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1 Általános információk 

1.1 Fogalmak 
- Büntetőpont: Az a pontmennyiség, amelyet egy csapat, vagy játékos a szabálysértés elkövetéséért 

kap. 

- Elévülési idő: Az az időpont, amelyet követően a játékos, vagy csapat büntetőpontja elvész. 

- Halmazati szorzó: Ugyanazon szabálysértés ismételt elkövetésekor a büntetőpontra alkalmazandó 

pozitív szám. 

- Pénznyeremény levonás: Egy csapat az adott félszezonon belül felhalmozott büntetőpontjai által 

kapott pénzbüntetése, amely az elért nyereményből kerül levonásra. 

- Pont: A büntetőpont szinonimája. 

1.2 Kötelezettségek 

1.2.1 Szabályok betartása 
A Hungarian Rocket League Tournaments (a továbbiakban: HRLT) versenyeire való nevezéssel a játékosok 

kötelező érvényűnek tekintik az adott verseny szabályzatát. A versenyen részt vevő játékosok a Magyar E-

sport Szövetség (a továbbiakban: HUNESZ) szabályzatait is önmagukra nézve kötelező érvényűnek tekintik. 

Jelen szabályzat, illetve a HUNESZ szabályzatainak nem ismerete nem mentesít a betartásuk alól. 

A HUNESZ szabályzatainak elérhetősége: 

• A HUNESZ Versenyszabályzata 

• A HUNESZ Fegyelmi szabályzata 

• A HUNESZ Etikai Kódexe 

• A HUNESZ Etikai és gyermekvédelmi szabályzata 

Minden játékos köteles a megfelelő tiszteletet mutatni, mind a szervezők, mind pedig más csapatok játékosai 

és stábtagjai felé. 

1.3 A rendszer ismertetése 

1.3.1 Büntetőpont 
Egy elkövetett szabálysértésért a vétő játékos, vagy csapat büntetőpontban részesül. A büntetőpont nem 

veszi figyelembe, hogy melyik versenyen került elkövetésre az adott szabályszegés, ellenben figyelembe veszi 

a játékos előéletét, illetve hogy milyen szabályokat, és azokat mennyiszer szegte meg a múltban. 

1.3.1.1 Játékosra értendő büntetőpontok 

Ha egy büntetési tétel csak játékosra értendő, úgy a büntetési tételnél megadott pontszámot egyedül az 

adott játékos kapja meg. 

1.3.1.2 Csapatra értendő büntetőpontok 

Ha egy büntetési tétel az egész csapatra vonatkozik, úgy a csapat minden egyes játékosa egyaránt megkapja 

a megadott pont mennyiségét. 

1.3.1.3 Kitételek 

1.3.1.3.1 Játékosra értendő büntetőpontok 

Ha egy adott játékos szabálysértésénél felmerül a csapattárs(ak) vétkessége is, úgy ez is figyelembevételre 

kerül. Ezt az adott büntetési tételnél részletezi a dokumentum, mikor merülhet fel ilyen eset. 

1.3.1.3.2 Csapatra értendő büntetőpontok 

Ha egy csapat által közösen elkövetett szabálysértésnél egyértelműen bizonyítható valamelyik játékos(ok) 

vétlensége, úgy azon játékos(ok) mentesülnek a büntetés alól. 

https://hunesz.hu/documents/HUNESZ-Versenyszabalyzat-2019--hatalyos_1.pdf
https://hunesz.hu/documents/Fegyelmi-Szabalyzat-2019_11.pdf
https://hunesz.hu/documents/Magyar-E-sport-Etikai-Kodex_.pdf
https://hunesz.hu/documents/HUNESZ-Etikai-es-Gyermekvedelmi.pdf
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1.3.1.4 Intervallumban megadott pontszám 

Ha egy szabályszegésnél a pontszám értéke intervallumban került meghatározásra, úgy a kapott pont 

mértékét a Fegyelmi Bizottság saját hatáskörben dönti el, kivéve, ha kiegészítésként rögzítve lett, hogy 

milyen esetben mennyi pont jár. 

1.3.2 Elévülési idő 
A büntetőpont elévülési ideje 18 hónap. 

1.3.3 Halmazati szorzó 
Ha ugyanazon játékos, vagy csapat ugyanazt a szabályt nem az első alkalommal szegi meg, az ezért kapott 

büntetőpontjai pedig még nem évültek el, úgy egy halmazati szorzó kerül figyelembe véve, amellyel 

megszorzásra kerül a szabálysértésért kapott pontszámmal. 

A halmazati szorzó mértékének kiszámítása a következő: 

• 1,5 x ugyanazon szabálysértés elkövetésének alkalma 

1.3.3.1 Példa 

Ha egy játékos például 2020. szeptember 1-jén korai kilépés miatt büntetőpontot kap, úgy a kapott pont 

mennyisége: 

• 1,5 x 1 x 3p = 3 pont 

Ha a játékos ezt 2020. december 31-én újra elköveti, úgy a kapott büntetőpontok mennyisége a következő: 

• 1,5 x 2 x 3p = 9 pont 

Ha a játékos ezt legközelebb 2022. május 30-án követi el ismét, úgy a halmazati szorzója ismét 2-es lesz, mert 

a legelső alkalomért járt pontok elévültek, így: 

• 1,5 x 2 x 3p = 9 pont 

1.3.4 Nyereménylevonás 
Egy csapat elesik az elért nyereményeinek egy részétől, amennyiben valamelyik játékos vagy csapat 

büntetőpontban részesül. 

A nyeremény levonásának mértéke: 0,5% / büntetőpont 

Ezen esetben a csapatba regisztrált játékosok büntetőpontjainak összege számít. 

1.3.4.1 Kiegészítés 

A büntetőpontok összege egy adott félszezonra értendő. A Nagydöntő az azt megelőző félszezonhoz tartozik. 

1.3.5 Büntetőpontokért járó büntetések 
Adott mennyiségű büntetőpont összegyűjtése esetén az adott játékos, vagy csapat eltiltásban részesül. Az 

eltiltás mértéke: 

• 15 büntetőpont: 2 napos / 3 meccses eltiltás; 

• 25 büntetőpont: 3 hónapos eltiltás; 

• 40 büntetőpont: Végleges eltiltás minden, a HRLT által szervezett versenytől. 

1.3.5.1 2 napos / 3 meccses eltiltás 

A játékos / csapat akkor részesül 2 napos eltiltásban, ha csapatával nem vesz részt az őszi, vagy tavaszi 

ligában, Nagydöntőn, vagy a Szuperkupán. Ez esetben az eltiltás a soron következő két heti kupára 

vonatkozik. 
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A játékos / csapat akkor részesül 3 meccses eltiltásban, ha részt vesz az őszi, vagy tavaszi ligában, 

Nagydöntőn vagy a Szuperkupán. Ez esetben az eltiltás a csapat soron következő három mérkőzésére 

vonatkozik. 

1.3.5.2 3 hónapos eltiltás 

A játékos / csapat 3 hónapig tartó eltiltásban részesül minden, a HRLT által szervezett versenyről. A 3 hónap 

a 25 pontos határ átlépését eredményező szabályszegés napjától érvényes. 

1.3.5.3 Végleges eltiltás 

A játékos / csapat végleges eltiltásban részesül minden, a HRLT által szervezett versenyről. Ez esetben a 

jövőben már nem vehet részt semmilyen megmérettetésen. 

1.3.5.3.1 Elévülés 

A végleges eltiltás felfüggesztéséért óvás leghamarabb a 40 pontos határ átlépését eredményező 

szabályszegés napjához képest 2 évvel később nyújtható be. 

1.3.6 Ezen dokumentum előtti büntetések 
A dokumentum legelső verziójának elkészülésének időpontja: 2021. augusztus 22. 17:30 

Ezen időpont előtt a nem végleges kitiltások eltörlésre kerültek. Az értük járó büntetőpontok értéke 

felezésre került, ha a játékos már letöltötte az adott szabályszegésért járó büntetését, kivéve, ha az 

utólagosan kapott pontok után így is eltiltásban részesül. 

1.3.7 Óvás benyújtása 
A játékos / csapat óvást nyújthat be a Fegyelmi Bizottságnak, amennyiben nem ért egyet a büntetésért 

kapott pont mértékével. Az óvás benyújtásának határideje: a szabályszegés napját követő 3. nap 23:59. 

Az óvást a contact@hrlt.hu e-mail címen lehet benyújtani. 

1.3.8 Észlelt szabályszegés bejelentése 
Egy játékos, vagy csapat panasszal élhet, ha megítélésük szerint szabályszegés történt, a Fegyelmi Bizottság 

viszont mégsem intézkedett az ügyben. A bejelentőnek a szabálysértés tényét bizonyítékokkal kell 

alátámasztania (képernyőmentés, videofelvétel, stb.) 

A bejelentést a contact@hrlt.hu e-mail címen lehet megtenni. 

Ilyen esetekben a Fegyelmi Bizottság a szabályszegés időpontjához képest 1 hónapon belül fogadja be a 

bejelentéseket. 

1.3.9 Itt meg nem határozott esetekre 
A HRLT Fegyelmi Bizottsága fenntartja magának a jogot, hogy az itt meg nem határozott szabályszegések 

esetében saját hatáskörben, ellenben következetesen járjon el, valamint hogy a megadott pontszámtól 

eltérő pontértéket adjon egy szabályszegésért. 

  

mailto:contact@hrlt.hu
mailto:contact@hrlt.huz


6 

2 Büntetőpontok 

2.1 Játékon belüli szabálysértések 
Büntetési tétel neve Kire vonatkozik? Kiegészítés Pont 

Quick Chat spamelése Játékos  2 

Élőben közvetített mérkőzésről 
való késés 

Csapat (kivéve ha bizonyít-
ható az egyéni felelősség) 

5 perc késés után kerül 
figyelembe. Ezt követően +1 pont 
/ 2 perc (legfeljebb 15 percig) 

3 

Nem jelenik meg a csapat nem 
közvetített mérkőzésen 

Csapat (kivéve ha bizonyít-
ható az egyéni felelősség) 

Nem számít szabálysértésnek, ha 
nyílt selejtezőn, vagy heti kupán 
történik. 

3 

Nem jelenik meg a csapat 
élőben közvetített mérkőzésen 

Csapat (kivéve ha bizonyít-
ható az egyéni felelősség) 

 7 

Toxikus viselkedés  Játékos Nem Quick Chat által. 2-6 

A játékos nem játszik a 
mérkőzésen (AFK-ol) 

Játékos 

2, ha kevesebb, mint 30 
másodperc volt hátra a 
mérkőzésből; 
3, ha több. 

2-3 

Korai kilépés élőben közvetített 
mérkőzésen 

Játékos 
További 1 pont minden hátralévő 
percért (óra felfelé kerül 
kerekítésre) 

3 

Korai belépés Játékos 
Ahányadik alkalom, annyiszor-1 
pont 

0-40 

Élőben közvetített mérkőzésen 
inkorrekt profilkép, felhasználói 
név, klubtag 

Játékos 
Inkorrekt = képi, vagy szöveges 
tartalmában sértő és / vagy 18+ 

2 

Játékon belül használt név 
egyáltalán nem egyezik a 
regisztrált névvel 

Játékos  2 

Többszöri játékoscsere szetten 
belül, mint engedélyezett 

Csapat 
Technikai probléma esetén nem 
érvényes 

2 

3 percnél tovább tart egy 
szetten belüli játékoscsere 

Csapat 
Minden megkezdett percért 
(max. 10p) 

1 

Szetten belüli játékoscsere nem 
közvetített mérkőzésen 

Csapat 
Kivéve, ha indokolt vagy szervező 
jóváhagyta 

4 

Jogosulatlan személy a 
szerveren, off-stream 

Csapat 
Kivéve, ha az ellenfél 
bizonyíthatóan beleegyezett 

6 

A játékos nem a regisztrált 
fiókjával lép pályára 

Egyéni 

Kivéve ha az adott felhasználóval 
összekötött Epic-fiókkal lép 
pályára, annak a neve pedig 
egyezik a regisztrált nevével 

5 

Másvalaki játszik a játékos 
profilján 

Csapat (kivéve ha 
bizonyítható az egyéni 
felelősség) 

25 a csapattársaknak (ha nem 
jelzik a szabálysértést) 
40 a szabályt szegőknek 

25-40 
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2.2 Közvetítésre vonatkozó szabálysértések 
Büntetési tétel neve Kire vonatkozik? Kiegészítés Pont 

Twitch chat toxikus / spam 
megnyilvánulás 

Játékos  3-9 

Mérkőzés közben a közvetítés 
Twitch-chatjére való írás 

Játékos  2 

Nem jelenik meg az interjún Csapat 
Kivéve, ha indokolt a 
távolmaradás. 

4 

Interjún nem megfelelő 
magatartás 

Játékos  0-7 

Oda nem illő viselkedés a 
webkamerán 

Játékos  1-5 

2.3 Kommunikációra vonatkozó szabálysértések 
Büntetési tétel neve Kire vonatkozik? Kiegészítés Pont 

Mérkőzéshalasztás-kérelem, 
túllépte a limitet 

Csapat (kivéve ha 
bizonyítható az egyéni 
felelősség) 

 6 

Nem válaszol a szervező 
megkeresésére a megadott 
határidőn belül 

Csapat  3 

2.4 Egyéb szabálysértések 
Büntetési tétel neve Kire vonatkozik? Kiegészítés Pont 

Offline mérkőzés közben 
mobiltelefon használata 

Egyéni  7 

Offline mérkőzés során a 
játékos mobiltelefonja látható 
helyen, az asztalon van 

Egyéni  2 

Átigazolási időszakon kívül új 
játékos regisztrálása a felállásba 

Csapat (kivéve ha 
bizonyítható az egyéni 
felelősség) 

Nem érvényes a csapatban 
maradt játékosokra, ha a távozó 
csapattárs magukra hagyta őket. 
Csak az őszi és tavaszi ligára 
vonatkozik. 

15 

Adott szakaszba továbbjutás 
után távozik a játékos a 
csapatától 

Egyéni (kivéve ha 
bizonyítható a csapat 
felelőssége) 

0, ha ugyanazon versenyen már 
nem lép pályára másik csapatban; 
2, ha bizonyíthatóan nem játszott 
az adott szakasz előtti részben; 
5, egyéb esetben. 
Csak az őszi és tavaszi ligára 
vonatkozik. 

0-2-5 

Külföldi játékos játszik Csapat 
40 a külföldi játékos(ok)nak; 
25 a magyar játékos(ok)nak. 

25-40 

Szervezővel szembeni 
tiszteletlenség 

Egyéni  0-40 

Csalás, nem megengedett 
segédeszköz használata 

Egyéni (kivéve ha 
bizonyítható a csapat 
felelőssége) 

25 pont a csapattársaknak, ha 
nem jelzik a szabálysértés tényét. 

40 

Tiltott teljesítménynövelő szer 
használata 

Egyéni (kivéve ha 
bizonyítható a csapat 
felelőssége) 

25 pont a csapattársaknak, ha 
nem jelzik a szabálysértés tényét. 

40 

 


