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2. sz. melléklet 
 

FEGYELMI FELJELENTŐLAP 
(Játékvezetők részére) 

                                     
 

Mérkőző csapatok:   ......................……………………………………………………………… 

Mérkőzés osztálya és neme:  ......................………………………………………………………………  

Mérkőzés ideje és helye:  ......................…………………………………………………………..... 

Játékvezetők:   …………………………………………………...…………..................... 

Jelentett személy vagy sportszervezet:  ………………………………………………............... 

 

A hivatkozást szolgáló szabály vagy kötelezettségszegés jelölése és leírása:i

                  8/6  –  8/10 -  Kötelezettségszegés (vagy Rendbontás)ii 
 
…………………………………………………………………………………………………................................................ 
 
…………………………………………………………………………………………………................................................ 
 
…………………………………………………………………………………………………................................................ 
 
…………………………………………………………………………………………………................................................ 
 
…………………………………………………………………………………………………................................................ 
 
…………………………………………………………………………………………………................................................ 
 
…………………………………………………………………………………………………................................................ 
 
…………………………………………………………………………………………………................................................ 
 
…………………………………………………………………………………………………................................................ 
 
…………………………………………………………………………………………………................................................ 
 
…………………………………………………………………………………………………................................................ 
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…………………………………………………………………………………………………................................................ 
 
…………………………………………………………………………………………………................................................ 
 
…………………………………………………………………………………………………................................................ 
 
…………………………………………………………………………………………………................................................ 
 
…………………………………………………………………………………………………................................................ 
 
 

  
játékvezető        játékvezető 

 
 
A fegyelmi feljelentőlap átvétele kötelező! 
 
Amennyiben a jelentett személy (vagy sportegyesület megbízottja) nem veszi át a 
feljelentést, azzal újabb fegyelmi vétséget követ el. A fegyelmi jelentőlap átvétele viszont 
nem jelenti azt, hogy a jelentett személy (vagy sportszervezet megbízottja) egyetért a 
fegyelmi jelentésben foglaltakkal, elismeri az abban leírtakat.   
Ennek elbírálása a Fegyelmi Albizottság feladata. 
 
 
A fegyelmi jelentőlap egy példányát átvettem:iii 
 
 
 
………………………… ,201.. év ……..hó …….. nap 
 
                                                                                             
                                                                                          
 név: …………………………………………………..                        aláírás: ……………………………………. 
 
 
 
 
                                                 
i Az elkövetett szabályszegés aláhúzandó, vagy a kötelezettszegés, rendbontás mibenléte 

leírandó. 

 
ii Kérem, részletesen és olvashatóan írja le a következőket: 

 mi előzte meg közvetlenül az eseményt kiváltó szituációt, 
 részletesen és pontosan írja le a cselekményeket, határozza meg a fegyelmi 

szabálysértést a szabálykönyv pontos szakaszának megjelölésével 
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 az akció szándékos cselekmény, vagy gondatlan, szerencsétlen beavatkozás 
eredménye volt, 

 okozott e bármilyen sérülést a tevékenység, 
 ha sportszervezet követte el akkor annak az adott eseményre 

milyen közvetlen hatása volt. (rendezési hiányosság: kellett-e szektort üríteni, 
nézőt ki kellett vezettetni, a nézőt azonosították-e stb.) 

 mit tett a jelentett személy, vagy sportszervezet… (elismerte a 
sportszerűtlenséget, bocsánatot kért, egyértelműen tagadta, hogy az úgy 
történt… stb.) 

 ki és milyen minőségben volt jelen és látta az adott cselekményt (tanú 
bejelentés, ha szükséges) 

 
iii Kettő példányban kerül kiállításra. (Eredeti példány a feljelentett személyé, illetve 
sportszervezeté!) 

 

 


