
Magyar Rögbi Szövetség 

Fegyelmi Bizottsága 
levelezési cím: 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3., hivatalos e-mail: fegyelmibizottsag@rugby.hu 
 

Tárgy: Koller Zoltán 

fegyelmi ügye, határozat 

Iktatószám: 3/2017 FegyB 

 

FEGYELMI HATÁROZAT 

 

A Magyar Rögbi Szövetség (továbbiakban: MRGSZ) Fegyelmi Bizottsága (továbbiakban: 

FegyB)  

 

Koller Zoltán 

 játékost 
 

a MRGSZ Fegyelmi Szabályzata (továbbiakban: FegySz) KÜLÖNÖS RÉSZ 1. A pályán 

elkövetett fegyelmi vétségek, 1.1. A piros lappal büntetendő fegyelmi vétségek 9. pont-ban 

szereplő, „az ellenfél megtaposása” vétség miatt 

 

a MRGSZ versenynaptárában előírt bajnoki és kupa, valamint a nemzetközi klub 

mérkőzésekre vonatkozóan  
 

26  (huszonhat) 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. szeptember 30-án a Esztergomi Vitézek -  Battai Bulldogok mérkőzés 78. 

percében Koller Zoltán-t (Esztergomi Vitézek, mezszám: 8) szabályos mélyfogással 
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megpróbáltak megállítani Martin Lizardi (Battai Buldogok, mezszám: 23). Koller Zoltán lába 

kiszabadult a fogásból, és a földön fekvő Martin Lizardi fejére rátaposott.  

Törőcsik Sándor játékvezető megállította a játékot. Sebők Norbert partjelző megerősítette a 

taposás tényét, ezért piros lappal kiállította Koller Zoltánt, aki a játékteret ezt követően 

elhagyta. 

 

Az esetről videofelvétel készült. 

 

Martin Lizardi jobb füle orvosi ellátásban részesült, orvosi ambuláns lap és az sérült ellátása 

utáni állapotáról készült fényképfelvétel rendelkezésre áll. A sérülés 2017. szeptember 30-án 

történt, a varratszedésre 2017. október 12-én kerül sor. A varratszedéssel még csak az 

anatómiai sérülés fejeződött be, a funkcionális nem. A varrás, a hosszanti szakadás és a porc 

összetörése miatt mindenképpen 8 napon túl gyógyul a sérült.  

 

A tanúk, a videofelvétel egyértelműen alátámasztják, hogy Koller Zoltán nem tett meg 

minden tőle – sportembertől – elvárhatót annak érdekében, hogy a földön fekvő társára ne 

lépje rá, amellyel súlyos, 8 napon túl gyógyuló sérülést okozott. Ennél súlyosabb, akár 

maradandó károsodás lehetősége is fennállt, és nem Koller Zoltánon múlott, hogy az nem 

következett be.  

 

Mindezen körülményeket és tényeket figyelembe véve a Fegyelmi Bizottság a sérülés 

súlyával indokolt, elrettentő és példamutató döntést kívánt hozni, hogy egyértelművé tegye, 

hogy semmilyen sportcél nem indokolhatja az ellenfélnek - akár eshetőleges szándékkal - 

okozott testi sérüléseket.  

 

Felhívja a Fegyelmi Bizottság a figyelmet arra, hogy a 8 napon túl gyógyuló sérülés 

szándékos okozása súlyos testi sértésnek minősülhet, amely felveti a büntetőjogi felelősséget 

már abban az esetben is, ha a sérülést okozó játékos tisztában van azzal, hogy a földön fekvő 

játékos fejére taposás súlyos sérülést okozhat, de könnyelműen bízik annak elmaradásában.  

 

 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. október 04. 

 

 

dr. Csontos Barna  

sk. 

a FegyB tagja 

dr. Magyarovics Gyula sk. 

a FegyB tagja 

dr. Csermák Bálint  

sk. 

a FegyB tagja 

 
 


