 
teljesíteni kell. A részvétel függvényében, minden érintettnek saját felelőssége, hogy 
magáévá tegye a Magatartási Kódex tartalmát, és hogy tisztában legyen vele mi minősül az 
előírások megsértésének. 
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 Minden, a fentiekben meghatározott eseményen, versenyen résztvevő sportolót és hivatalos 
személyt kötnek a szabályok, mindenkor a verseny időtartama alatt, míg tart az úgynevezett 
alkalmazhatósági időszak. Ez alatt az időszak alatt az MGYSZ-nek joghatósága van minden 
fent említett érintett felett, a Magatartási Kódex szerint. 
 

 Az alkalmazhatósági időszak a magatartási kódex szerint értelmezhető joghatóság 
időtartama, mely az adott MGYSZ szervezésében létrejövő esemény, verseny végétől 
számított 3 hónapban kerül meghatározásra. 
 

 Az MGYSZ Versenybizottsága (VB) gyakorolja a joghatóságot a szabálysértések esetében a 
fent definiált versenyeken és rendezvényeken, (a VB határozataival szemben fellebbezni az 
MGYSZ Elnökségénél 15 munkanapon belül lehet). Miután az érintett MGYSZ rendezvény 
véget ért és minden további az alkalmazhatósági időszakon kívül eső időben, ha szabálysértés 
történik az MGYSZ Főtitkára, vagy Elnöksége jogosult eljárni. Az elnökség határozatival 
szemben fellebbezni a Magyar Olimpiai Bizottság Keretén Belül Működő Sport Állandó 
Választottbíróságnál lehet.  
 

 A Magatartási Kódex az MGYSZ szervezte eseményeken 2020. szeptember 1-től lép teljes 
hatályba. Az MGYSZ VB és Játékvezetői Bizottság (JB) a módosítás jogát fenntartja. 
 
 

2. Szabálysértések 
 

2.1 Általános magatartás 

a. Az 1. pontban meghatározott személyeknek be kell tartaniuk az MGYSZ Szabályzatait, a 
Gyeplabdázás Szabályait, valamint a Nemzetközi Gyeplabda Szövetség (FIH) és az Európai 
Gyeplabda Szövetség (EHF) Dopping és Korrupció Ellenes Szabályzatait, továbbá az Olimpiai 
Mozgalom a versenyek manipulálásnak tilalmára vonatkozó szabályzatát, a FIH és az EHF 
Média Szabályzatát és az MGYSZ Magatartási Kódexét, illetve minden időről időre életbelépő 
szabályozást. 
 

b. Az 1. pontban meghatározott személyek mindig maximális erőbedobással vesznek részt a 
mérkőzéseken, a fent meghatározott MGYSZ szervezésű rendezvényeken. 
 

c. Az 1. pontban meghatározott személyek mindig fair és elfogadható módon járnak el, 
viselkednek a pályán és azon kívül is, beleértve a rendezvény helyszínét és a lebonyolításhoz 
szervesen kapcsolódó területeket; (öltözők, technikai zóna, kiszolgáló területek és épületek, 
lelátó, nézőtér, a nézőknek, a médiának kijelölt területek.) 
 

d. Az 1. pontban meghatározott személyek minden esetben úgy járnak el, viselkednek, hogy az 
semmilyen módon ne sértse a FIH, vagy a Kontinentális Szövetség (EHF), vagy a Nemzeti 
Szövetség (MGYSZ) érdekeit, jó hírét, tisztességét. 
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A 2.2 illetve 2.4 pontban alább leírt magatartási formák elkövetése, az 1. pontban 
meghatározott személyek által, egy MGYSZ szervezésében létrejövő esemény szabálysértésnek 
minősül, a Magatartási Kódex értelmében. 

Megjegyzés: Ahol szükséges, az adott szabálysértések alatt megjegyzések, leírások találhatók. 
Ezek a kiegészítések minden körülmények között a jobb gyakorlati megértést segítik és nem 
szabad, hogy kizáró vagy korlátozó értelmezést eredményezzenek az adott pont esetében. 

 

2.2 Meghatározott Szabálysértések – Első Szint 

Az ebben a pontban szereplő szabálysértések hivatalos megrovást, vagy egy mérkőzésről való 
eltiltást vonhatnak maguk után. 

a. Obszcén kézmozdulatok vagy verbális megnyilvánulások, melyek inzultálóak. 

Megjegyzés: Idetartoznak: (i) túlzottan hangos, vagy ismétlődő káromkodás; illetve (ii) másra 
közvetlenül nem irányuló obszcén gesztusok, saját rossz játék vagy frusztráció eredményezte 
káromkodás stb. 

 

b. Elégedetlenség kifejezése egy bírói döntés kapcsán. 

Megjegyzés: Vita, elégedetlenség / tiltakozó, provokatív rosszalló magatartás bármilyen bírói, 
vagy hivatalos személy által hozott döntéssel szemben. Ez magában foglalhatja egy döntés 
hosszas vitatását a játékvezetővel. 

 

c. Agresszív közeledés a játékvezető, vagy a technikai személyzet felé, egy MGYSZ 
szervezésében létrejövő eseményen. 
 

d. Túlzott reakció egy bírói döntés kapcsán, a játékvezető körüli tömörülés. 

Megjegyzés: A túlzott jelentheti az adott döntés elleni ismételt és folytonos fellépést. 

 

e. Ütő, vagy labdaeldobás, (vagy bármilyen más tárgy felszerelés) egy távoli, vagy közeli 
személy, vagy tárgy felé, és bármely veszélyes magatartás. 
 

f. Nem megfelelő, szándékos fizikai kontaktus a játékosok között a játék során. 

Megjegyzés: Az 1. pontban meghatározott személyek megsértik ezt a cikket, szándékos 
ütközéssel, lökésekkel, belefutásokkal. 

 

g. Tetetett sérülés / másik játékossal történő fizikai kontaktus túlreagálása. 
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Megjegyzés: Az 1. pontban meghatározott személyek megsértik ezt a cikket, ha színlelt 
sérüléssel próbálják elérni, hogy az ellenfelet, vagy egy másik érintettet büntessenek. 

 

h. A felszerelések az öltözék, vagy bármilyen kiegészítő tartozék megrongálása az  esemény 
helyszínén. 

Megjegyzés: Idetartoznak az olyan játékon kívüli események, mint például a kapufák rugdalása, 
vagy bármilyen olya akció, amely láthatóan negligálja a következményeket. Kispadok, öltözők, 
reklámtáblák rongálása stb. Ablakok, tükrök, ajtók stb. 

 

i. A FIH, EHF, MGYSZ hirdetési és öltözködési protokolljának megsértése. 

Megjegyzés: Az egységes hirdetési és reklám protokoll fontos része a csapatok felszerelésére és 
öltözékére vonatkozó szabályozásnak. Ez biztosítja a kellően professzionális szabványokat és 
megjelenést a pályán, valamint a nyitó és a záró ceremóniákon. Kerüljük az ezeket a célokat 
aláaknázni kívánó gyakorlatot. 

 

j. A média szabályozás megsértése. 

Megjegyzés: A szabályok és a célok követésének fő oka, a média partnerekkel való hatékony 
együttműködés biztosítása és a szerződéses kötelezettségek teljesítése. Idetartoznak a különféle 
szabálysértések, melyek a sajtókonferenciákon fordulnak elő. 

 

k. Nyilvános kritika, vagy nem megfelelő fellépés egy, MGYSZ szervezésében létrejövő 
eseményen zajló, mérkőzésen történt incidens kapcsán, vagy ennek hibás kommentálása, 
bármely az 1. pontban meghatározott személy által. 
 

l. Minden olyan incidens, mely a fent taglalt cikkek szerint nem értelmezhető, de a játék 
szellemiségével ellentétes és rontja annak jó hírét. 

Megjegyzés: A 2.2-es cikk egy átfogó értelmezési keretet próbál teremteni, melynek segítségével 
lefedhetők a természetüket tekintve kevésbé jelentős szabálysértések, melyeket nem szükséges a 
Kódexben található specifikus meghatározások szerint értelmezni. 

 

2.3 Meghatározott Szabálysértések – Második Szint 

Az ebben a pontban szereplő szabálysértések minimum két mérkőzésre szóló egyéni eltiltást 
vonnak maguk után. 
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a. Obszcén kézmozdulatok, vagy verbális megnyilvánulások, melyek súlyosan inzultálóak, 
támadók egy harmadik fél, vagy egy másik, az 1. pontban meghatározott személlyel 
szemben. 

Megjegyzés: Természetesen lehet párbeszéd a játékosok között a pályán. Ezért ahelyett, hogy 
ezt teljesen visszaszorítanák a játékvezetőknek és a technikai személyzetnek azt kell feljegyeznie 
és szankcionálnia, ami a megengedett szinten túlmegy. 

 

b. Komoly nyilvános kritika, vagy nem megfelelő fellépés egy, MGYSZ szervezésében létrejövő 
eseményen zajló mérkőzésen történt incidens kapcsán, vagy ennek hibás kommentálása, 
bármely az 1. pontban meghatározott személy által. 
 

c. Bármely, MGYSZ szervezésében létrejövő eseményen zajló, mérkőzés kimenetelének 
manipulálására tett kísérlet taktikai, vagy egyéb úton. 

Megjegyzés: A szabályozás célja, hogy a mérkőzések eredményeinek manipulálását megelőzze. 
Például mérkőzések, vagy egy csoporton belüli helyezés szándékos elvesztése, hogy ezzel hatást 
gyakoroljunk más csapatok szereplésére. A csalás és más korrupt fogadási tevékenység 
szankcionálása nem ebbe a kategóriába tartozik. Ezekről bővebben a FIH Korrupció Ellenes 
Szabályzat rendelkezik, illetve az Olimpiai Mozgalom ide vonatkozó szabályozása. Az ilyen 
eseteket, az ezekben található eljárási rend szerint kell kezelni. 

 

d. A játékvezető, vagy harmadik személy megfélemlítése arra alkalmas magatartással, vagy 
verbális eszközökkel, (gesztusokkal), egy MGYSZ szervezésében létrejövő eseményen zajló 
mérkőzés alatt.   

Megjegyzés: Agresszív megfélemlítésre alkalmas viselkedés.   

 

e. Fizikai erőszak, vagy azzal való fenyegetés, mely (nem okoz sérülést), az 1. pontban 
meghatározott személynek vagy harmadik személynek. 

Megjegyzés: Ez a pont nem kíván lefedni minden egyes erőszakos cselekményt, különös 
tekintettel azokra, melyek a 2.4-es Cikkben szerepelnek. 

 

f. Minden olyan incidens, mely a fent taglalt cikkek szerint nem értelmezhető, de a játék 
szellemiségével ellentétes és rontja annak jó hírét. 

Megjegyzés: A 2.3-as cikk egy átfogó értelmezési keretet próbál teremteni, melynek segítségével 
lefedhetők a komolyabb természetű szabálysértések, melyeket nem szükséges a Kódexben 
található specifikus meghatározás szerint értelmezni. 
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2.4 Meghatározott Szabálysértések – Harmadik Szint 

Az ebben a pontban szereplő szabálysértések minimum öt mérkőzésre szóló egyéni eltiltást 
vonnak maguk után. 

a. Játékvezetővel vagy hivatalos személlyel szembeni fizikai erőszak, vagy azzal való fenyegetés, 
(mely nem okoz sérülést). 
 

b. Fizikai erőszak egy másik, az 1. pontban meghatározott, vagy bármilyen egyéb személlyel 
szemben (a nézőket is beleértve). 
 

c. Bármilyen erőszakos cselekmény a pályán, vagy azon kívül, egy MGYSZ szervezésében 
létrejövő eseményen. 
 

d. Minden olyan incidens, mely a fent taglalt cikkek szerint nem értelmezhető, de a játék 
szellemiségével ellentétes és rontja annak jó hírét. 

Megjegyzés: A 2.4-es cikk egy átfogó értelmezési keretet próbál teremteni, melynek segítségével 
lefedhetők az igazán komoly természetű szabálysértések, melyeket nem szükséges a Kódexben 
található specifikus meghatározás szerint értelmezni. 


