MAGYAR KERÉKPÁRSPORTOK SZÖVETSÉGE
SZABÁLYZATA
A FEGYELMI ELJÁRÁSRÓL
BUDAPEST, 2016. február 22.
A sportról szóló 2004. évi I. törvény és a sportfegyelmi felelősségről szóló 39/2004. (III. 12.)
Kormányrendeletben foglaltak alapján a Magyar Kerékpársportok Szövetsége (a továbbiakban:
Szövetség) a következő fegyelmi szabályzatot fogadta el.
I. Fejezet
HATÁLY
1. §

A Szövetség fegyelmi jogköre és a jelen szabályzat hatálya alá tartoznak a hivatásos és
az amatőr sportolók, sportszakemberek, sportvezetők, játékvezetők, versenybírók,
választott tisztségviselők (a továbbiakban: a sportolók), akik sportszervezet tagjaként,
vagy attól függetlenül a Szövetség működése keretében sporttevékenységet fejtenek
ki, valamint a Szövetség tagjai, a sportszervezetek (a továbbiakban: sportszervezetek).

2. §

Sportfegyelmi eljárás a kötelezettségszegéstől (a vétség elkövetésétől) számított 5
éven belül indítható azzal, hogy külföldön elkövetett kötelezettségszegés esetén ezen
5 éves határidőt az eljárás alá vont hazatérésétől kell számítani, de a
kötelezettségszegés elkövetésétől számított 10 évet követően ebben az esetben sem
indítható sportfegyelmi eljárás.

3. §

A verseny, mérkőzés vagy versenyrendszer (bajnokság) eredményének jogellenes
befolyásolása esetén a sportfegyelmi eljárás megindításának joga nem évül el.

4. §

A fegyelmi felelősséget az elkövetés idején hatályban lévő szabályok szerint kell
elbírálni. Amennyiben az elbíráláskor hatályban lévő szabályok enyhébb elbírálást
tesznek lehetővé, úgy ezen szabályokat kell alkalmazni.

II. Fejezet
ALAPELVEK
5. §

A fegyelmi eljárásban érvényesülnie kell az ártatlanság vélelmének, a közvetlenségnek,
a nyilvánosságnak, a bizonyítás szabadságának és a jogorvoslat lehetőségének.

6. §

A fegyelmi büntetés legfőbb célja a nevelés, a megelőzés, ennek megfelelően a
fegyelmi büntetést úgy kell kiszabni, hogy igazodjék a fegyelmi vétség súlyához, az
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elkövetett vétkesség fokához, továbbá vegye figyelembe az enyhítő és súlyosbító
körülményeket.
7. §

A fegyelmi tárgyalás nyilvános. A Fegyelmi Bizottság a nyilvánosságot a tárgyalás
bármely szakában kizárhatja, ha az a személyiségi jogok védelmében, vagy a tárgyalás
rendjének megtartása érdekében szükséges.

8. §

Az eljárás alá vont jogi képviselőt igénybe vehet.

9. §

A fegyelmi ügyben eljáró személyeket a tudomásukra jutott tények tekintetében
titoktartási kötelezettség terheli.
III. Fejezet
FEGYELMI ÉS ETIKAI VÉTSÉGEK

10. §

Sportfegyelmi vétséget követ el a sportoló, sportszakember, vagy sportszervezet, ha
a) a sportági szövetség verseny‐ és játékszabályában foglalt kötelezettségeit vétkesen
megszegi,
b) a sportági szövetség igazolási (nyilvántartási) és átigazolási szabályzatában foglalt
kötelezettségeit vétkesen megszegi,
c) a sportági szövetség egyéb szabályzatában foglalt kötelezettségét vétkesen megszegi,
d) sporttevékenységgel összefüggésben bűncselekményt követ el,
e) a tagsági viszonyából eredő kötelezettségeit más módon vétkesen megszegi, így
különösen a sporttevékenységgel összefüggésben magának vagy másnak jogtalan
előnyt kér vagy megszerez, továbbá másnak jogtalan előnyt nyújt, vagy előny nyújtását
megkísérli, botrányos vagy erkölcstelen viselkedést tanúsít,
f) mással szemben hátrányos megkülönböztető intézkedést alkalmaz,
g) a Szövetséget, annak vezetőit, tisztségviselőit rágalmazza, avagy becsületükben
megsérti,
h) nyilvános szereplésével a Szövetség, avagy annak bármely tagja vagy a sportág
valamely sportolója, sportszakembere személyiségi jogait megsérti,
i) nyilvános szereplése alkalmával a Szövetség nevében annak felhatalmazása nélkül
nyilatkozik, és ezzel vagyoni vagy nem vagyoni kárt okoz.
IV. Fejezet
FEGYELMI BÜNTETÉSEK

11. §

A Fegyelmi Bizottság első fokú határozatában
a) ha a kötelezettségszegést megállapítja, intézkedést alkalmaz, vagy büntetést szab ki,
b) az eljárás alá vontat felmenti, amennyiben a kötelezettségszegés nem állapítható meg,
illetve
c) az eljárást megszünteti.
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12. §
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
13. §

A fegyelmi vétséget elkövető sportolóval, sportszakemberrel szemben a következő
büntetések szabhatók ki:
szóbeli figyelmeztetés,
írásbeli megrovás,
pénzbüntetés,
meghatározott kedvezmények megvonása, illetve csökkentése, legfeljebb egyéves
időtartamra,
eltiltás – meghatározott időre, vagy akár véglegesen – sporttevékenységtől,
sportszakmai tevékenységtől,
sportoló esetében átigazolásból való kizárás legfeljebb két évre az igazolási
(nyilvántartási), átigazolási, valamint doppingellenes szabályok megsértése esetén
kölcsönadástól való eltiltás.
A fegyelmi büntetés kiszabásánál figyelembe kell venni az enyhítő és súlyosbító
körülményeket, különösen a kötelezettségszegés súlyát és ismételtségét; a
szándékosság, illetőleg a gondatlanság fokát; valamint az okozott kár mértékét.

14. §
a)
b)
c)
d)

A sporttevékenységtől való eltiltás lehet
versenyzéstől,
edzéstől,
sportrendezvényen való részvételtől,
a szövetségen belüli tevékenységtől
eltiltás.

a)
b)
c)
d)
e)

A sportszakmai tevékenységtől való eltiltás lehet
edzői,
versenybírói,
mérkőzésvezetői tevékenységtől
sportrendezvényen való részvételtől, vagy
szövetségen belüli tevékenységtől való
eltiltás.

15. §

16. §

Versenyzővel és sportszakemberrel szemben szóbeli figyelmeztetés és írásbeli
megrovás tárgyalás tartása nélkül is kiszabható, ha a tényállás megítélése egyszerű, és
a kötelezettségszegést az eljárás alá vont elismeri. Sportszervezettel szemben e
feltételek fennállása mellett írásbeli figyelmeztetés szabható ki.

17. §

Sportfegyelmi büntetések és intézkedések együttesen is alkalmazhatók.

18. §

Egymást követő több eljárás során ugyanaz a büntetés ismételten is kiszabható.

19. §

Az 1 évet meg nem haladó eltiltás, kizárás végrehajtása próbaidőre felfüggeszthető, ha
az elkövető személyi körülményeire, valamint az elkövetett fegyelmi vétségre
figyelemmel a büntetés célja végrehajtás nélkül is elérhető.
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20. §

A próbaidő 6 hónaptól 1 évig terjedhet.

21. §

A próbaidőre felfüggesztett fegyelmi büntetést végre kell hajtani, ha az elkövetővel
szemben a próbaidő alatt elkövetett fegyelmi vétség miatt írásbeli figyelmeztetésnél
súlyosabb büntetés kiszabására kerül sor.

22. §

Sportfegyelmi eljárást kell lefolytatni a sportszervezettel szemben, ha a Szövetség
alapszabályában vagy egyéb szabályzataiban megállapított előírásokat megszegi.

23. §

A szakszövetség a sportfegyelmi eljárást az általa kiírt vagy szervezett versenyen részt
vevő sportszervezettel szemben folytathatja le.

24. §

Sportszervezetre, illetve annak szervezeti egységére sportfegyelmi büntetésként
írásbeli figyelmeztetés,
a szakszövetség által adható juttatások csökkentése, megvonása,
a rendezői létszám felemelésére kötelezés,
szakszövetségi ellenőr fogadására és eljárási költségeinek viselésére kötelezés,
sportrendezvény nézők nélkül, zárt sportlétesítményben való megtartása vagy szektor
lezárásának elrendelése,
pályaválasztási jog határozott időre való megvonása,
mérkőzés eredményének megsemmisítése, bajnoki pontok levonása,
büntetőpontok megállapítása,
nemzetközi sportrendezvényen való részvételtől eltiltás,
sportoló igazolásához, átigazolásához való jog megvonása,
a verseny alacsonyabb osztályába sorolása,
a versenyrendszerből vagy meghatározott számú versenyből kizárás,
a szakszövetségi eljárás költségeinek viselésére kötelezés,
a szakszövetségből kizárás,
pénzbüntetés
szabható ki.

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)

25. §
a)
b)
c)
d)
e)

A büntetés időtartama
a 24. § b) pontja esetében a 6 hónapot,
a 24. § e) pontja esetében a három alkalmat,
a 24. § f) pontja esetében a 3 hónapot,
a 24. § i), j) és l) pontja esetében a 9 hónapot,
a 24. § n) pontja esetében az egy évet
nem haladhatja meg.

26. §

A büntetés a 24. § m) pontja esetében teljes költségviselést jelent.

27. §

A büntetés mértéke a 24. § o) pontja esetében az ötvenmillió forintot nem haladhatja
meg.

28. §

A pénzbüntetés összege nem haladhatja meg a sportoló, sportszakember éves
átlagjövedelmének 3 havi összegét.
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29. §

Ha a felfüggesztés ideje alatt elkövetett újabb fegyelmi vétség miatt az eljárás alá
vonttal szemben jogerősen újabb fegyelmi büntetést szabtak ki, a felfüggesztett
büntetést végre kell hajtani.

30. §

A kiszabott pénzbüntetés a Szövetséget illeti.

31. §

A pénzben kifejezett sportfegyelmi büntetés hatálya alól a kifizetésekor, az
időtartamban meghatározott büntetés esetében az időtartam elteltekor mentesül az
elkövető a fegyelmi büntetés következményei alól, más sportfegyelmi büntetés
esetében a foganatosítását követően azonnal mentesül az elkövető.
V. Fejezet

ÁLTALÁNOS ELJÁRÁSI SZABÁLYOK (ÖSSZEFÉRHETETLENSÉG, ELJÁRÓ SZERVEK, HATÁRIDŐK,
KÉZBESÍTÉS, KÉPVISELETI SZABÁLYOK)
32. §

A sportfegyelmi eljárást első fokon a Szövetség Fegyelmi Bizottsága, másodfokon a
Szövetség Elnöksége folytatja le. A Fegyelmi Bizottság legalább három tagból áll. A
Fegyelmi Bizottság tagjai közül elnököt választ. A Fegyelmi Bizottság ügyrendjét maga
állapítja meg. A Fegyelmi Bizottság jogosult sportfegyelmi eljárás megindítása nélkül
az elnökség fegyelmi kérdésben közölt megkeresései kapcsán állásfoglalást adni.

33. §

A Szövetség elnökének, társadalmi elnökének, alelnökének és elnökségi tagjainak
valamennyi fegyelmi ügyében – amennyiben a vétség elkövetése e minőségében
történt – az elsőfokú fegyelmi jogkört a Szövetség Elnöksége gyakorolja. Amennyiben
más minőségben (edző, sportszakember, versenybíró, mérkőzésvezető stb.) követi el
a fegyelmi vétséget, az általános szabályok szerint kell vele szemben eljárni.

34. §

A Fegyelmi Bizottság minden esetben testületként, háromtagú bizottságban jár el az
elsőfokú eljárásban.

35. §

A fegyelmi jogkör gyakorlói e tevékenységükben függetlenek, nem utasíthatóak, és
jelen Fegyelmi Szabályzat szerint járnak el.

36. §

A Fegyelmi Bizottság eljárásában és döntéshozatalában elnökként, tagként nem vehet
részt, illetve jegyzőkönyvvezetőként nem működhet közre:
az eljárás alá vont versenyző, sportszakember Polgári Törvénykönyvben
meghatározott hozzátartozója;
akit az eljárás során tanúként vagy szakértőként hallgattak meg;
akinek a sportfegyelmi büntetés megállapításához vagy annak elmaradásához érdeke
fűződik;
akitől egyébként az ügy elfogulatlan elbírálása nem várható el;
a másodfokú eljárásban, aki az első fokú eljárásban a sportfegyelmi bizottság elnöke,
tagja volt.

a)
b)
c)
d)
e)

Magyar Kerékpársportok Szövetsége
Székhely: 1146 Bp. Szabó József utca 3. l Iroda / levelezési cím : OT Irodaház 1117 Bp. Galvani u. 44.
Adószám: 18160817‐2‐42 l Bankszámlaszám: OTP 11784009‐20603492
E‐mail: info@bringasport.hu l Telefon: +36 30 799 3934

6 / 10

37. §

Az elnök, a tag, illetve a jegyzőkönyvvezető az összeférhetetlenséget köteles a
sportfegyelmi bizottságnak bejelenteni, és tevékenységét az eljárásban ezzel
egyidejűleg megszüntetni. Az elnök, a tag, illetve a jegyzőkönyvvezető
összeférhetetlenségét az eljárás alá vont is – az annak alapjául szolgáló tényről való
tudomásszerzést követően haladéktalanul – bejelentheti.

38. §

Az elfogultsággal érintett személy meghallgatása után a kizáró okról a fegyelmi
bizottság elnöke (az elnök érintettsége esetén helyettese) határoz. Amennyiben az
elfogultsági kifogásnak helyt ad, a fegyelmi bizottság elnöke másik tanácstagot jelöl ki.
Összeférhetetlenség megállapítása esetén a sportfegyelmi bizottság az elnököt, a
tagot, illetve a jegyzőkönyvvezetőt az eljárásból kizárja, és az eljárást az elnök, a tag,
illetve a jegyzőkönyvvezető tevékenységével érintett részében megismétli.
Amennyiben a Fegyelmi Bizottság minden tagjával szemben merül fel az
összeférhetetlenség, annak kérdésében a Szövetség elnöksége határoz, azzal, hogy az
összeférhetetlenség tényének a teljes Fegyelmi Bizottság tekintetében történő
megállapítása esetén az elnökség eseti fegyelmi bizottságot jelöl ki.

39. §

A napokban megállapított határidőbe nem számít be az a nap, amelyre a határidő
kezdetére okot adó körülmény esik (kezdő nap). Ha a határidő utolsó napja
munkaszüneti nap, a határidő a következő munkanapon jár le. Nem számít a határidő
elmulasztásának, ha a beadványt a határidő utolsó napján ajánlott küldeményként
postára adták.

40. §

Az eljárás során nem hallgatható ki tanúként akitől testi vagy szellemi fogyatékossága
miatt helyes vallomás nyilvánvalóan nem várható,

41. §

A vallomástételt megtagadhatja:
a) az eljárás alá vont hozzátartozója,
b) aki magát vagy hozzátartozóját fegyelmi vétség elkövetésével vádolná az ezzel
kapcsolatos kérdésben,
c) aki hivatásánál fogva titoktartásra köteles, kivéve, ha ez alól felmentették.

42. §

A tanút a mentességi jogára a kihallgatás megkezdése előtt figyelmeztetni kell.

43. §

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.

44. §

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 legkésőbb a tárgyalás
megkezdésekor bemutatni. A meghatalmazás visszavonására, felmondására és ezek
bejelentésére a meghatalmazásra vonatkozó rendelkezéseket megfelelően alkalmazni
kell.
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VI. Fejezet
ELSŐFOKÚ FEGYELMI ELJÁRÁS MEGINDÍTÁSA (ELJÁRÁS KEZDEMÉNYEZÉSE, DÖNTÉS AZ ELJÁRÁS
MEGINDÍTÁSÁRÓL, ELJÁRÁS ALÁ VONT TÁJÉKOZTATÁSA)
45. §

Amennyiben a Fegyelmi Bizottság bármely tagja közvetlenül észleli sportfegyelmi
vétség alapos gyanúját, köteles haladéktalanul értesíteni a Szövetség Elnökségét.

46. §

Sportfegyelmi eljárást a jelen szabályzat hatálya alá tartozó személyek bármelyike
(sportoló, sportszakember, sportszervezet) kezdeményezhet(nek) a Fegyelmi Bizottság
elnökénél.

47. §

A Fegyelmi Bizottság elnöke a hozzá érkezett kezdeményezéseket és bejelentéseket
megvizsgálja, és 5 munkanapon belül dönt arról, hogy a sportfegyelmi eljárást
megindítja, vagy fegyelmi vétség megalapozott gyanújának hiányában az eljárás
megindítását mellőzi.

48. §

Amennyiben a Fegyelmi Bizottság elnöke az eljárást megindítja, a tárgyalásra, illetve
az eljárás alá vont meghallgatására időpontot tűz ki, és ezek pontos helyéről és idejéről
8 napon belül írásban, a postai szolgáltatásokról szóló törvény szerinti hivatalos
iratként, tértivevény többletszolgáltatással feladott postai küldemény megküldésével
vagy – ha ahhoz az eljárás alá vont előzetesen hozzájárult – elektronikus úton értesíti
az eljárás alá vont személyt, illetve a sportszervezetet a sportfegyelmi eljárás
megindításáról. A tárgyalást úgy kell kitűzni, hogy arról a felek az értesítést legalább 3
munkanappal korábban megkapják.

49. §

Az értesítésben meg kell jelölni a sportfegyelmi eljárás tárgyát és megindításának
jogalapját; a sportfegyelmi eljárás alapjául szolgáló cselekményt; az eljárás alá vont
meghallgatásának, illetve a tárgyalás helyét és időpontját. Az értesítéshez egyidejűleg
csatolni kell a sportfegyelmi eljárás elrendelésének alapjául szolgáló, az eljárás során
bizonyítékként felhasználható iratok másolatát is.

50. §

Amennyiben az eljárás alá vont személy kiskorú, az eljárás megindításáról törvényes
képviselőjét kell értesíteni, aki köteles részt venni a sportfegyelmi eljárásban.

51. §

A tárgyalást legkésőbb az eljárás megindításáról szóló értesítés kézhezvételétől
számított 15 napon belül meg kell tartani. Ha valamelyik fél vagy jogi 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 eljárás lefolytatható akkor is, ha az eljárás alá vont vagy jogi képviselője írásban
bejelentette, hogy a tárgyaláson nem kíván részt venni.

52. §

Az eljárás alá vont vagy jogi képviselője a tárgyalásról szóló értesítés kézhezvétele és a
tárgyalás napját megelőző nap közötti időtartamban írásban jelezheti a Fegyelmi
Bizottság elnöke felé, hogy a tárgyaláson önhibáján kívüli okból nem tud részt venni.
Ebben az esetben a Fegyelmi Bizottság elnöke új tárgyalást tűz ki.
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VII.

Fejezet

ELSŐFOKÚ FEGYELMI ELJÁRÁS LEFOLYTATÁSA (BIZONYÍTÁS, TÁRGYALÁS, FELFÜGGESZTÉS,
HATÁROZAT)
53. §

A Fegyelmi Bizottság elnöke a tárgyalás megnyitását követően ismerteti az eljárás alá
vonttal az eljárás megindításához vezető tényállást, a kötelezettségszegés
elkövetésével kapcsolatos megállapításokat és azok bizonyítékait. Az eljárás alá vont
az ügy iratait megtekintheti, az elhangzottakra észrevételt tehet, és további bizonyítást
javasolhat. A tárgyalásról jegyzőkönyvet kell felvenni, amely tartalmazza a lényeges
eseményeket, amelyek az ügy elbírálásához szükségesek. A tárgyaláson tényállás
tisztázása érdekében bizonyítást kell lefolytatni, amely során a Fegyelmi Bizottság
tanút, szakértőt hallgathat meg, valamint egyéb bizonyítást folytathat le, így többek
között szemlét tarthat, iratokat, fénykép‐, hang‐ és filmfelvételt szerezhet be.

54. §

Ha az eljárás alá vont meghallgatására tartós akadályoztatása miatt nem kerülhet sor,
úgy fel kell hívni, hogy védekezését 8 napon belül írásban terjessze elő. Amennyiben a
Fegyelmi Bizottság az eljárás alá vont írásos védekezését nem tartja teljes körűnek, a
védekezés kézhezvételét követő 15 napon belül írásban további kérdéseket intézhet
az eljárás alá vonthoz. Ez mindaddig ismételhető, amíg a Fegyelmi Bizottság
szükségesnek tartja.

55. §

Az első fokú fegyelmi eljárást a megindításától számított 30 napon belül be kell fejezni
azzal, hogy amennyiben az ügy bonyolultsága indokolja, a Fegyelmi Bizottság elnöke az
eljárást egy alkalommal 15 nappal meghosszabbíthatja. Ha az ügy a tárgyaláson nem
tisztázható, úgy 8 napon belül újabb tárgyalást kell tartani. A jelen pont szerinti
határidőkbe az 54. § szerinti írásbeli kérdések feltétele és a válasz beérkezése miatt
eltelt idő nem számít bele.

56. §

A sportfegyelmi bizottság – elnökének javaslatára – az eljárást felfüggesztheti,
legfeljebb az akadály megszűnéséig, ha az eljárás alá vont önhibáján kívül védekezését
a megjelölt határidőben nem tudja előterjeszteni. Amennyiben büntető vagy
szabálysértési eljárás indul a kötelezettségszegés kapcsán, úgy annak jogerős
befejezéséig az eljárás felfüggeszthető, ha a jogerős határozat nélkül a tényállás nem
tisztázható.

57. §

Meg kell szüntetni a sportfegyelmi eljárást, ha annak tartama alatt az eljárás alá vont
személy elhalálozik vagy az eljárás alá vont sportszervezet megszűnik.

58. §

Ha az eljárás alá vont személy jogviszonya a sportfegyelmi büntetés letöltése előtt
megszűnik, a büntetést vagy annak hátralévő részét az a Sporttörvény vagy a jelen
szabályzat hatálya alá tartozó szervezet foganatosítja, amellyel az eljárás alá vont
személy jogviszonyba kerül.
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59. §

A büntetést csak akkor lehet foganatosítani, ha az nem évült el. A büntetés
végrehajthatósága pénzbüntetés esetében három év, egyéb büntetés esetében a
végrehajthatóság öt év alatt évül el.

60. §

A Fegyelmi Bizottság elnöke az eljárás befejezésétől számított 8 napon belül a Fegyelmi
Bizottság határozatát írásba foglalja, és az eljárás alá vonttal kézbesítés útján közli.

61. §

A Fegyelmi Bizottság határozatában
a) a kötelezettségszegést megállapítja és büntetést szab ki, vagy
b) megállapítja, hogy az eljárás alá vont a kötelezettségszegést nem követte el, vagy
c) az eljárást megszünteti.

62. §

A határozat tartalmazza
a) 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, az eljárással kapcsolatban felmerült költségek viseléséről való döntést;
c) az indokolásban az eljárás alapjául szolgáló kötelezettségszegés leírását, a bizonyítási
eljárás eredményeképpen a sportfegyelmi bizottság által elfogadott vagy mellőzött
bizonyítékokat, a határozat alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezéseket, a
sportszövetség sportfegyelmi szabályzata vonatkozó rendelkezéseinek megjelölését;
d) a határozat meghozatalának helyét és időpontját, valamint a határozat
kiadmányozójának nevét.
VIII.

Fejezet

JOGORVOSLAT
63. §

Az első fokú sportfegyelmi határozat ellen az eljárás alá vont személy, illetve
sportszervezet, valamint az, akinek jogát vagy jogos érdekét a határozat érinti, a
kézbesítéstől számított 15 napon belül jogorvoslati kérelmet terjeszthet elő. A
jogorvoslati kérelmet az első fokú határozatot hozó Fegyelmi Bizottság elnökénél kell
benyújtani, aki azt a kérelem kézhezvételétől számított 15 napon belül az eljárás során
keletkezett iratokkal együtt továbbítja a Szövetség elnökének mint a fellebbviteli szerv
vezetőjének.
A Szövetség elnökének, társadalmi elnökének, alelnökének és elnökségi tagjainak
valamennyi fegyelmi ügyében – amennyiben a vétség elkövetése e minőségében
történt – a másodfokú fegyelmi jogkör gyakorlására a Szövetség Közgyűlése eseti
fellebbviteli bizottságot választ (az jelen Fegyelmi Szabályzatban meghatározott
összeférhetetlenségi és egyéb szabályokat figyelembe véve). Az eseti fellebbviteli
bizottság a jelen Fegyelmi Szabályzatban foglaltak szerint jár el. Amennyiben más
minőségben (edző, sportszakember, versenybíró, mérkőzésvezető stb.) követi el a
fegyelmi vétséget, az általános szabályok szerint kell vele szemben eljárni.
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IX. Fejezet
MÁSODFOKÚ ELJÁRÁS SZABÁLYAI
64. §

A másodfokú eljárás során a Szövetség Elnöksége mint fellebbviteli bizottság az első
fokú határozatot
a) megváltoztathatja,
b) helyben hagyhatja, vagy
c) azt hatályon kívül helyezheti azzal, hogy az elsőfokú Fegyelmi Bizottságot új eljárásra
utasítja.

65. §

A fellebbviteli eljárásban a határidők és az eljárási szabályok az első fokú eljárásra
irányadók szerint alakulnak, azzal, hogy a másodfokú eljárás az iratoknak a Szövetség
elnökéhez mint a fellebbviteli bizottság vezetőjéhez való érkezésekor kezdődik.

66. §

A másodfokú határozat a közléssel jogerős. Azzal szemben a kézbesítéstől számított 30
napos jogvesztő határidőn belül az érintett keresettel rendes bírósághoz vagy a Sport
Állandó Választottbírósághoz fordulhat az alábbiak szerint:
a) a sportoló a 12. § c), e) és [g)] pontjaiban,
b) a sportszakember a 12. § c) és e) pontjaiban,
c) a sportszervezet a 24. § b), e)‐f), i)‐l), n) és o) pontjaiban
meghatározott büntetések ellen.

67. §

Az eljárás költségeit az eljáró szerv viseli, kivéve azt az esetet, amikor a fegyelmi
felelősség megállapítására jogerősen sor kerül, és az eljárás alá vont költséggel járó
eljárási cselekményeket indítványozott, valamint az igénybe vett jogi képviselő
költségeit, továbbá, ha az eljárási költségek viselése fegyelmi büntetés kerül
kiszabásra.

A jelen Fegyelmi Szabályzatban nem szabályozott kérdésekben a sportról szóló 2004. évi I. törvény
és a sportfegyelmi felelősségről szól 39/2004. (III. 12.) Kormányrendelet rendelkezései megfelelően
irányadóak.
A jelen Fegyelmi Szabályzat az Elnökség 2016‐02‐22. 5. számú határozatával, 2016. február 22. napjától
hatályos, és irányadó mindazon ügyekben, amelyek tekintetében a fegyelmi eljárás még nem indult
meg.

BUDAPEST, 2016. február 22.
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