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FEGYELMI HATÁROZAT
A Magyar Rögbi Szövetség (továbbiakban: MRGSZ) Fegyelmi Bizottsága (továbbiakban: FegyB)

Tóth Dániel Mátyás
játékost
a MRGSZ Fegyelmi Szabályzata (továbbiakban: FegySz) KÜLÖNÖS RÉSZ 1. A pályán elkövetett fegyelmi
vétségek, 1.1. A piros lappal büntetendő fegyelmi vétségek 2. pont-ban szereplő, „a játékvezetővel szembe,
segítőjével vagy a mérkőzés más hivatalos személyével szembeni fenyegető fellépés, amely elkövethető akár
verbálisan, akár tettleg” vétség miatt
a MRGSZ versenynaptárában előírt bajnoki és kupa, valamint a nemzetközi klub mérkőzésekre
vonatkozóan
12 (tizenkettő) hétre eltiltja.
A fegyelmi határozattal szemben az eljárás alá vont személyek a kézbesítéstől számított 15 napon belül
jogorvoslati kérelemmel élhetnek.
A jogorvoslati kérelmet a FegyB-nál kell benyújtani, amely azt 15 napon belül az eljárás során keletkezett
iratokkal együtt továbbítja a MRGSZ Elnökségének tagjaiból kijelölt legalább háromtagú Fellebbviteli
Bizottsághoz. A jogorvoslati kérelem írásban terjeszthető elő, postai úton a MRGSZ székhelyére címezve, vagy
a fegyelmibizottsag@rugby.hu hivatalos e-mail-re elküldve.
A jogorvoslati kérelem benyújtása a határozat végrehajtására halasztó hatályú, azonban a nem jogerős
határozattal a sporttevékenységtől eltiltott személy, sporttevékenységet a másodfokú határozat meghozataláig
sem folytathat.
Amennyiben az eljárás alá vont személy írásbeli nyilatkozatával lemond a fellebbezési jogáról, a
nyilatkozat MRGSZ-hez történő kézhez érkezésekor a fegyelmi határozat nyomban jogerőre emelkedik,
s az abban foglalt eltiltás azonnal végrehajtandó. A jogorvoslati jogról történő lemondás írásban
terjeszthető elő, postai úton a MRGSZ székhelyére címezve, vagy a fegyelmibizottsag@rugby.hu hivatalos
e-mail-re elküldve.
INDOKOLÁS
2017. október 28-án 30-án a KARC – Battai Bulldogok mérkőzés 2. félidő 38. percében Tóth Dániel
Mátyás (KARC, mezszám: 6), verbálisan inzultálta, majd megdobta homokkal Tompai Zoltán játékvezetőt.
Tompai Zoltán ezért piros lappal kiállította Tóth Dániel Mátyást, aki a játékteret ezt követően elhagyta.
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Az esetről videofelvétel készült.
A Fegyelmi Bizottság úgy ítélte meg, hogy Tóth Dániel Mátyás fenyegetőleg lépett fel a játékvezetővel
szemben, amely során a játékvezető testi épségét ugyan nem sértve, de földet dobott a játékvezető felé.
A Fegyelmi Bizottság álláspontja az, hogy ez a magatartás ugyan sportszerűtlen, a kiállítás okaként így szerepel
mérkőzés jegyzőkönyvében, de az kimeríti a 2. „a játékvezetővel szembe, segítőjével vagy a mérkőzés más
hivatalos személyével szembeni fenyegető fellépés, amely elkövethető akár verbálisan, akár tettleg” vétség
fogalmát, így ezt a vétséget kell megállapítani.
A FegyB felhívja a vétkes figyelmét, hogy újabb fegyelmi vétség esetén súlyosabb büntetésre
számíthatnak, így különösen tartózkodjanak a FegySz további megsértésétől, és a pályán tanúsítson
sportszerű magatartást.
Budapest, 2017. november 08.
dr. Birher Nándor
sk.

Juhász Róbert
sk.

dr. Csontos Barna
sk.
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