FEGYELMI SZABÁLYZAT

Jóváhagyta az Magyar Lovassport Szövetség elnöksége 2/2016 / II.20 számú határozatával.

I. fejezet
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1. §

VISELKEDÉSI ELVEK
(1)

A Magyar Lovassport Szövetség szervezeti egységei, a sportszervezetek, valamint sportolóik,
sportszakembereik és tagjaik a lovassporttal összefüggő tevékenységük során a Magyar
Lovassport Szövetség szabályzatainak betartásával, a lojalitás, a tisztesség és a sportszerűség
elvei szerint kötelesek viselkedni.
2.§

A FEGYELMI SZABÁLYZAT CÉLJA, FELADATA
(1)

A Magyar Lovassport Szövetség (továbbiakban: MLSZ) Fegyelmi Szabályzata (továbbiakban
FSZ) a Sportról szóló 2004. évi I. törvény (továbbiakban Sporttörvény) 14. § (3) bekezdésében
rögzített kötelezettségnek eleget téve jelen Fegyelmi Szabályzatban rögzíti a sportfegyelmi
felelősségre, a sportfegyelmi eljárásra és a sportfegyelmi büntetésekre vonatkozó részletes
szabályokat, összhangban a Sporttörvény, a Sportfegyelmi felelősségről szóló 39/2004. (III. 12.)
Korm. rendelet, valamint a doppingellenes tevékenység szabályairól szóló 43/2011. (III. 23.)
Korm. rendelet előírásaival. A Fegyelmi Szabályzat célja továbbá, hogy:
a.) hatékonyan és időszerűen védje a lovassportban, annak irányításában, szervezésében,
lebonyolításában résztvevők személyét és jogait, továbbá a magyar lovas sportág rendjét
és tisztaságát;
b.) segítsen betartatni, illetve tiszteletben tartatni a lovassport versenyszabályait, a lovassporttal
összefüggő egyéb szabályokat, a Magyar Lovassport Szövetség szabályzatait, illetve az
MLSZ és szervezeti egységeinek határozatait;
c) ösztönözze a sportolókat a sportszervezetével, a sporttársaival, a bírókkal, sportvezetőkkel,
valamint a közönséggel szembeni sportszerű magatartásra, a Fair Play elvének
betartására;
d.) nevelje a sportolókat arra, hogy a versenyeken a szabályoknak és azok szellemének
megfelelően versenyezzenek;
e.) a fegyelemsértők ne kerüljék el a felelősségre vonást és a megfelelő súlyú fegyelmi
büntetést.

(2)

Az FSZ feladata meghatározni, hogy mely cselekmény minősül fegyelmi vétségnek, a fegyelmi
eljárás milyen részletes szabályok alapján kerül lefolytatásra, továbbá, hogy a fegyelmi vétség
elkövetője a fegyelmi eljárás alapján milyen tartalmú és nagyságú fegyelmi büntetésben
részesíthető.

(3)

Az FSZ szabályozza továbbá azon nem sportfegyelmi, de szabályszegéshez kapcsolódó
eljárásokat, amelyek tekintetében eljárni a fegyelmi bizottság hatáskörébe tartozik.
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3. §

FELELŐSSÉG
(1)

A sportszervezetek felelősséggel tartoznak a sportolóik, sportszakembereik, tagjaik, és minden
egyéb, a sportszervezet felkérésére a lovassporttal kapcsolatosan feladatot ellátó személyek
viselkedéséért.

(2)

A versenyt rendező szervezet felelős a rend és a biztonság fenntartásáért a verseny helyszínén
és annak környékén a versenyek előtti, alatti és utáni időszakban.
4.§

AZ FSZ IDŐBELI HATÁLYA
(1)

A fegyelmi vétséget az elkövetés idején hatályban lévő FSZ szerint kell elbírálni.

(2)

Ha a cselekmény elbíráláskor már új FSZ van hatályban, amely szerint az elkövetett
cselekmény már nem fegyelmi vétség, illetve ha az elkövetett cselekmény, mint fegyelmi vétség
után enyhébb büntetés kiszabását rendeli el, akkor az új FSZ-t kell alkalmazni a hatályba
lépése előtt elkövetett cselekményre is.
5.§

AZ FSZ SZEMÉLYI ÉS TERÜLETI HATÁLYA
(1 )

Az FSZ fegyelmi hatálya kiterjed az MLSZ-re, az MLSZ szervezeti egységeire, tisztségviselőire,
a tag sportszervezetekre, a sportolókra és a sportszakemberekre.

(2)

A fentiek értelmében a Fegyelmi Szabályzatot kell alkalmazni:
a) Az MLSZ-re, ill. a szervezeti egységekre, valamint tisztségviselőire.
b.) Az MLSZ Nyilvántartási Igazolási és Átigazolási Szabályzata szerint igazolt, ill. átigazolt
sportolóra, valamint minden olyan sportolóra, aki magyar lovas sportszervezet színeiben
bármilyen lovas versenyen bárhol indul.
c.) A lovas szakosztállyal rendelkező sportszervezetre, lovas sportszervezetre, illetve
sportvállalkozásra, klubra, szakosztályra, alkalmi társulásra, minden olyan jogi
személyiséggel rendelkező vagy nem rendelkező szervezetre, amely az MLSZ tagja, ill.
versenyrendszerében részt vesz (a továbbiakban együtt: sportszervezetek).
d) A sportágban tevékenykedő sportszakemberekre. A Sporttörvény rendelkezéseivel
összhangban a lovas sport területén sportszakembernek minősül az a természetes
személy, aki a KSH elnökének a Foglalkozások Egységes Osztályozási Rendszeréről
(FEOR) szóló 7/2010. (IV. 23.) KSH közleménye szerinti sport-foglalkozást folytat, vagy a
sportszervezettel, sportszövetséggel munkaviszonyban vagy polgári jogi jogviszonyban
sporttevékenységgel kapcsolatban közvetlenül vagy közvetetten feladatot lát el.
Sportszakembernek minősül továbbá a sportszervezet és a sportszövetség ügyintéző és
képviseleti szervének vezetője. Sportszakember különösen a versenyző felkészítését
végző vagy azzal kapcsolatba hozható edző, a csapatvezető, a versenybíró, a
sportegészségügyi szakember (pl. sportorvos, sportpszichológus). Előbbiek alapján a
lovassport tekintetében sportszakembernek tekintendő különösen:
da) aki lovas sportszervezettel munkaviszonyban, polgári jogi jogviszonyban vagy társadalmi
munkában lovas sporttevékenységgel kapcsolatban közvetlenül vagy közvetetten feladatot
lát el;
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db) az edző,
dc) a versenybíró, a steward,
dd) a versenyügyekben eljáró fellebbviteli bizottság tagjai,
de) a pályaépítő,
df) a versenyiroda tagjai (versenyek rendezőbizottsága),
dfg a technikai kiküldött
dh) versenyállatorvos,
di) az MLSZ illetve szervezeti egységének választott tagja és/vagy a lovassport területén
hivatalos feladatot ellátó, vagy megbízást teljesítő személy (mind együtt: tisztségviselő).
(3)

Az FSZ-t kell alkalmazni az MLSZ, a szervezeti egysége és a sportszervezet által, vagy adott
esetben más szervezet által, de az előbbiek részvételével rendezett versenyeken,
edzőtáborozáson, valamint a válogatott versenyeire történő felkészüléskor, a válogatott
versenyein elkövetett fegyelmi vétség elbírálásánál is.

(4)

A hivatalos nemzetközi (FEI) versenyeken, vagy külföldi Lovassport Szövetség, sportszervezet
által szervezett bajnokságban, kupákban, versenyeken résztvevő sportszervezet, sportoló,
sportszakember által elkövetett cselekmény elbírálására az MLSZ Elnöksége akkor
kezdeményezi a fegyelmi eljárást, ha a fegyelmi vétség alapos gyanúja áll fenn, és a FEI vagy a
külföldi Lovassport Szövetség, sportszervezet nem indított, ill. folytatott le fegyelmi eljárást,
hanem azt az MLSZ hatáskörébe utalta, vagy annak lefolytatására az MLSZ-t kérte fel.

II. fejezet
A FEGYELMI VÉTSÉG
6.§
SPORTFEGYELMI VÉTSÉG

(1)

Sportfegyelmi vétség az a cselekmény vagy mulasztás, amely a vonatkozó verseny-, igazolási
(nyilvántartási) és átigazolási, illetve egyéb szabályzatokban foglalt kötelezettség vétkes –
szándékos, vagy súlyosan gondatlan - megszegését eredményezi és amelyre az FSZ fegyelmi
eljárás keretében fegyelmi büntetés kiszabását rendeli.

(2)

Sportfegyelmi vétségnek minősül az (1) bekezdés alapján, ha az a személy, vagy szervezet,
akire a FSZ hatálya kiterjed:
a) az MLSZ alapszabályát, SZMSZ-ét, általános versenyszabályzatát, ill. a szakágak
versenyszabályzatát, továbbá a doppingszabályzatban, valamint az MLSZ egyéb
szabályzataiban rögzített kötelezettséget vétkesen megszegi;
b) az MLSZ, ill. szervezeti egysége által valamely szabályzat végrehajtása céljából hozott
határozatnak nem tesz eleget, ill. a határozatban foglalt rendelkezéseket nem tartja be;
c) az MLSZ, illetve szervezeti egységeivel szembeni, valamely szabályzatból, vagy
határozatból, döntésből eredő kötelezettségét vétkesen elmulasztja;
d) a sportteljesítmény fokozására tiltott teljesítményfokozó szert szed vagy módszert alkalmaz
(doppingol), illetőleg annak alkalmazásában közreműködik, segítséget nyújt, arra rábír,
vagy ezekre ajánlkozik;
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e) a lovassporttal kapcsolatos viselkedése tekintetében mást szándékosan megtéveszt, vagy
az MLSZ-t, annak szervezeti egységét, tisztségviselőjét, vagy tag szervezetét, annak
képviselőjét szándékosan félrevezeti vagy megtéveszti;
f) bármely szabályzatból eredő eljárás során hamis nyilatkozatot tesz;
g) a lovassporttal kapcsolatos hivatalos iratot meghamisít, vagy rendeltetés-ellenesen
felhasznál, nyilvántartást, eredményt meghamisít;
h) magának, harmadik személynek, vagy sportszervezetének jogtalan előnyt szerez, illetve
másoknak jogtalan előnyt nyújt;
i) szabályzat szerint nem hivatalosnak – versenyre vonatkozó szabályzati előírásoknak nem
megfelelőnek - minősülő versenyen részt vesz vagy szervezésében közreműködik;
j) a lovassporttal kapcsolatos tevékenységével összefüggésben olyan cselekményt vagy
mulasztást követ el, amely a hatályos jogszabályok szerint bűncselekménynek, vagy
szabálysértésnek minősül.
(3)

Sportfegyelmi vétségnek minősül továbbá a sportszakember részéről a (2) bekezdésben
foglaltakon túl, ha
a) lovassporthoz kapcsolódó szerződésben vállalt, vagy egyéb jogviszonyából eredő
kötelezettségének nem tesz eleget;
d) tényleges munkakapcsolat nélkül, csupán névlegesen tünteti fel magát a lovas/hajtó
edzőjeként.

(4)

Sportszervezet részéről elkövetett sportfegyelmi vétségnek minősül a (2) bekezdésben foglaltak
mellett, ha:
a) a sportolója, sportszakembere, tagja súlyosan sportszerűtlen módon viselkedik, illetve
sportfegyelmi vétséget követ el;
b) lovassporthoz kapcsolódó szerződésben vállalt, vagy egyéb jogviszonyából eredő
kötelezettségének nem tesz eleget;
c) a sportszervezet, tagja, vagy sportszakembere tekintetében folyamatban lévő
sportfegyelmi, vagy egyéb eljárás tekintetében az eljárást akadályozza, hátráltatja, azzal
kapcsolatosan félrevezető, vagy megtévesztő magatartást tanúsít;

(5)

A (2) bekezdés a.) pontja tekintetében a szabályzat megszegésének tekintendő az adott
szabályzat alapelveinek megsértése is.

(6)

Szándékos sportfegyelmi vétségnek minősülő cselekmény vagy mulasztás tekintetében a
sportfegyelmi vétséget a (2)-(4) bekezdésekben rögzített tevékenységek kísérlete is
megvalósíthatja.

(7)

A (2) bekezdés a.) pontjában foglaltakon alapuló sportfegyelmi vétség körébe kifejezetten nem
tartoznak bele azok a szabályzatban foglalt rendelkezések – különösen versenyszabályzatban
rögzített előírások – megszegését megvalósító cselekmények, illetve mulasztások, amelyek
tekintetében a lefolytatandó eljárást és a szabályszegés jogkövetkezményét az adott szabályzat
maga rögzíti és az eljárást az adott szabályzat kifejezetten nem a Fegyelmi Bizottság, hanem
más személy vagy szervezet (különösen de nem kizárólagosan versenybíró, technikai kiküldött,
fellebbviteli bizottság) hatáskörébe utalja.

(8)

A (7) bekezdés kifejezetten megszorítóan értelmezendő, vagyis, amennyiben a (7)
bekezdésben megfogalmazott cselekmény/mulasztás egyben fegyelmi vétséget is megvalósít,
vagy a cselekménynek/mulasztásnak csak egy része kerül a (7) bekezdés szerinti eljárás
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keretében elbírálásra, a cselekmény, illetve annak el nem bírált része tekintetében fegyelmi
eljárásnak is helye lehet. Nem indítható ugyanakkor fegyelmi eljárás, amennyiben a (7)
bekezdés szerinti eljárás a teljes cselekményt/mulasztást átfogja és arra jogkövetkezményt
állapít meg. („Ítélt dolog” ismételt eljárás alá vonási tilalma).
(9)

A (7) bekezdés szerinti eljárások keretében eljáró személyeknek, illetve szervezetek
képviselőinek kötelességük fegyelmi eljárást kezdeményezni, amennyiben a (7) bekezdés
szerinti valamely eljárásuk során tudomásukra jutott tények alapján fegyelmi vétség alapos
gyanúja áll fenn.

(10)

Sportfegyelmi eljárást lehet lefolytatni:
a)
b)
c)

sportolóval szemben;
sportszakemberrel szemben;
sportszervezettel szemben;

III. fejezet
A FEGYELMI BÜNTETÉSEK
7.§

FEGYELMI BÜNTETÉSEK
(1)

A sportoló fegyelmi büntetése lehet:
a) Szóbeli figyelmeztetés.
b) Írásbeli megrovás.
c) Sportszövetség által adott kedvezmények legfeljebb egy év időtartamra történő
megvonása (csökkentése).
d) Pénzbüntetés, amelynek mértéke a hivatásos sportoló sporttevékenységből, illetve a
sportszakember szakmai tevékenységből származó éves nettó átlagjövedelmének tizenkét
havi összegét nem haladhatja meg; amatőr sportolóra, vagy ingyenes megbízási szerződés
alapján tevékenykedő sportszakemberre pedig pénzbüntetés nem szabható ki.
e) Az MLSZ versenyrendszerében szervezett, vagy a sportszövetség, sportszervezet
versenynaptárában egyébként szereplő versenyen, és sportszervezet, sportszövetség által
szervezett edzésen, edzőtáborban való részvételtől történő – meghatározott, vagy akár
végleges időtartamú – eltiltás. A meghatározott időre szóló eltiltás ideje alatt a sportoló a
sportág egyetlen szakágának bajnoki, kupa, nemzetközi és hivatalos felkészülési vagy
bemutató versenyén sem szerepelhet.
f) Az igazolási (nyilvántartási) és az átigazolási, valamint a doppingellenes szabályok
megsértése esetén az ideiglenes vagy végleges átigazolásból legfeljebb két évre történő
kizárás.

(2)

A sportszakember sportfegyelmi büntetése lehet az (1) bek. a-d.) pontokban foglaltakon túl:
a) a sportszakmai tevékenységtől, illetve az MLSZ, ill. szervezeti egységein belüli
tevékenységtől – meghatározott időre szóló, vagy akár végleges időtartamú – eltiltás.
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(3)

A pénzbüntetés az (1) bekezdés c), e) f) pontjában, illetve a (2) bekezdésben meghatározott
fegyelmi vagy doppingbüntetésekkel együtt is kiszabható, egyébként a fegyelmi vagy
doppingbüntetések együttesen nem alkalmazhatók.

(4)

A sportszervezet sportfegyelmi büntetése lehet:
a)
b)
c)
d)
e)

Írásbeli figyelmeztetés.
A sportszövetség által adható juttatások csökkentése (megvonása).
A rendezői létszám felemelésére kötelezés.
Sportszövetségi ellenőr fogadására és eljárási költségeinek viselésére kötelezés.
A sportrendezvény nézők nélkül, zárt sportlétesítményben történő megtartásának előírása
vagy szektor lezárásának elrendelése, mindkettő legfeljebb tizenkét havi időtartamra.
f) A verseny rendezési jog legfeljebb tizenkét hónapra történő felfüggesztése.
g) A csapatverseny eredményének megsemmisítése, bajnoki pontok (ranglista pontok)
levonása.
h) Nemzetközi sportrendezvényen történő részvételtől eltiltás, legfeljebb kétévi időtartamra.
i) Sportoló igazolásához (átigazolásához) való jog megvonása, legfeljebb kétévi időtartamra.
j) Meghatározott számú versenyből vagy a - hivatásos, vegyes vagy amatőr versenyrendszerből, bajnokság egészéből történő - akár végleges időtartamú – kizárás.
k) A sportszövetségi eljárás költségeinek viselésére kötelezés.
l) A sportszövetségből kizárás legfeljebb egy évre.
m) Legfeljebb ötvenmillió forint pénzbüntetés.
(5)

A pénzbüntetés a (4) bekezdés b)-k) pontjaiban meghatározott fegyelmi büntetésekkel együtt is
alkalmazható. A c), d) és k) pontban meghatározott büntetések egymással és bármely más
büntetéssel együtt is alkalmazhatók. A g) pontban megállapított büntetés a h), illetve i) pontban
meghatározott büntetésekkel együtt is alkalmazhatók.

(6)

Egy adott fegyelmi vétség elkövetéséért csak egy alkalommal indítható fegyelmi eljárás.

(7)

Ha a sportfegyelmi büntetésben részesített személy/szervezet a sportfegyelmi büntetés hatálya
alatt újabb fegyelmi vétséget követ el, az újabb fegyelmi eljárás eredményeként ugyanaz a
sportfegyelmi büntetés ismét kiszabható.

IV. fejezet
A FEGYELMI BÜNTETÉS KISZABÁSÁNAK ELVEI
8.§

A FEGYELMI BÜNTETÉS KISZABÁSÁNAK CÉLJA
A fegyelmi büntetést a büntetés céljának szem előtt tartásával, az FSZ-ben meghatározott keretek
között kell kiszabni úgy, hogy az azonnali intézkedéssel az igazodjék a fegyelmi vétség súlyához és az
elkövető vétkességének fokához, továbbá az egyéb enyhítő és súlyosbító körülményekhez.
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9.§

A FEGYELMI BÜNTETÉS ENYHÍTÉSE, SÚLYOSBÍTÁSA, MENTESÜLÉS A BÜNTETÉS
ALÓL

(1)

A fegyelmi büntetés kiszabásánál az enyhítő és a súlyosbító körülményeket is figyelembe kell
venni.

(2)

Súlyosbító körülménynek tekintendő különösen, ha valaki:
a) ugyanazon a sporteseményen több fegyelmi vétséget követ el;
b) ugyanazt a fegyelmi vétséget ugyanazon a sporteseményen többször követi el;
c) visszaeső.

(3)

Visszaesőnek minősül az, akire a fegyelmi vétség elkövetését megelőzően már szabtak ki
fegyelmi büntetést, és ennek a büntetésnek a leteltétől számított hat hónapon – felfüggesztett
fegyelmi büntetés esetében 12 hónapon - belül újabb fegyelmi vétséget követ el.

(4)

A sportoló, a sportszervezet, a sportszakember a pénzbüntetés sportfegyelmi büntetés alól a
megfizetésekor, az időtartamban meghatározott sportfegyelmi büntetés alól az időtartam
leteltekor, az egyéb sportfegyelmi büntetés alól foganatosítása után azonnal mentesül, de
visszaesőnek minősül a (3) bekezdésben meghatározottak szerint.
10.§

A FEGYELMI BÜNTETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK FELFÜGGESZTÉSE
(1)

A fegyelmi vétség miatt kiszabott büntetés végrehajtása legfeljebb 6 hónapra – illetve
amennyiben a kiszabott büntetés ennél hosszabb tartalmú, ezzel megegyező időtartamra felfüggeszthető, ha az eset és az eljárás alá vont körülményeiből arra lehet következtetni, hogy
a büntetés a célját így is eléri. A felfüggesztésről a fegyelmi bizottság által hozott határozatban
kell rendelkezni.

(2)

A korábban kiszabott fegyelmi büntetést végre kell hajtani akkor, ha a fegyelmi vétség
elkövetőjével szemben, a fegyelmi büntetés felfüggesztésének időtartama alatt újabb fegyelmi
vétség miatt, fegyelmi büntetést szabnak ki.

(3)

A felfüggesztés időtartamának eredményes leteltét úgy kell tekinteni, mintha fegyelmi büntetést
ki sem szabták volna. A felfüggesztés leteltét követő egy éven belüli újabb fegyelmi vétség
elkövetése esetén azonban, a felfüggesztés miatt le nem töltött büntetés alapjául szolgáló
fegyelmi vétséget a büntetés kiszabásánál súlyosbító körülményként lehet figyelembe venni.
11.§

A FEGYELMI BÜNTETÉS KISZABÁSÁNAK FELTÉTELE
(1) Fegyelmi büntetést csak akkor lehet kiszabni, ha a hatályos jogszabályok alapján a FSZ a
cselekményt fegyelmi vétségnek nyilvánítja és arra vonatkozóan fegyelmi eljárás keretében –
meghatározott formájú és mértékű – fegyelmi büntetés kiszabását rendeli.
(2) Fegyelmi eljárás lefolytatására és fegyelmi büntetés kiszabására csak a fegyelmi bizottság (I.
fokú sportfegyelmi bizottság és sportfegyelmi fellebbviteli bizottság, közös nevén fegyelmi
bizottság) jogosult.
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(3) A fegyelmi büntetés fegyelmi eljárásban fő szabályként csak tárgyalás tartása esetén szabható
ki. A sportfegyelmi bizottság a versenyzőre és a sportszakemberre szóbeli figyelmeztetés és
írásbeli megrovás, a sportszervezetre írásbeli figyelmeztetés sportfegyelmi büntetést tárgyalás
tartása nélkül is kiszabhat, ha a tényállás megítélése egyszerű és a kötelezettségszegést az
eljárás alá vont elismeri. Tárgyalás tartása nem kötelező továbbá a sportfegyelmi fellebbviteli
bizottság eljárásának egyes, jelen szabályzat által meghatározott eseteiben.

V. FEJEZET
A FEGYELMI BIZOTTSÁG ÖSSZETÉTELE, HATÁSKÖRE, ILLETÉKESSÉGE
12.§

A FEGYELMI BIZOTTSÁG HATÁSKÖRE ÉS ILLETÉKESSÉGE
(1) A sporttörvény 14. § (1) bekezdése alapján a sportfegyelmi eljárást első fokon az MLSZ I. fokú
sportfegyelmi bizottsága, másodfokon a sportszövetség sportfegyelmi szabályzatában
meghatározott fellebbviteli, II. fokon eljáró szerv (sportfegyelmi fellebbviteli bizottság) folytatja
le. (Alapszabály V.14. § d.) pont).
(2) A sportfegyelmi bizottságok a sportfegyelmi ügyeken kívül eljárnak továbbá a jelen szabályzat
szerint hatáskörükbe utalt, óvásokkal kapcsolatos ügyekben.
13.§

A FEGYELMI BIZOTTSÁG LÉTREHOZÁSA, ÖSSZETÉTELE
(1)

Az Alapszabály 23. § (2) bekezdése alapján a fegyelmi bizottság (I. fokú sportfegyelmi
bizottság, ill. sportfegyelmi fellebbviteli bizottság) tagjainak megválasztása, felmentése a
Magyar Lovassport Szövetség Elnökségének a feladata.

(2)

Az Elnökség a sportfegyelmi bizottságokat, illetve annak tagjait 4 évre választja. Továbbá az
Elnökség jogosult egy adott fegyelmi eljárásra ideiglenes tagot (eseti póttag) választani,
amennyiben pl. összeférhetetlenségi szabályok alkalmazása azt szükségessé teszi, vagy
valamely szakmai szempont miatt az indokolt. Amennyiben az összeférhetetlenségi szabályok
teszik szükségessé az eseti póttag választását, úgy az eseti póttag az adott ügyre vonatkozóan
a bizottság elnökének is választható, ill. kijelölhető.

(3)

Az Elnökség a (2) bekezdés szerinti eljárása keretében megválasztja az I. fokú fegyelmi
bizottság és a sportfegyelmi fellebbviteli bizottság elnökét. Az I. fokú sportfegyelmi bizottság
élén a sportfegyelmi bizottság elnöke, a sportfegyelmi fellebbviteli bizottság élén a
sportfegyelmi fellebbviteli bizottság elnöke áll. A fegyelmi bizottság tagjaira vonatkozó
felmentési és visszahívási ügyek szintén az MLSZ Elnökség hatáskörébe tartoznak.

(4)

Az Elnökség a (2) bekezdés szerinti eljárása keretében megválasztja a bizottság állandó tagjait,
akik létszámát az Elnökség megválasztáskor oly módon állapítja meg, hogy az biztosítsa a
bizottságok zavartalan tevékenységet. Szükség esetén további tagok megválasztása
lehetséges.
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(5)

A sportfegyelmi bizottságok tagjai a Szövetségben más tisztséget nem viselhetnek (Elnökség
tagjai és a Felügyelő Bizottság tagjai), és azzal munkaviszonyban nem állhatnak.

(6)

A bizottságok elnökei és tagjai korlátlanul újraválaszthatók.

(7)

A bizottsági tagság megszűnik:
a) a mandátum lejártával (állandó tag esetén 4 év, eseti póttag esetében az adott egyedi eljárás
lezárása),
b) lemondással,
c) felmentéssel,
d) visszahívással,
e) elhalálozással.

(8)

Az adott fegyelmi eljárásban eljáró tagokat (adott ügyben eljáró fegyelmi, ill. sportfegyelmi
fellebbviteli bizottság) a fegyelmi bizottság elnöke, illetve II. fokú eljárás tekintetében a
sportfegyelmi fellebbviteli bizottság elnöke jelöli ki az Elnökség által megválasztott állandó
bizottsági tagok közül. Az elnök kezdeményezi továbbá az MLSZ Elnöksége felé szükség
esetén eseti póttag kijelölését. Az adott ügyben eljáró I. fokú fegyelmi, ill. sportfegyelmi
fellebbviteli bizottság a bizottság elnökéből, ezen kívül további két tagból, valamint adott
esetben az Elnökség által az adott eljárásba (állandó tagok melletti vagy azok helyett történő
eljárásra) választott eseti póttagból áll.

(9)

Az adott fegyelmi eljárásban eljáró jegyzőkönyvvezetőt az I. fokú fegyelmi bizottság elnöke,
illetve II. fokú eljárás tekintetében a sportfegyelmi fellebbviteli bizottság elnöke jelöli ki.
14.§

A FEGYELMI BIZOTTSÁG TAGJÁNAK KIZÁRÁSA
(Összeférhetetlenség)

(1)

A sportfegyelmi bizottság eljárásában és döntéshozatalában elnökként, tagként nem vehet
részt, illetve jegyzőkönyvvezetőként nem működhet közre:
a) aki ellen a fegyelmi eljárás indult, valamint a sértett;
b) az eljárás alá vont sportoló, sportszakember Polgári Törvénykönyvben meghatározott
hozzátartozója;
c) akit az eljárás során tanúként vagy szakértőként hallgattak meg;
d) akinek a sportfegyelmi büntetés megállapításához vagy annak elmaradásához érdeke fűződik;
e) akitől egyébként az ügy elfogulatlan elbírálása nem várható el;
f) aki a fegyelmi eljárás alá vont személy sportszervezetének a tagja;
g) a másodfokú eljárásban, aki az első fokú eljárásban a sportfegyelmi bizottság elnöke, tagja,
jegyzőkönyvvezetője volt.

(2)

Az elnök, a tag, illetve a jegyzőkönyvvezető az összeférhetetlenséget köteles a sportfegyelmi
bizottságnak, a bizottság elnökének, illetve az elnök összeférhetetlensége esetében az MLSZ
Elnökségének is haladéktalanul bejelenteni, és tevékenységét az eljárásban egyidejűleg
megszüntetni. A bejelentés elmulasztásáért vagy a késedelmes bejelentésért az érintett elnök,
tag, jegyzőkönyvvezető fegyelmi felelősséggel tartozik.
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(3)

Az elnök, a tag, illetve a jegyzőkönyvvezető összeférhetetlenségét – a tudomására jutástól
számítva haladéktalanul - a fegyelmi eljárás alá vont személy, a sértett és a közvetlenül
érdekelt sportszervezet képviselője is bejelentheti, az eljárás bármelyik szakaszában.

(4)

Tag és a jegyzőkönyvvezető összeférhetetlenségéről – amennyiben azzal a tag, ill.
jegyzőkönyvvezető nem ért egyet, ill. azt nem ismeri el - egyúttal más tag, jegyzőkönyvvezető
kijelölésével a bizottság elnöke dönt. Az elnök összeférhetetlenségéről – amennyiben az elnök
maga azzal nem ért egyet, ill. azt el nem ismeri - az MLSZ Elnöksége dönt. Az MLSZ
Elnöksége egyúttal, vagy a bizottság elnökének kezdeményezésére az adott eljárásba – eseti
póttagként - más elnököt jelöl ki.

(5)

Összeférhetetlenség – ill. annak megállapítása - esetén az elnök, a tag, ill. a jegyzőkönyvvezető
az eljárásban nem vehet részt. A fegyelmi eljárás azon részét, amelyben az
összeférhetetlenséggel érintett elnök, tag, jegyzőkönyvvezető részt vett, meg kell ismételni.

(6)

Ha a (3) bekezdésben felsorolt személy nyilvánvalóan alaptalanul jelent be
összeférhetetlenségen alapuló kizárási okot, vagy ugyanabban a fegyelmi ügyben a fegyelmi
bizottság bármely tagja ellen ismételten tesz alaptalan bejelentést, ezért fegyelmi felelősséggel
tartozik.

(7)

A fegyelmi/sportfegyelmi fellebbviteli bizottság elnöke, ill. a MLSZ Elnöksége által
összeférhetetlenségi ügyben hozott döntése ellen fellebbezésnek helye nincs.

(8)

Amennyiben a fegyelmi eljárás alá volt személy a MLSZ Elnökségének tagja, úgy a fegyelmi
ügyben az Elnökség által eseti póttag az eljárásba nem választható. Amennyiben az
összeférhetetlenség a fegyelmi bizottság elnökét érinti, úgy elnök, mint eseti póttag kijelölése
ebben az esetben az MLSZ Elnökének a feladata.

VI. FEJEZET
A FEGYELMI ELJÁRÁS SZABÁLYAI
(FEGYELMI RENDTARTÁS)
15.§

A SPORTFEGYELMI ELJÁRÁS KEZDEMÉNYEZÉSE, ELÉVÜLÉS
(1)

A fegyelmi eljárást – személyesen vagy postai úton – a FSZ hatálya alá tartozó személy vagy
szervezet – képviselője útján - jogosult kezdeményezni a MLSZ Főtitkáránál. A személyes
kezdeményezésről jegyzőkönyvet kell felvenni. A kezdeményezést díjfizetési kötelezettség nem
terheli. A Főtitkár a kezdeményezésről – a részére átadott iratok továbbításával – 8 napon belül
értesíti az I. fokú fegyelmi bizottság elnökét.

(2)

Sportfegyelmi vétség megalapozott gyanúja esetén a sportfegyelmi bizottság elnöke
sportfegyelmi eljárást indít.

(3)

Az (4) bekezdésben meghatározott kivétellel nem indítható sportfegyelmi eljárás, ha a
kötelezettségszegés elkövetése óta 1 év eltelt (továbbiakban: elévülési határidő). Külföldön
elkövetett kötelezettségszegés esetén az elévülési határidőt az eljárás alá vont személy
belföldre történő visszaérkezésétől kell számítani.
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(4)

A verseny, mérkőzés vagy versenyrendszer (bajnokság) eredményének jogellenes
befolyásolása esetén a sportfegyelmi eljárás megindításának joga nem évül el.
16.§
SPORTFEGYELMI ELJÁRÁS ELRENDELÉSE, ÉRTESÍTÉS ELJÁRÁS
MEGINDÍTÁSÁRÓL

(1)

A sportfegyelmi eljárást fegyelmi vétség alapos gyanúja esetén az I. fokú fegyelmi bizottság
elnöke az értesítésétől számított 15 napon belül meghozott határozatával rendeli el. A
határozatnak tartalmaznia kell:
a) a sportfegyelmi eljárás alá vont személy/szervezet azonosító adatait,
b) adott esetben – különösen, amennyiben ahhoz hozzájárult, vagy a kezdeményező MLSZ
tisztségviselője, vagy hivatalos személy - az eljárás kezdeményezőjét;
c) a sportfegyelmi eljárás tárgyát és megindításának jogalapját;
d) a sportfegyelmi eljárás alapjául szolgáló cselekményt;
e) az első tárgyalás helyét és időpontját;
f) adott esetben a nyilvánosság kizárására vonatkozó rendelkezést és annak indokát;
g) az eljárásban részt vevő tagok és jegyzőkönyvezető kijelölését (adott esetben eseti póttag
kijelölésére való utalást).

(2)

A határozatot a bizottság elnöke írja alá, amely így hivatalos, a MLSZ nevében szabályszerűen
kiadmányozott iratnak minősül. A fegyelmi eljárás megindítási időpontjának a határozat kelte
tekintendő. Ezen határozat ellen önálló fellebbezésnek helye nincs.

(3)

A sportfegyelmi bizottság elnöke a fegyelmi eljárás megindításától számítva nyolc napon belül
írásban, a postai szolgáltatásokról szóló törvény szerinti hivatalos iratként, tértivevény
többletszolgáltatással feladott postai küldemény megküldésével vagy - ha ahhoz az eljárás alá
vont személy előzetesen hozzájárult - elektronikus úton értesíti az eljárás alá vont személyt,
illetve a sportszervezetet, valamint a fegyelmi eljárás kezdeményezőjét a sportfegyelmi eljárás
megindításáról. Az értesítéshez az eljárás megindításáról szóló határozatot csatolni kell. Az
eljárás alá vont személy, ill. szervezet értesítéséhez egyidejűleg csatolni kell továbbá a
sportfegyelmi eljárás elrendelésének alapjául szolgáló, az eljárás során bizonyítékként
felhasználható iratok másolatát is.
Az értesítésben a bizottság elnöke egyúttal idézi is az eljárás alá vont személyt/szervezet
képviselőjét, illetve a fegyelmi eljárás kezdeményezőjét az első tárgyalásra, amennyiben ennek
feltételei fennállnak.

(4)

Ha a sportfegyelmi eljárás alá vont személy kiskorú, az eljárás megindításáról törvényes
képviselőjét kell értesíteni, aki köteles részt venni a sportfegyelmi eljárásban. Amennyiben a
törvényes képviselő ennek nem tesz eleget, a kiskorú képviseletét a regisztrált edzője köteles
ellátni. A fegyelmi eljárás megindításáról értesíthető, ill. a tárgyalásra meghívható a versenyző
edzője, illetve sportszervezetének képviselője is.

(5)

Ha a postai úton történő kézbesítés azért hiúsul meg, mert a címzett vagy meghatalmazottja
úgy nyilatkozik, hogy az értesítést nem veszi át, az értesítést a kézbesítés megkísérlésének
napján kézbesítettnek kell tekinteni. Ha az értesítés a sportfegyelmi bizottsághoz „nem kereste”
jelzéssel érkezik vissza, az értesítést a postai kézbesítés második megkísérlésének napját
követő ötödik munkanapon - az ellenkező bizonyításig - kézbesítettnek kell tekinteni.
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(6)

A kézbesítési vélelem megdöntése iránti kérelmet a címzett a kézbesítési vélelem beálltáról
történő tudomásszerzéstől számított 8 napon belül, de legkésőbb a kézbesítési vélelem
beálltától számított 15 napos jogvesztő határidőn belül terjeszthet elő. A kérelemben elő kell
adni azokat a tényeket, illetve körülményeket, amelyek a kézbesítés szabálytalanságát
igazolják vagy a címzett önhibájának hiányát valószínűsítik.

(7)

Az (6) bekezdés szerinti kérelmet az a sportfegyelmi bizottság bírálja el, amelyik a kézbesítés
tárgyát képező értesítést kiadmányozta. A kérelem előterjesztésének a sportfegyelmi eljárás
megindítására/folytatására halasztó hatálya van. Ha a sportfegyelmi bizottság a kérelemnek
helyt ad, a sportfegyelmi eljárási cselekmény megtartására új határidőt tűz ki, amellyel szemben
igazolási kérelem ismételt előterjesztésének nincs helye.

(8)

Az eljárás alá vont az eljárás során meghatalmazás alapján (jogi) képviselőt vehet igénybe. A
meghatalmazást írásba kell foglalni vagy jegyzőkönyvbe kell mondani. A (jogi) képviselő köteles
írásbeli meghatalmazásának eredeti példányát vagy annak hitelesített másolatát a
sportfegyelmi bizottságnak megküldeni vagy legkésőbb a tárgyalás megkezdésekor bemutatni.
A meghatalmazás visszavonására, felmondására és ezek bejelentésére a meghatalmazásra
vonatkozó rendelkezéseket megfelelően alkalmazni kell.

(9)

Az elektronikus kézbesítés
a) versenyző esetén a versenyengedély iránti (igazolási) kérelem benyújtásával egyidejűleg a
versenyző által;
b) sportszakember esetén a munkaviszony vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony
létesítésekor, vagy egyéb jogviszony létesítésekor a sportszakember által;
c) a sportszövetség versenyrendszerében részt vevő sportszervezet esetén a sportszervezet
által korábban megjelölt elektronikus elérhetőségre (e-mail) történik.

(10)

Ha az értesítés a (9) bekezdésben meghatározott elektronikus elérhetőségre történik, az
értesítést akkor kell kézbesítettnek tekinteni, ha a címzett által elektronikusan visszaigazolásra
kerül az értesítés kézbesítése. Ha a címzett az elküldést követő 3 napon belül nem igazolja
vissza a kézbesítés megtörténtét, postai úton kell az értesítést megküldeni.

(11)

Az eljárás alá vont személy/szervezet képviselője az eljáró bizottság elnökénél
kezdeményezheti az elektronikus kézbesítés teljesítésére megjelölt elektronikus elérhetősége
módosítását.
17.§
SPORTFEGYELMI ELJÁRÁS ELRENDELÉSÉNEK ELUTASÍTÁSA

(1)

Amennyiben az I. fokú sportfegyelmi bizottság elnöke:
a) sportfegyelmi vétség gyanúját nem látja megalapozottnak,
b) a FSZ vagy egyéb szabályzat alapján egyértelmű, hogy az adott ügy nem sportfegyelmi
ügy, ill. az nem a MLSZ sportfegyelmi bizottsága hatáskörébe tartozik,
c) a fegyelmi eljárás kezdeményezésével érintett személy vagy szervezet (egyáltalán, vagy
már) nem tartozik a FSZ hatálya alá,
d) a fegyelmi eljárás kezdeményezésével érintett személy elhalálozott, vagy sportszervezet
megszűnt,
e) úgy a kezdeményezésről való értesítésétől számított 15 napon belül a fegyelmi eljárás
elrendelését határozatban elutasítja. A határozatnak értelemszerűen tartalmaznia kell a 16.
§ (1) bek. a-d.) pontok szerinti adatokat, valamint az elutasítás indokát.

13

FEGYELMI SZABÁLYZAT

(2)

A bizottság elnöke a határozat meghozatalát megelőzően az eljárás elrendeléséhez, vagy az
elrendelés elutasításához szükséges bizonyítékok (adatok) beszerzésével a bizottság valamely
tagját megbízhatja, ennek érdekében maga eljárhat, illetve a Főtitkárt meghallgathatja.

(3)

Az elutasító határozatot a bizottság elnöke írja alá, amely így hivatalos, a MLSZ nevében
szabályszerűen kiadmányozott iratnak minősül. A határozat közlésére és a határozat ellen való
fellebbezésre a fegyelmi eljárást lezáró határozatra vonatkozó szabályok alkalmazandóak.
18.§

BIZONYÍTÁSI KÖTELEZETTSÉG, A BIZONYÍTÉKOK ÉRTÉKELÉSE
(1)

Senki sem tekinthető sportfegyelmi ügyben vétkesnek mindaddig, amíg azt a fegyelmi bizottság
határozata jogerősen meg nem állapítja.

(2)

A fegyelmi eljárás alá vont személy vagy sportszervezet nem kötelezhető ártatlanságának
bizonyítására. A fegyelmi vétség bizonyítása illetve a bizonyítékok értékelése, mérlegelése a
fegyelmi bizottságra hárul.

(3)

A fegyelmi bizottság feladata, hogy az eljárás minden szakaszában a tényállást alaposan, a
legnagyobb körültekintéssel és lehetőleg hiánytalanul tisztázza, a valóságnak megfelelően
állapítsa meg, továbbá a felelősséget enyhítő és súlyosbító körülményeket egyaránt figyelembe
vegye.

(4)

A fegyelmi bizottság a feltárt bizonyítékokat egyenként és összegfüggésükben értékeli, és
szabad meggyőződése alapján bírálja el. A fegyelmi bizottság abban, hogy valamely tényt
bizonyítékként elfogad, vagy bizonyítékként nem vesz figyelembe, nem korlátozható.
19.§

A VÉDEKEZÉS JOGA ÉS A KITANÍTÁS KÖTELEZETTSÉGE
(1)

Aki ellen fegyelmi eljárás indult, az eljárás során jogosult arra, hogy az elrendelés okát, annak
tartalmát megismerje, kérdéseket és észrevételeket tegyen, valamint a fegyelmi eljárás
szabályai által meghatározott eljárási cselekményekben részt vegyen. A fegyelmi eljárásban
jogi képviselő részvétele nem kötelező, annak igénybe vétele az eljárás alá vont, vagy akár a
sértett fél személyes döntése; ezen döntéséhez kapcsolódóan az eljárás tekintetében hátrány
nem érheti, illetve előny nem illeti meg.

(2)

A fegyelmi bizottság köteles az eljárásban résztvevőt jogairól, és kötelessége teljesítésének
vagy elmulasztásának következményeiről kitanítani, a jogorvoslati lehetőség igénybevételének
lehetőségeiről és módjáról felvilágosítani.
20.§

AZ ANYANYELV HASZNÁLATA
(1)

A fegyelmi eljárás nyelve a magyar. A magyar nyelv nem tudása miatt azonban senkit nem
érhet hátrány.
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(2)

A fegyelmi bizottság köteles lehetővé tenni - ha az eljárásban résztvevő azt kéri -, hogy
anyanyelvén is érvényesíthesse jogait és teljesíthesse kötelességeit. A tolmács részvételét a
fegyelmi tárgyaláson a sportszervezetnek kell biztosítani.

(3)

A sportfegyelmi eljárás során jeltomács közreműködését kell biztosítani, amennyiben az eljárás
alá vont személy hallássérült. Az eljárás alá vont látássérült személy kérésére a jegyzőkönyvet
és a határozatot Braille-írásban is el kell készíteni.
21.§

A FEGYELMI TÁRGYALÁS ELŐKÉSZÍTÉSE
(1)

A fegyelmi tárgyalás előkészítésekor meg kell vizsgálni, hogy helye van-e:
a)
b)
c)
d)

(2)

a fegyelmi eljárás felfüggesztésének;
az eljárás megszüntetésének;
szükséges-e a kérelem tartalmi kiegészítése;
kell-e intézkedni sportoló, sportszakember, sportszervezet megbízott képviselőjének,
tanúnak vagy szakértőnek a megidézéséről, egyéb bizonyíték (pl. képfelvétel)
beszerzéséről, illetve az eljárásban érdekelt sportszervezet vagy egyéb érdekelt
meghívásáról, valamint bármely más bizonyítási intézkedés megtételéről
(kezdeményezéséről, megszervezéséről).

Az elnök, ha indokoltnak tartja, a fegyelmi tárgyalás előtt intézkedik az idézésről, meghívásról, a
bizonyítékok, szakértői vélemény beszerzéséről, amelyben való közreműködésre a bizottsági
tagokat felkérheti.
22.§

A TÉNYÁLLÁS KIEGÉSZÍTÉSE
(1)

A fegyelmi bizottság a valós tényállás teljes felderítése érdekében – akár a fegyelmi eljárás
elrendelését megelőzően is - kérheti a fegyelmi eljárás kezdeményezőjét, hogy a bejelentését,
illetve kérelmét további tényekkel egészítse ki vagy bizonyítékot mellékeljen. Ha a tényálláskiegészítési kérelem teljesítését az arra felkért visszautasítja, a fegyelmi bizottság elnöke a
fegyelmi eljárás elrendelését vagy folytatását megtagadhatja.

(2)

A fegyelmi bizottság a valós tényállás teljes felderítése érdekében jogosult továbbá a FSZ
hatálya alá tartozó bármely személytől vagy szervezeti képviselőtől adatot, információt kérni,
dokumentumot beszerezni, amely kérelemnek a FSZ hatálya alá tartozó megkeresett személy
vagy szervezet köteles a legjobb tudása és lehetőségei szerint, az eljárásban betartandó
határidők figyelembe vételével eleget tenni.

(3)

Amennyiben az ügy bonyolultsága indokolja a tárgyalást megelőző részletes előkészítést, úgy a
fegyelmi bizottság jogosult az eljárás alá vont személyt, ill. szervezetet a kitűzött tárgyalás
időpontját megelőzően lejáró határidő tűzésével felhívni az álláspontjának kifejtésére, illetve az
álláspontját alátámasztó adatok, információk, bizonyítékok benyújtására.
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23.§

A FEGYELMI ELJÁRÁS FELFÜGGESZTÉSE
(1)

A fegyelmi bizottság elnökének javaslatára a fegyelmi bizottság az eljárást – annak teljes
időtartama alatt bármikor - felfüggesztheti:
a) legfeljebb az akadály megszűnéséig, ha az eljárás alá vont önhibáján kívül védekezését
távolléte miatt nem tudja előterjeszteni, illetve
b) legfeljebb a büntető- vagy szabálysértési eljárás jogerős befejezéséig, ha a
kötelezettségszegés miatt büntető- vagy szabálysértési eljárás indult, feltéve, hogy a
jogerős határozat nélkül a tényállás nem tisztázható
c) felfüggeszthető a fegyelmi eljárás, ha az, aki ellen az eljárást elrendelték orvosilag
igazoltan, súlyosan beteg, vagy egyéb módon az eljárásban való részvételében, érdekei
képviseletében akadályoztatott és ebből kifolyólag az eljárásban hátrányt szenvedne – a
betegség vagy az akadályoztatás fennállásáig.

(2)

A felfüggesztett eljárás folytatásáról a fegyelmi bizottság elnöke dönt. A felfüggesztés
időtartama a fegyelmi eljárás lefolytatására nyitva álló határidőbe nem számít bele.
24.§

A TÁRGYALÁS KITŰZÉSE
(1)

A tárgyalást úgy kell kitűzni, hogy arról a felek az értesítést, ill. az idézést a tárgyalás előtt
legalább három munkanappal korábban megkapják.

(2)

Akiket a 16. §-ban foglaltak szerint az eljárás megindításáról értesíteni kell, az értesítésben
közölni kell velük az első tárgyalás időpontját, amelyre ezen személyeket, ill. szervezetek
képviselőit idézni kell. A sportfegyelmi tárgyalást legkésőbb az eljárás megindításáról szóló
értesítés kézhezvételétől számított tizenöt napon belül meg kell tartani.
25.§

IDÉZÉS
(1)

A fegyelmi bizottság azt idézi, akinek jelenléte a fegyelmi tárgyaláson kötelező, vagy a tényállás
tisztázásához elengedhetetlenül szükséges, illetve egyéb érdekeltet a tárgyalásra meghívhat.

(2)

Az idézést úgy kell kiküldeni, hogy azt az idézettek a tárgyalás előtt legalább 3 munkanappal
korábban megkapják. A tárgyalásra való meghívókat úgy kell kiküldeni, hogy azokat a
meghívottak lehetőség szerint a tárgyalás előtt legalább 3 munkanappal korábban megkapják.

(3)

Az idézést és a meghívást írásban, posta útján kimutathatóan, vagy a fegyelmi bizottság/annak
elnöke előtti megjelenés alkalmával szóban kell megvalósítani. Szükség esetén az idézés vagy
az értesítés rövid úton - fax és e-mail útján és különösen indokolt esetben telefonos úton - is
történhet. Faxon történő idézés csak nyilvántartott, vagy nyilvánosan beszerezhető fax számra
történhet és csak „sikeres” kézbesítési visszaigazolás esetén érvényes. E-mail útján történő
idézés csak nyilvántartott, vagy nyilvánosan beszerezhető e-mail címre történhet és csak
visszaigazolás esetén érvényes. Telefonos úton történő idézés esetén hivatalos feljegyzésben
kell rögzíteni a közlés pontos idejét, a leadó, valamint az átvevő nevét, az átvevő nyilatkozatát,
valamint a leadó aláírását.
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(4)

Az idézés tekintetében alkalmazhatóak a 16. § (5)-(7) pontjában foglaltak, amennyiben a
fegyelmi bizottság elnökének megítélése szerint az idézett személy jelenléte a tárgyaláson
alapvető fontosságú.

(5)

Az idézésben, ill. az értesítésben értelemszerűen meg kell jelölni a 16. § (1) bekezdésben
felsorolt adatokból a szükséges adatkört. Ezen kötelezettség a fegyelmi eljárás megindításáról
szóló határozat csatolásával is teljesíthető. Az idézésnek, illetőleg értesítésnek tartalmaznia kell
azt, hogy a megidézettnek milyen minőségben, hol és mikor kell megjelennie, illetőleg az
értesített milyen minőségben jelenhet meg, továbbá a távolmaradás következményeire történő
figyelmeztetést.

(6)

Ha a megidézett a szabályszerű idézés ellenére nem jelenik meg, és ezt alapos indokkal
előzetesen nem menti ki, vagy a fegyelmi tárgyalásról engedély nélkül eltávozik, valamint, ha a
megidézett önhibájából olyan állapotban jelenik meg, hogy a fegyelmi eljárás alatt nem
hallgatható meg, a sportoló versenyengedélyét, a sportszakember, a közreműködő, illetve az
egyéb megidézett tevékenységének vagy működésének a jogát a fegyelmi bizottság közbenső
döntésével felfüggesztheti. Ismételt távolmaradás esetén a távolmaradó ellen fegyelmi eljárás
indítható.

(7)

A (6) bekezdés szerinti felfüggesztés megszűnik, ha a megidézett utóbb megjelenik és
távolmaradását hitelt érdemlően kellően megindokolja, vagy ha a fegyelmi bizottság az ügyben
eljárást megszüntető határozatot hoz.

(8)

Az igazolatlan távolmaradás miatt történő felfüggesztés ellen nincs helye jogorvoslatnak. A
felfüggesztés időtartama nem számítható be a később kiszabott fegyelmi büntetésbe.
26.§

A TÁRGYALÁS MEGTARTÁSÁNAK TÁRGYI FELTÉTELEI
(1)

A fegyelmi tárgyalást a Szövetség erre megfelelő hivatalos helyiségében kell tartani, fontos
okból azonban máshol is megtartható.

(2)

A fegyelmi tárgyalás megtartásának minden anyagi, technikai, ügyviteli és adminisztratív
feltételeiről az MLSZ köteles gondoskodni.

(3)

A sportfegyelmi eljárás lefolytatásával összefüggő költségeket - a (4) bekezdésben
meghatározott kivétellel – az MLSZ viseli.

(4)

Ha az eljárás alá vont sportfegyelmi felelősségét jogerősen megállapították, az eljárás alá vont
köteles megtéríteni az általa indítványozott eljárási cselekmények költségét.
27.§

A TÁRGYALÁS
(1)

A fegyelmi tárgyalást lehetőleg egy, a fegyelmi eljárást elrendelő határozatban kitűzött
tárgyaláson kell érdemben befejezni. Amennyiben ez nem lehetséges, úgy további bizonyítás is
elrendelhető, vagy ismételt tárgyalás is kitűzhető, amelyről a jelenlévőket a tárgyalás keretében
kell értesíteni, ill. arra megidézni, meghívni.
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(2)

A fegyelmi tárgyalás általában nyilvános. A fegyelmi bizottság elnöke, illetve a fegyelmi eljárás
folyamán a fegyelmi bizottság a tárgyalás nyilvánosságát indokolt esetben korlátozhatja, vagy
teljes egészében kizárhatja. Ez különösen indokolt akkor, ha azt államtitok, szolgálati titok
megőrzése, vagy az eljárás alá vont személy erkölcsi érdeke, a fegyelmi cselekmény jellege,
illetve sértettjének érdeke szükségessé teszi. A fegyelmi bizottság a tárgyalás
nyilvánosságának kizárásakor is lehetővé teheti egyes, általa meghatározott személynek, hogy
a tárgyaláson jelen legyen.

(3)

A fegyelmi bizottság fegyelmi ügyben hozott határozata akkor is nyilvános, ha a tárgyalásról a
nyilvánosságot kizárta.

(4)

Ha az eljárás alá vont az eljárás során meghatalmazás alapján (jogi) képviselőt vesz igénybe, a
(jogi) képviselő köteles írásbeli meghatalmazásának eredeti példányát vagy annak hitelesített
másolatát a sportfegyelmi bizottságnak legkésőbb a tárgyalás megkezdésekor bemutatni.

(5)

Ha a 16. § (3)-(4) bek. szerinti személy vagy szervezet képviselője a tárgyaláson nem jelenik
meg, tárgyalást tartani és az ügyet érdemben elbírálni csak akkor lehet, ha az eljárás alá vontat
vagy (jogi) képviselőjét szabályszerűen értesítették. Az értesítés akkor szabályszerű, ha az
értesítésnek a 16. § (1) és (3) bek. szerinti tartalmi elemeit, valamint az értesítéssel kapcsolatos
határidőket a sportfegyelmi bizottság megtartotta és ezt az eljárás irataiból kétséget kizáróan
igazolni tudja.

(6)

Az eljárás lefolytatható akkor is, ha a 16. § (3)-(4) bek. szerinti személy vagy (jogi) képviselője
írásban bejelentette, hogy a tárgyaláson nem kíván részt venni.

(7)

A 16. § (3)-(4) bek. szerinti személy vagy szerezet a tárgyalásról szóló értesítés kézhezvétele
és legkésőbb a tárgyalás napját megelőző nap közötti időtartamban – oly módon, hogy a jelzést
a sportfegyelmi bizottság elnöke a tárgyalás napját megelőző nap kézhez vegye; ennek
biztosítása és igazolása a jelzést előterjesztő feladata - írásban, indokolással alátámasztva
jelezheti a sportfegyelmi bizottság elnöke felé, hogy a tárgyaláson önhibáján kívüli okból nem
tud részt venni. Ebben az esetben a sportfegyelemi bizottság elnöke - egy alkalommal - új
tárgyalást tűz ki, valamennyi idézett és meghívott ismételt idézése, ill. értesítése mellett.
28.§

A SZEMÉLYI ADATOK FELVÉTELE, A TÉNYÁLLÁS RÖVID ISMERTETÉSE,
BIZONYÍTÁS

(1)

A tárgyalás a megnyitását követően a személyi adatok felvételével indul. Ezt követően a
bizottság elnöke vagy egyik tagja ismerteti az eljárás megindításához vezető tényállást, a
kötelezettségszegés elkövetésével kapcsolatos megállapításokat és azok bizonyítékait, majd
megkérdezi a fegyelmi eljárás alá vontat, hogy megértette-e miért folyik ellene a fegyelmi
eljárás. Tagadó válasz esetén azt meg kell magyarázni.

(2)

Ezután a fegyelmi eljárás alá vontat meg kell kérdezni, hogy a fegyelmi felelősséget elismeri-e.
Ezt követően a fegyelmi tanács meghallgatja a fegyelmi eljárás alá vont személyt, vagy
szervezet képviselőjét és módot ad védekezésének elmondására, valamint bizonyítékainak
előterjesztésére. A fegyelmi bizottság megtekintheti a fegyelmi eljárás alá vont személy által
behozott, a fegyelmi eljárás alapjául szolgáló cselekményről készült felvételt, vagy más igazoló
okiratot is.
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(3)

Az eljárás alá vont az ügy iratait az eljárás során, ill. a tárgyaláson megtekintheti, a tárgyaláson
elhangzottakra észrevételt tehet és további bizonyítást javasolhat. Az eljárás alá vont az eljárás
megindítására vonatkozó értesítés kézhez vételét követően jogosult a fegyelmi bizottság
elnökénél bármilyen bizonyítást kezdeményezni, a 27. § (1) bekezdésben foglaltak lehetőség
szerinti figyelembe vételével. Előbbiek alapján az eljárás alá vontnak törekednie kell bizonyítási
indítványai – különösen tanú, szakértő meghallgatásra, szemle megtartásra, szembesítés, stb.
irányuló esetben – mielőbbi megtételére, annak érdekében, hogy arra még az első tárgyaláson
sor kerülhessen.

(3)

Az eljáró fegyelmi bizottság - ha szükséges - a tényállás tisztázására lefolytatja a bizonyítási
eljárást. Ennek során tanukat, szakértőket hallgathat meg, tárgyi bizonyítékként iratokat,
fénykép-, hang- és filmfelvételt szerezhet be, tekinthet meg, indokolt esetben helyszíni szemlét,
szembesítést vagy helyszíni tárgyalást is elrendelhet, továbbá szemlét tarthat. A bizonyítás - ha
a rendtartás másképpen nem rendelkezik - a fegyelmi eljárás alá vont személy jelenlétében
történik.

(4)

A tanuk közül - ha jelen van - a sértettet kell elsőnek meghallgatni. A tanú kihallgatása alatt a
még ki nem hallgatott tanú/k/ nem lehet/nek/ jelen.

(5)

A tanúk, ill. egyéb idézett és meghívott személyek meghallgatásának, egyéb bizonyítási
eljárások rendjét és a tárgyalás(ok) menetét egyebekben a fegyelmi bizottság határozza meg,
amelyről a tárgyalás megnyitását követően, ill. folyamatában tájékoztatja a tárgyaláson részt
vevőket.

(6)

A fegyelmi bizottság a tényállás teljes felderítése érdekében - hivatalból vagy a fegyelmi eljárás
alá vont személy indítványára - elrendelheti a bizonyítás kiegészítését. Ha ez nyomban nem
lehetséges, vagy a tárgyaláson történő felvétele rendkívüli nehézségekbe ütközik, a tárgyalást
el kell halasztani, vagy újabb tárgyalást kell kitűzni és a bizonyítás-kiegészítést - határidő
kitűzésével - elrendelni. A fegyelmi bizottság a bizonyítás kiegészítéssel a fegyelmi bizottság
egy tagját is megbízhatja.

(7)

Ha az eljárás alá vont meghallgatására tartós akadályoztatása miatt az eljárás időtartama alatt
tárgyaláson nem kerülhet sor, az eljárás megindításához vezető tényállást, a
kötelezettségszegés elkövetésével kapcsolatos megállapításokat és azok bizonyítékait vele
írásban kell közölni, és fel kell szólítani, hogy védekezését a kézhezvételtől számított
nyolcnapos határidőn belül terjessze elő.
29.§

A FEGYELMI TÁRGYALÁS RENDJÉNEK FENNTARTÁSA
(1)

A fegyelmi tárgyalást a fegyelmi bizottság elnöke vezeti. Ügyel a Fegyelmi Szabályzat
rendelkezéseinek megtartására, a tárgyalás tekintélyének megóvására, gondoskodik arról,
hogy a tárgyaláson résztvevő személyek jogaikat gyakorolhassák, és ezekre a figyelmüket
felhívja.

(2)

A fegyelmi bizottság elnöke a fegyelmi eljárás szabályai szerint határozza meg az eljárási
cselekmények sorrendjét, ill. a tárgyalás rendjét.
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(3)

Azt, aki a tárgyalást zavarja vagy a fegyelmi bizottság bármelyik tagjával, megidézett,
meghívott, szakértő személyekkel tiszteletlenül viselkedik, a tárgyalást vezető rendre
utasíthatja, ismételt vagy súlyos rendzavarás esetén pedig a tárgyalásról kiutasíthatja.

(4)

A rendreutasítás vagy kiutasítás ellen nincs helye fellebbezésnek. A fegyelmi bizottság a
tárgyalást a kiutasított személy távollétében is folytatja és határozhat.
30.§

JEGYZŐKÖNYV
(1)

A tárgyalásról és az egyes eljárási cselekményekről jegyzőkönyvet vagy hangfelvételt
(továbbiakban együtt: jegyzőkönyvet) kell felvenni. A jegyzőkönyvet az ügy irataival együtt kell
kezelni.

(2)

A jegyzőkönyvet a jegyzőkönyv-vezető vagy a fegyelmi bizottság tagja készíti.

(3)

A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell:
a) a tárgyalás helyét és idejét;
b) a jelenlevők nevét;
c) a fegyelmi eljárás alá vont személy adatát és előadott védekezésének lényegét;
d) a meghallgatott személyek által elmondottak lényegét;
e) a bizonyítékok ismertetésének, a felvétel megtekintésének a megtörténtét, valamint a
bizonyítási eljárásnak a fegyelmi ügy eldöntéséhez szükséges lényeges megállapításait;
f) bármely eljárásban részt vevő személy szó szerinti nyilatkozatát, amennyiben ezt kéri;
g) egyéb az eljárás tekintetében lényeges tényeket.

(1)

A fegyelmi tárgyalás jegyzőkönyvét a fegyelmi tárgyalás/eljárási cselekmény résztvevőinek
aláírása után a fegyelmi eljárás iratához csatolva kell megőrizni.
31.§

TANÁCSKOZÁS
(1)

A fegyelmi bizottság határozatát zárt tanácsülésen, tanácskozás után, szavazással hozza meg.

(2)

A szavazásban való részvétel az adott eljárásban részt vevő tagok számára kötelező és a
szavazástól nem tartózkodhatnak. A bizottság elnöke utolsónak szavaz. Szavazateltérés esetén
a bizottság szavazattöbbséggel dönt. Szavazategyenlőség esetén (eseti póttag bevonása
esetében) az elnök szavazata dönt. A határozathozatalkor kisebbségi véleményen levő
bizottsági tag jogosult írásbeli külön véleményét a fegyelmi ügyhöz csatolni.

(3)

A tanácskozás és a szavazás titkos. A tanácskozáson és a szavazáson csak a fegyelmi
bizottság tagjai és a jegyzőkönyvet vezető vehet részt.

(4)

A tanácskozás és a szavazás befejezése után a döntést határozatban kell rögzíteni.

(5)

A sportfegyelmi bizottság a versenyzőre és a sportszakemberre szóbeli figyelmeztetés és
írásbeli megrovás, a sportszervezetre írásbeli figyelmeztetés sportfegyelmi büntetést tárgyalás
tartása nélkül is kiszabhat, ha a tényállás megítélése egyszerű és a kötelezettségszegést az
eljárás alá vont elismeri.
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32.§

A FEGYELMI HATÁROZAT MEGHOZATALÁNAK HATÁRIDEJE
(1)

Az első fokú eljárást a megindításától számított legfeljebb harminc napon belül
határozathozatallal (szavazás és döntés) be kell fejezni. Az ügy bonyolultsága esetén a
sportfegyelmi bizottság elnöke az eljárást egy alkalommal tizenöt nappal meghosszabbíthatja.
Ha az ügy a tárgyaláson nem volt tisztázható és az szükséges, a tárgyalást követő nyolc napon
belül újabb tárgyalást kell tartani.

(2)

A sportfegyelmi bizottság határozatát a határozat (döntés) meghozatalától számított nyolc
napon belül kell írásba foglalni.
33.§

A FEGYELMI ELJÁRÁST LEZÁRÓ HATÁROZAT
(1)

A sportfegyelmi bizottság határozatában
a) a kötelezettségszegést megállapítja és fegyelmi büntetést szab ki, vagy
b) megállapítja, hogy az eljárás alá vont a kötelezettségszegést nem követte el, vagy a fegyelmi
eljárás alapjául szolgáló cselekmény nem fegyelmi vétség, vagy azt nem az eljárás alá vont
követte el;
c) az eljárást megszünteti.

(2)

Az eljárás megszüntetésének van helye különösen, ha
a) a fegyelmi vétség elévült;
b) a fegyelmi vétség súlyára és az eset összes körülményeire tekintettel a legenyhébb fegyelmi
büntetés kiszabása sem látszik szükségesnek;
c) a fegyelmi eljárás alapjául szolgáló cselekményt már jogerősen elbírálták;
d) annak tartama alatt az eljárás alá vont személy munkaviszonya, munkavégzésre irányuló
egyéb jogviszonya, amatőr sportolói sportszerződése vagy sportegyesületi tagsága (a
továbbiakban együtt: tagsági jogviszony) megszűnik és nyilatkozik arról, hogy a
megszűnéstől számított öt éven belül abban a sportágban, amelyben a
kötelezettségszegést elkövette, új tagsági jogviszonyt nem létesít.

(3)

A sportfegyelmi határozatnak tartalmaznia kell:
a) az eljáró sportfegyelmi bizottság megnevezését, a bizottság elnökének és tagjainak, valamint
az eljárás alá vont azonosítására szolgáló adatokat, az ügy iktatószámának és tárgyának
megjelölését;
b) a rendelkező részben az érdemi döntést, a kiszabott büntetés fajtáját, mértékét, időtartamát,
a sportfegyelmi határozattal szembeni jogorvoslat lehetőségéről szóló tájékoztatást,
c) az eljárással kapcsolatban felmerült költségek viseléséről való döntést;
d) az indokolásban az eljárás alapjául szolgáló kötelességszegés leírását, a bizonyítási eljárás
eredményeképpen a sportfegyelmi bizottság által elfogadott vagy mellőzött bizonyítékokat, a
határozat alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezéseket, a sportszövetség releváns
szabályzata, valamint sportfegyelmi szabályzata vonatkozó rendelkezéseinek megjelölését;
e) a határozat meghozatalának helyét és időpontját, valamint a határozat kiadmányozójának
nevét;
f) ha a sportszövetség versenyein történő részvételtől és a sportszakmai tevékenységtől való
eltiltás fegyelmi büntetést az első fokú fegyelmi bizottság a másodfokú határozat
meghozataláig azonnal végrehajthatóvá nyilváníthatja, az erre vonatkozó rendelkezést,
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g) ha a fegyelmi büntetést a bizottság a 10. § szerint felfüggeszti, az erre vonatkozó
rendelkezést.
(4)

A határozatot a bizottság elnöke írja alá, amely így hivatalos, a MLSZ nevében szabályszerűen
kiadmányozott iratnak minősül.

(5)

Ha az eljárás alá vont személy munkaviszonya, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonya,
amatőr sportolói sportszerződése (a továbbiakban együtt: jogviszony) vagy sportegyesületi
tagsága a sportfegyelmi büntetés letöltése előtt megszűnik, a büntetést vagy annak hátralévő
részét annak az Stv. hatálya alá tartozó sportszervezetnek, szakszövetségnek,
sportszövetségnek kell foganatosítania, amellyel az eljárás alá vont személy jogviszonyba vagy
tagsági viszonyba kerül, illetve amelynek sportágában sport- vagy szakmai tevékenységét
folytatja.
34.§

A HATÁROZAT KÖZLÉSE
(1)

(2)

A sportfegyelmi bizottság elnöke az eljárás befejezésétől számított nyolc napon belül köteles a
sportfegyelmi bizottság határozatát írásba foglalni, és az eljárás alá vonttal, ill. mindazon
személlyel, szervezettel, akire a határozat rendelkezést tartalmaz kézbesítés útján, valamint az
MLSZ Elnökével kézbesítés útján vagy személyes, ill. szervezeten belüli hivatalos átadásátvétellel közölni.
A kézbesítésre a postai szolgáltatásokról szóló törvény szerinti hivatalos iratként, tértivevény
többletszolgáltatással feladott postai küldemény megküldésével kell, hogy sor kerüljön. Ha a
postai úton történő kézbesítés azért hiúsul meg, mert a címzett vagy meghatalmazottja úgy
nyilatkozik, hogy az értesítést nem veszi át, az értesítést a kézbesítés megkísérlésének napján
kézbesítettnek kell tekinteni. Ha az értesítés a sportfegyelmi bizottsághoz „nem kereste” jelzéssel
érkezik vissza, az értesítést a postai kézbesítés második megkísérlésének napját követő ötödik
munkanapon - az ellenkező bizonyításig - kézbesítettnek kell tekinteni.

VII. fejezet
A FELLEBBEZÉS
35.§

A JOGORVOSLATI JOGOSULTSÁG
(1)

A Fegyelmi Bizottság határozata ellen fő szabályként jogorvoslatnak van helye, kivéve, ahol
jelen szabályzat kifejezetten a jogorvoslat kizárásáról rendelkezik.

(2)

Fellebbezéssel élhet az eljárás alá vont személy, illetve sportszervezet, a sértett, az MLSZ
Elnöke, valamint az, akire a határozat rendelkezést tartalmaz, a rendelkezés reá vonatkozó
része ellen. Az első fokú sportfegyelmi határozat ellen a jogorvoslati kérelem (fellebbezés) a
határozat kézbesítésétől (kézhez vételtől) számított tizenöt napon belül terjeszthető elő.
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36.§

A FELLEBBEZÉS BEJELENTÉSE, VISSZAVONÁSA
(1)

A jogorvoslati kérelmet két példányban az első fokú határozatot hozó sportfegyelmi bizottság
elnökénél kell benyújtani, aki azt a kérelem kézhezvételétől számított tizenöt napon belül az
eljárás során keletkezett iratokkal együtt továbbítja a sportfegyelmi fellebbviteli bizottság
elnökének.

(2)

A jogorvoslati eljárás díja 50.000,- Ft, amelyet az MLSZ bankszámlájára kell befizetni. A díj
befizetését igazoló irat másolatát a jogorvoslati kérelemhez csatolni kell vagy a fellebbezésre
nyitva álló határidőben meg kell küldeni az első fokú határozatot hozó sportfegyelmi bizottság
elnökének.

(3)

A fellebbező a sportfegyelmi fellebbviteli bizottság határozathozatal céljából tartott ülésének
berekesztéséig a fellebbezését visszavonhatja. A visszavont fellebbezést nem lehet újból
előterjeszteni. A visszavont fellebbezést a fellebbviteli bizottság hivatalból tovább nem vizsgálja,
az eljárást megszünteti.
37.§

A FELLEBBEZÉS TARTALMA
(1)

A fellebbezés a határozat bármely rendelkezése vagy kizárólag az indoklás ellen is irányulhat.

(2)

A fellebbezésben meg kell jelölni azt a határozatot, amely ellen a fellebbezés irányul, elő kell
adni a fellebbezés okát és célját, valamint, hogy a fél a határozat megváltoztatását mennyiben
és milyen okból kívánja. A fellebbezésben új tény állítására, illetve új bizonyíték előadására
akkor kerülhet sor, ha az új tény vagy az új bizonyíték az első fokú határozat meghozatalát
követően jutott a fellebbező fél tudomására, feltéve, hogy az - elbírálása esetén - reá
kedvezőbb határozatot eredményezett volna. A fellebbezésben új tény állítására, illetve új
bizonyíték előadására, vagy az első fokú fegyelmi bizottság által mellőzött bizonyítás
lefolytatásának indítványozására akkor is sor kerülhet, ha az az első fokú határozat
szabálysértő voltának alátámasztására irányul.

(3)

A fellebbezés okának téves megjelölése vagy téves fellebbezés miatt - az egyébként határidőre
benyújtott és az alakiságnak megfelelő fellebbezést - nem lehet elutasítani.
38.§

A FELLEBBEZÉS IRATAINAK TOVÁBBÍTÁSA
(1)

Ha fellebbezési határidő valamennyi jogosultra nézve lejárt, a fellebbezés iratait haladéktalanul,
ill. a 36. § (1) bek. szerinti határidő figyelembe vételével továbbítani kell a sportfegyelmi
fellebbviteli bizottság elnökéhez.

(2)

Ha a fellebbezés olyan új tényt állít, vagy olyan bizonyítékra hivatkozik, amelynek körülményei a
megfellebbezett ügy irataiból nem tűnnek ki, a fegyelmi bizottság elnöke erről az iratok
felterjesztésekor, de legkésőbb a fellebbezésétől számított nyolc napon belül felvilágosítást
küldhet, és véleményt adhat a sportfegyelmi fellebbviteli bizottságnak. Az I. fokú fegyelmi
bizottság, vagy annak elnöke egyebekben is jogosult álláspontját kifejteni és azt a felterjesztés
iratai között a sportfegyelmi fellebbviteli bizottság elnökének megküldeni.
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VIII. fejezet
A FELLEBBVITELI ELJÁRÁS
39.§

A FELLEBBVITELI ELJÁRÁS KÜLÖNÖS SZABÁLYAI
(1)

(2)

A sportfegyelmi fellebbviteli bizottság szervezetére, eljárására, a határidők számítására az I.
fokú eljárásra előírt rendelkezéseket megfelelően kell alkalmazni a (3) és (4) bekezdésben
foglalt eltérésekkel, ill. azzal, hogy a határidőket a 38. § (1) bekezdésben szereplő iratoknak a
sportfegyelmi fellebbviteli bizottság elnökéhez való érkezésétől kell számítani.
A Fellebbviteli Bizottság elnöke a fellebbezést tárgyalás mellőzésével elutasítja, ha:
a) a fellebbezést a FSZ kizárja;
b) nem az arra jogosult terjesztette elő;
c) elkésetten érkezik;
d) a fellebbezési díjat nem vagy nem a kellő határidőben fizették be.

(3)

A sportfegyelmi fellebbviteli bizottság érdemi döntését fő szabályként tárgyalás tartásával
hozza, kivéve, ha a fellebbező és az eljárás alá vont személy a tárgyalás mellőzését kéri, vagy
azzal egyetért és erről írásban nyilatkozik. Mellőzhető továbbá a tárgyalás, ha a fellebbezés
csak a költségek viselésére, vagy összegére vonatkozik, vagy csak az indokolás ellen irányul.

(4)

A sportfegyelmi fellebbviteli bizottság elnöke a másodfokú eljárás megindításáról külön
határozatot nem hoz, hanem 15 napon belül értesíti az érintetteket a jogorvoslatról, annak
lényeges adatairól. Az értesítésben felhívja az eljárásban érintetteket, hogy ellenkérelmüket 8
napon belül, vagy indokolt esetben legkésőbb a tárgyaláson nyújtsák be. A másodfokú
eljárásban a fellebbezés és az ellenkérelem megváltoztatásának nincs helye. A bizottságban
eljáró tagokat az elnök külön erre vonatkozó írásos rendelkezésben jelöli ki.

(4)

A másodfokú eljárás eredményeként a sportszövetség fellebbviteli szerve
a) az első fokú határozatot helybenhagyja, vagy
b) az első fokú határozatot megváltoztatja, vagy
c) az első fokú határozatot megsemmisíti és az első fokon eljárt sportfegyelmi bizottságot új
eljárásra utasítja, vagy
d) a fellebbezést elutasítja.

(5)

Helyben hagyja a sportfegyelmi fellebbviteli bizottság az I. fokú határozatot, ha a fellebbezés
alaptalan, ill. az első fokú fegyelmi bizottság határozata érdemben helyes. A helybenhagyó
határozat indoklása a helybenhagyás indokait röviden tartalmazza. Ha a fellebbviteli bizottság
az I. fokú határozatot annak indokai alapján hagyja helyben, a másodfokú határozat
indokolásában csupán erre a körülményre kell utalnia.

(6)

Megváltoztatja a fellebbviteli bizottság az első fokú határozatot, ha azt nem tartja érdemben
helyesnek. A fellebbviteli bizottság az elsőfokú határozatot csak a fellebbezési kérelem és a
fellebbezési ellenkérelem korlátai között változtathatja meg, e korlátok között azonban az
eljárásban érvényesített jog, illetőleg az azzal szemben felhozott védekezés alapjául szolgáló
olyan kérdésekben is határozhat, amelyeket az első fokú eljárás nem érintett.
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(7)

Megváltoztatásra irányuló eljárása során a fellebbviteli bizottság a tényállást kiegészíti, illetőleg
helyesbíti, ha a hiánytalan, illetőleg a helyes tényállás a fegyelmi iratok tartalma, ténybeli
következtetése vagy a saját eljárása alapján megállapítható. A fellebbviteli bizottság ezt
követően a kiegészített vagy helyesbített tényállás alapján hozza meg határozatát.

(8)

A fegyelmi bizottság által megállapított tényállástól eltérő tényállást állapíthat meg a fellebbviteli
bizottság, ha a felvett bizonyítás alapján felmentésnek vagy a fegyelmi eljárás
megszüntetésének van helye.

(9)

A fellebbviteli bizottság az elsőfokú határozattal együtt az eljárás folyamán hozott egyéb
határozatokat is felülbírálja, kivéve azokat, amelyek ellen fellebbezésnek egyáltalában nincs
helye, vagy amelyek külön fellebbezéssel támadhatók meg.

(10) A fellebbezés és ellenkérelem korlátaira tekintet nélkül megsemmisíti az első fokú határozatot és
új eljárást rendel el a sportfegyelmi fellebbviteli bizottság, ha
a) a fegyelmi bizottság nem volt szabályszerűen megalakítva, vagy a határozat meghozatalában
olyan bizottsági tag vett részt, akivel szemben összeférhetetlenség állt fenn;
b.) ha az elsőfokú eljárás lényeges szabályainak megsértése miatt szükséges a tárgyalás
megismétlése, illetőleg kiegészítése;
c) az első fokú határozat megalapozatlan.
(11) Megalapozatlan az első fokú határozat, ha:
a) a tényállás nincs kellően felderítve;
b) bizonyítási eljárásnak nagyterjedelmű vagy teljes megismétlése, illetőleg kiegészítése
szükséges;
c)a fegyelmi bizottság nem állapított meg tényállást vagy a megállapított tényállás jelentősen
hiányos;
d) a megállapított tényállás ellentétes a fegyelmi ügy iratainak tartalmával;
e) a Fegyelmi Bizottság a megállapított tényekből további tényre helytelenül következtetett.
(12) A hatályon kívül helyező határozat indoklásának az egyéb elemek mellett tartalmaznia kell:
a) a hatályon kívül helyezés okát, szükség esetén jogszabályi, szabályzati hivatkozásokkal;
b) a fellebbviteli bizottságnak a megismételt eljárásra vonatkozó iránymutatását, utasítását.
(13) A fellebbviteli bizottság elrendelheti, hogy az ügyet más bizottsági tagokból alakult első fokú
fegyelmi bizottság tárgyalja.
40.§

A HATÁROZAT KÖZLÉSE
(1)

A fellebbviteli bizottság írásba foglalt határozatának közlésére az első fokú határozat közlésére
vonatkozó rendelkezéseket kell megfelelően alkalmazni.

(2)

A fellebbviteli bizottság, határozata egy példányának a megküldésével, értesíti döntéséről az I.
fokú fegyelmi bizottság elnökét, egyidejűleg a fegyelmi ügy valamennyi iratát 30 napon belül a
további szükséges intézkedések megtétele céljából visszaküldi az I. fokú fegyelmi bizottság
elnökének.

(3)

A másodfokú határozat kihirdetésével végrehajtható.
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41.§

A FEGYELMI HATÁROZAT JOGERŐRE EMELKEDÉSE, VÉGREHAJTHATÓSÁG
(1)

A fegyelmi határozat jogerőre emelkedik, és végrehajthatóvá válik:
a) ha az eljárás alá vont, továbbá valamennyi olyan személy és szervezet, akire a határozat
rendelkezést tartalmaz a fellebbezésről lemond, a lemondás napját követő napon;
b) fellebbezés hiányában a fellebbezési határidő lejártát követő napon;
c) fellebbezés esetében a fellebbviteli bizottság határozatának a kihirdetését vagy a
kézbesítését követő napon.

(2)

A fellebbezésről való lemondó nyilatkozat nem vonható vissza. A másodfokon hozott határozat
a kézbesítését követő naptól végrehajtható.

(3)

A sportszövetség versenyein történő részvételtől és a sportszakmai tevékenységtől való eltiltás
fegyelmi büntetést az első fokú fegyelmi bizottság a másodfokú határozat meghozataláig
azonnal végrehajthatóvá nyilváníthatja. Erről a döntésről kérelemre a jogorvoslati eljárásban a
fellebbviteli bizottság közbelső határozatot hozhat.

IX. fejezet
VEGYES RENDELKEZÉSEK
42.§

A FEGYELMI HATÁROZAT NYILVÁNTARTÁSA
(1)

A fegyelmi határozatban kiszabott büntetést, a felfüggesztés időtartamát nyilván kell tartani,
továbbá a fegyelmi ügy összes iratát hivatalos iratként meg kell őrizni.

(2)

A fegyelmi büntetések nyilvántartásáról és az iratőrzésről az MLSZ gondoskodik.
43.§
NYILVÁNOSSÁG, KÖZZÉTÉTEL

(1)

A fegyelmi vétséget megállapító jogerős fegyelmi határozat legfontosabb rendelkezéseit
(különösen fegyelmi felelősség alá vont személy/szervezet, fegyelmi büntetés, annak esetleges
felfüggesztése, egyéb lényeges körülmények) az MLSZ a jogerőre emelkedést követő
munkanapon honlapján közzéteszi, a sportfegyelmi büntetés alóli mentesüléstől számított 90
napos időtartam lejártáig.

(2)

Versenyt érintő eltiltás büntetésnek a verseny nevezési rendszerében is haladéktalanul meg
kell jelennie.
44.§

A FEGYELMI BÜNTETÉS ELENGEDÉSE
(1)

A sportfegyelmi fellebbviteli bizottság a jogerős fegyelmi határozatban kiszabott fegyelmi
büntetés végre nem hajtott részének a végrehajtását írásbeli indokolt kérelem alapján
elengedheti, vagy felfüggesztheti, ha:
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a) a fegyelmi büntetés időtartamának több, mint a fele már eltelt, és ez alatt az idő alatt a
büntetés hatálya alatt álló újabb fegyelmi vétséget nem követett el;
b) a fegyelmi büntetés célja a büntetésből még hátra levő részének elengedésével vagy
végrehajtásának felfüggesztésével is elérhető.
(2)

A fegyelmi büntetés hátra levő részének elengedése céljából az írásban megindokolt kérelmet
a fegyelmi ügyben a Főtitkáron keresztül a fellebbviteli bizottság elnökéhez kell eljuttatni. A
kérelemhez csatolni kell a kérelmező sportszervezetének, lovas szakosztályának,
szövetségének - az okokat is megjelölő - írásbeli javaslatát.

(3)

A fegyelmi büntetés hátralevő részének elengedése iránti kérelmet – az elnök által kijelölt
összetételű - fellebbviteli bizottság bírálja el és határoz a kérelem kézhez vételét követő 15
napon belül. A határozat vagy a teljes hátralévő büntetés elengedéséről, vagy annak
megtagadásáról szól, további mérlegelés nem lehetséges. A határozatra a fegyelmi eljárást
lezáró határozat alaki és közlési követelményeit kell értelemszerűen alkalmazni, azzal, hogy a
határozat ellen nincs helye fellebbezésnek.
45.§

A PÉNZBÜNTETÉS BEFIZETÉSE, VÉGREHAJTÁS
(1)

A fegyelmi határozatban jogerősen kiszabott és végrehajtható pénzbüntetést a jogerőre
emelkedést, ill. másodfokú határozat esetén a kézhez vételt követő naptól számított 15 napon
belül készpénzben az MLSZ pénztárába, vagy banki átutalással az MLSZ számlájára kell
befizetni. A befizetés megtörténtéről a befizető az I. fokú fegyelmi bizottság elnökét köteles
tájékoztatni.

(2)

A jogerősen kiszabott pénzbüntetés meg nem fizetése, valamint a jogerősen megállapított
fegyelmi büntetés végre nem hajtása/megszegése önmagában fegyelmi vétséget valósít meg,
amely tekintetében az eljárást a Főtitkár jogosult kezdeményezni.

X. fejezet
FEGYELMI BIZOTTSÁG ELJÁRÁSA EGYÉB ÜGYEKBEN
46.§
FEGYELMI BIZOTTSÁG ELJÁRÁSA ÓVÁSI ÜGYEKBEN
(1)

Az általános versenyszabályzatban foglaltak szerint az olyan óvások, amelyek nem versenyen
vagy azzal közvetlen kapcsolatban történt és a verseny végéig ismertté nem vált ügyeket
érintenek, a Főtitkáron keresztül, az I. fokú Fegyelmi Bizottság felé – annak elnöke részére kell benyújtani.

(2)

Az I. fokú fegyelmi bizottság jár el továbbá azon óvási eljárások tekintetében benyújtott
jogorvoslatok ügyében, amelyek vonatkozásában első fokon a versenybíróság jogosult eljárni, a
versenybírósági döntés ellen van helye fellebbezésnek és az adott versenyre másodfokú eljáró
szervként az adott versenyre fellebbviteli bizottság vagy technikai kiküldött nem került
kijelölésre.
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(3)

Az I. fokú fegyelmi bizottság jár el továbbá azon óvási eljárások tekintetében benyújtott
jogorvoslatok ügyében, amelyek vonatkozásában az általános versenyszabályok alapján a
versenyre kijelölt technikai kiküldött vagy versenyre kijelölt fellebbviteli bizottság jár el.

(4)

Amennyiben a fellebbezés versenyszámokat érint, a fellebbezés joga kizárólag versenyzők
vagy lovak versenyszámban való indíthatóságára vonatkozó, valamint a sportszabályzatok
értelmezésével kapcsolatos ügyek esetén gyakorolható.
47.§
FEGYELMI BIZOTTSÁG ELJÁRÁSÁNAK KEZDEMÉNYEZÉSE

(1)

Minden óvást, ill. jogorvoslati kérelmet írásban, az óvás benyújtására jogosult személy
aláírásával, az esetet alátámasztó bizonyítékokkal - beleértve neveket, tanúkat – továbbá az
illeték befizetését igazoló bizonylattal együtt kell beadni. Fellebbezés esetén a beadott iratoknak
tartalmaznia kell az első fokú döntést és az azt meghozó szervezet megjelölését is, valamint
annak kifejtését, hogy a fellebbező az abban foglaltakkal miért és pontosan mennyiben nem ért
egyet.

(2)

Az óvásnak, ill. jogorvoslati kérelemnek legkésőbb az adott verseny befejezését, vagy az óvást
megalapozó cselekmény vagy mulasztás megvalósulásától számított (ha mindkettő
értelmezhető, akkor amelyik a későbbi időpont) követő naptól számított tizennégy (14) napon
belül kell a Főtitkárhoz beérkeznie, aki azt – az ügyben rendelkezésre álló iratok átadásával - 3
munkanapon belül továbbítja az I. fokú fegyelmi bizottság elnöke felé. Amennyiben a megfelelő
illeték nem került befizetésre és azt az előterjesztő bizonylattal nem igazolja, a Főtitkár a
továbbítás iránt nem intézkedik. Az elnök az ügyben az óvási ügy lezárására vonatkozó
határidőt szem előtt tartva, mielőbb intézkedik az adott ügyben eljáró további két bizottsági tag
és a jegyzőkönyv vezető kijelölése iránt.
48.§
FEGYELMI BIZOTTSÁG ELJÁRÁSÁNAK LEFOLYTATÁSA

(1)

Az óvás tekintetében a fegyelmi bizottság elsődlegesen az általános versenyszabályzatban, ill.
a FEI szabályzatban foglaltakat köteles figyelembe venni, különösen, de nem kizárólagosan a
következők vonatkozásában:
a.) azon személyek és szervezetek, valamint azon cselekmények és mulasztások köre,
akik/amelyek ellen óvás nyújtható be,
b.) óvás előterjesztésére jogosult személyek és szervezetek,
c.) óvási eljárás szabályai,
d.) óvás tekintetében alkalmazható döntések és szankciók,
e.) fellebbezési jog terjedelme.

(2)

Amennyiben arról az általános versenyszabályzat, vagy a FEI szabályzat nem rendelkezik,
illetve annak szellemével nem ellentétes, eljárási kérdésekben a fegyelmi eljárás tekintetében
előírt szabályok megfelelően alkalmazandóak. Óvási eljárás esetében azonban:
a) a kiszabott szankció végrehajtása felfüggesztésének helye nincs,
b) a fegyelmi bizottság tagja és a jegyzőkönyvvezető ellen összeférhetetlenség címén kizárási
indítvány csak különösen indokolt esetben terjeszthető elő,
c) az eljárás elrendeléséről külön határozat hozatal és arról való értesítés kiküldése nem
szükséges,
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d) kézbesítési vélelem megdöntése iránti kérelem nem terjeszthető elő,
e) az óvási eljárás felfüggesztésének nincs helye,
) a kiszabott szankció elengedésének nincs helye.
(3)

Az óvást/fellebbezést benyújtó személynek, amennyiben lehetséges, biztosítania kell tanúkat,
vagy bármilyen más bizonyítékot a cselekményről/mulasztásról. Amennyiben az I. fokú fegyelmi
bizottság a benyújtott iratok alapján szükségesnek látja, megkeresi és írásbeli, vagy szóbeli
nyilatkozattételre felhívja:
a) az óvást előterjesztő személyt vagy szervezetet,
b) az óvást előterjesztő által megjelölt tanúkat,
c) szakértőket,
d) esetlegesen olyan hivatalos személyeket, sportszakembereket (különösen versenybíró,
steward, stb.) akiknek az incidensről hivatalos tudomásuk lehet.

(4)

Fellebbezési ügyben az esettel kapcsolatban, ill. az adott versenyen eljáró versenybíróság,
vagy versenybíró, ill. ha első fokon más személy vagy szervezet (pl. technikai kiküldött vagy
fellebbviteli bizottság) járt el, ezen személy vagy szervezet meghallgatását vagy
nyilatkozattételre való felkérését nem lehet mellőzni.

(5)

Az óvási ügyben tárgyalás tartása nem kötelező, de egyebekben a fegyelmi bizottság jogosult a
fegyelmi ügyekben alkalmazandó bizonyítási eszközök alkalmazására, amennyiben azt
szükségesnek tartja. Amennyiben tanúk véleményének beszerzését a fegyelmi bizottság
szükségesnek tartja, tanúknak vagy meg kell jelenniük a döntéshozó testület előtt, vagy írásos,
megfelelően aláírt vallomást kell tenniük, a nevük és az elérhetőségeik feltüntetésével.

(6)

A fegyelmi bizottságnak az eljárást lezáró döntést az óvás/fellebbezés kézhez vételétől
számított 15 napon belül kell meghoznia. Amennyiben a határozathozatal valamely fontos okból
nem lehetséges, a rendelkezésre álló határidőt a bizottság elnöke további max.10 nappal
meghosszabbíthatja; ezen döntés ellen jogorvoslatnak nincs helye.

(7)

A sportfegyelmi bizottság az óvási ügyben határozattal dönt. Határozatában
a) dönt az óvással/fellebbezéssel érintett cselekmény/mulasztás általa elismert tényállása és
annak szabályzati következménye tekintetében, és/vagy
b) adott esetben a kihágást, ill. normasértést megállapítja és szankciót szab ki, vagy
c) megállapítja, hogy az ügyben benyújtott óvás nem alapos, vagy annak alapossága nem
állapítható meg és azt elutasítja, vagy
d) az eljárást megszünteti, ha az ügyben eljárási akadály állapítható meg (az óvást nem arra
jogosult terjesztette elő; a megjelölt személy/szervezet ellen nem terjeszthető elő óvás; az
adott cselekmény/mulasztás nem óvási ügyet alapoz meg; az óvás elkésett, az alapjául
szolgáló ügyet már más arra jogosult szervezet elbírálta), vagy
e) az eljárást megszünteti és egyúttal fegyelmi eljárás megindításáról dönt, ha az eset összes
körülményeiből fegyelmi vétség alapos gyanújára lehet következtetni.

(8)

A sportfegyelmi bizottság az óvási eljárásban azon szankciókat jogosult kiszabni, amelyeket a
kihágás, ill. normasértés elkövetésének időpontjában hatályos általános versenyszabályzat
alapján a fellebbviteli bizottság kiróhat.
Fellebbezési ügyekben a (7) bekezdésben foglalt döntések meghozatalakor a bizottságnak
figyelemmel kell lennie a versenybíró által meghozott döntésre, érdemben vizsgálnia kell az
abban foglaltakat, de döntésében sem ahhoz, sem a fellebbezési kérelemben foglaltakhoz nincs
kötve.
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(9)

Az óvási ügyet lezáró határozatnak tartalmaznia kell:
a) az eljáró sportfegyelmi bizottság megnevezését, a bizottság elnökének és tagjainak, valamint
az eljárás alá vont azonosítására szolgáló adatokat, az ügy iktatószámának és tárgyának
megjelölését;
b) a rendelkező részben az érdemi döntést, adott esetben a kiszabott szankció fajtáját,
mértékét, időtartamát,
c) az óvási ügyet lezáró határozattal szembeni jogorvoslat lehetőségéről szóló tájékoztatást (ha
releváns),
d) az eljárással kapcsolatban felmerült költségek viseléséről való döntést;
e) az indokolásban az eljárás alapjául szolgáló cselekmény/mulasztás/kihágás/normasértés
leírását, a bizonyítási eljárás eredményeképpen a sportfegyelmi bizottság által elfogadott
vagy mellőzött bizonyítékokat, a határozat alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezéseket, a
sportszövetség releváns szabályzata, valamint sportfegyelmi szabályzata vonatkozó
rendelkezéseinek megjelölését;
f) fellebbezés esetén hivatkozást a versenybírói (vagy adott esetben az első fokon eljáró más
személy vagy szervezet által hozott) döntésre, annak helybenhagyására, vagy
megváltoztatására,
g) a határozat meghozatalának helyét és időpontját, valamint a határozat kiadmányozójának
nevét.

(10) A határozatot a bizottság elnöke írja alá, amely így hivatalos, a MLSZ nevében szabályszerűen
kiadmányozott iratnak minősül.
(11) A sportfegyelmi bizottság óvási ügyben hozott első fokú határozata ellen fellebbezésre a jelen
szabályzat VII. fejezetében rögzítettek szerint van lehetőség. A másodfokú eljárást a
sportfegyelmi fellebbviteli bizottság folytatja le, a jelen szabályzat VIII fejezete és IX. fejezete
megfelelő alkalmazásával, amely tekintetében speciális eljárási szabályoknak a X. fejezet szerinti
rendelkezések tekintendőek.
(12) Amennyiben a bizottság az óvási eljárásban másodfokon jár el, úgy a határozata ellen
fellebbezésnek helye nincs.
(13)

A IX. fejezet 42, 43 és 45 §-a az óvási ügyekre is megfelelően alkalmazandó.

XI. fejezet
49.§

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉS
A fegyelmi szabályzatban nem szabályozott kérdésekben a 2004. évi I. számú sporttörvény és/vagy
39/2004. (03.12.) kormányrendelet rendelkezései szerint kell eljárni.

XII. fejezet
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
50.§

HATÁLYBALÉPÉS
(1)

A Fegyelmi Szabályzat 2016 február 20-án lép hatályba.

(2)

A FSZ-t az MLSZ honlapján közzé kell tenni
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