SPORTFEGYELMI SZABÁLYZAT
MAGYAR SAKKSZÖVETSÉG
Érvényes: 2017. január 1. napjától

Kiadja: A Magyar Sakkszövetség (MSSZ)
A Nemzetközi Sakkszövetség (FIDE) és az
Európai Sakkszövetség (ECU) tagja.

2

A MAGYAR SAKKSZÖVETSÉG
SPORTFEGYELMI SZABÁLYZATA
A sportról szóló 2004. évi I. törvény (a továbbiakban: Sporttörvény) 14. § (3) bekezdésében
írt kötelezettségnek eleget téve, a Sporttörvény I. fejezetében és a sportfegyelmi felelősségről
szóló 39/2004 (III. 12.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) jogszabályi előírásaira
tekintettel, a Magyar Sakkszövetség (a továbbiakban: MSSZ) Alapszabályának, valamint az
Európai Sakkszövetség (továbbiakban: ECU) és a Nemzetközi Sakkszövetség (továbbiakban:
FIDE) szabályzatainak rendelkezéseit figyelembe véve, az MSSZ Elnöksége az alábbi
Sportfegyelmi Szabályzatot (a továbbiakban: Szabályzat) alkotja:
I. FEJEZET
ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK
1. §
Magatartási elvek
(1)
Az MSSZ tagjai és szervezeti egységei, a sportszervezetek, valamint sportolóik és
sportszakembereik a sakksporttal összefüggő tevékenységük során az MSSZ szabályzataiban
kinyilvánított elvekkel és előírásokkal összhangban álló, sportszerűségre törekvő, a
tisztességes játék („fair play”) szelleméhez hű magatartást kötelesek tanúsítani.
(2)
A sportoló köteles
a) a tisztességes játék (fair play) elvei szerint felkészülni és versenyezni, aminek keretében
tartózkodni különösen:
aa) a doppingellenes tevékenység szabályairól szóló kormányrendeletben
meghatározott tiltott szerek használatától, tiltott módszerek alkalmazásától vagy más,
doppingvétséget vagy büntetőjogi felelősségre vonást megalapozó magatartás
kifejtésétől;
ab) a verseny, mérkőzés eredményének tiltott eszközökkel, módszerekkel történő
befolyásolásától, a fogadási csalástól;
ac) a verseny, mérkőzés biztonságos megrendezését veszélyeztető, a nézők
viselkedését a sportrendezvény rendjének fenntartása szempontjából hátrányosan
befolyásoló viselkedéstől;
b) a sportág hazai és nemzetközi versenyszabályzatában, valamint egyéb szabályzataiban
foglaltakat betartani;
c) a sporttevékenység során annak a sportszervezetnek, sportszövetségnek az érdekeit is
figyelembe venni, amellyel tagsági, illetve szerződéses viszonyban áll, valamint amelyik a
nemzeti válogatott keretbe meghívta.
(3)
A sportszakember szakmai tevékenységét a tisztességes játék (fair play) elvei szerint
köteles végezni, aminek keretében tartózkodni köteles különösen:
a) a doppingvétséget vagy büntetőjogi felelősségre vonást megalapozó magatartások
elkövetésétől;
b) a verseny, mérkőzés eredményének tiltott eszközökkel, módszerekkel történő
befolyásolásától, a fogadási csalástól,
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c) a verseny, mérkőzés biztonságos megrendezését, valamint a játék legjobb körülményeit
veszélyeztető, a nézők viselkedését a sportrendezvény rendjének fenntartása szempontjából
hátrányosan befolyásoló viselkedéstől.
2. §
A Szabályzat céljai, feladata
(1)
A Szabályzat célja, hogy:
a) hatékonyan és időszerűen védje a magyar sakkozás rendjét és tisztaságát, a sakkozók
sporttevékenységével összefüggő jogait;
b) elősegítse a sakksport versenyszabályainak, az MSSZ szabályzatainak, illetve az MSSZ és
szervezeti egységei határozatainak betartását és tiszteletben tartását;
c) ösztönözze a sportolókat a sportszervezetével, a sporttársaival, a versenybírókkal,
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.
(2)
A Szabályzat feladata meghatározni a sportfegyelmi vétségnek minősülő
cselekményeket, illetve mulasztásokat, a sportfegyelmi eljárás részletes szabályait, továbbá a
sportfegyelmi vétség elkövetőjére kiróható sportfegyelmi büntetések fajtáit.
3. §
A sportfegyelmi szabályzat hatálya
(1)
A sportfegyelmi vétséget az elkövetés idején hatályban lévő sportfegyelmi szabályzat
szerint kell elbírálni. A már folyamatban levő eljárásokban a jelen Szabályzat rendelkezései
akkor alkalmazhatók, ha azok az eljárás alá vont számára kedvezőbb elbírálást biztosítanak.
(2)
A Szabályzat hatálya kiterjed a Sporttörvény 1. § (3) bekezdésében meghatározottak
szerint az MSSZ által kiírt, szervezett vagy engedélyezett versenyeken, versenyrendszerben
részt vevő sportolókra és a Sporttörvény 11/A. § (1) bekezdésében meghatározott
sportszakemberekre, továbbá a Sporttörvény 15. § (1) bekezdésében, valamint a (2) bekezdés
c) pontjában meghatározott szervezetekre (MSSZ tag sportszervezetekre) az általuk
elkövetett sportfegyelmi vétségek elbírálása során. Ennek értelmében a Szabályzatot kell
alkalmazni:
a) az MSSZ nyilvántartási versenyengedélyezési és átigazolási szabályzata alapján sakk
sportágban igazolt hazai vagy külföldi sportolóra, az MSSZ versenyrendszerében induló,
magyar igazolással nem rendelkező sportolóra, valamint minden olyan versenyzőre, aki
magyar sportszervezet színeiben bármilyen sakkversenyen, bárhol indul, továbbá mindazon
természetes személyekre, akik tagságtól függetlenül egy sportszervezet működése keretében
sakk sporttevékenységet fejtenek ki (továbbiakban együtt: sportolók);
b) a sakk sportágban tevékenykedő, a sportoló felkészítésével és versenyeztetésével, vagy
egyébként a sportoló sporttevékenysége gyakorlásának biztosításával kapcsolatban –
közvetlenül vagy közvetett módon – munkaviszony vagy munkavégzésre irányuló egyéb
jogviszony alapján sportszakmai tevékenységet végző természetes személyekre
(továbbiakban együtt: sportszakemberek), így különösen az alábbi tevékenységet végzőkre:
1. a sportszervezet tisztségviselőjére, illetve a sportszervezettel munkaviszonyban, polgári
jogi jogviszonyban vagy társadalmi munkában sakk sporttevékenységgel kapcsolatban
közvetlenül vagy közvetetten feladatot ellátó személyre;
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2. edzői, segédedzői, illetve sakkoktatói végzettséggel rendelkező sakkedzőre;
3. sakk sportágban érvényes engedéllyel rendelkező versenybíróra, játékvezetőre;
4. sakkverseny, illetve sakkrendezvény szervezőre;
5. kiskorú versenyzők kísérőire, amennyiben a sporttevékenységhez kapcsolódó
cselekményük a kiskorú versenyző jogainak gyakorlásával függ össze.
c) a sakkszakosztályt működtető sportegyesületre vagy sportvállalkozásra, önálló
sakkegyletre (sakk-klubra) vagy sakk sportágban működő sportvállalkozásra, valamint
minden olyan jogi személyiséggel rendelkező vagy nem rendelkező szervezetre, alkalmi
társulásra, amely az MSSZ tagja, illetve a versenyrendszerében részt vesz, beleértve a
központi és regionális sakkiskolákat, az iskolai sakk sportköröket és azok sakkcsapatait
(továbbiakban együtt: sportszervezetek).
(3)
A sportszervezetekre vonatkozó szabályokat megfelelően alkalmazni kell:
a) a nemzeti válogatott sportolók, illetve válogatott csapatok (keretek) működése kapcsán a
nemzeti válogatottakat működtető sportszövetségekre;
b) a fogyatékosok sportja, illetve a szabadidősport területén működő azon sportszövetségekre,
amelyek keretében sportolók közvetlenül – a sportszövetség alapszabályában biztosított
lehetőség alapján – sporttevékenységet fejtenek ki;
c) a sportiskolákra, valamint az utánpótlás-nevelés fejlesztését végző alapítványokra.
(4)
A Szabályzatot kell alkalmazni az MSSZ, illetve szervezeti egységei, valamint 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.
5)
Az FRD engedéllyel rendelkező külföldi versenyző által az MSSZ
versenyrendszerében megvalósított sportfegyelmi vétségről, illetve a hazai sportfegyelmi
eljárás indokoltnak tartott megindításáról értesíteni kell a FIDE Versenybíróságot, valamint a
versenyző nemzeti sakkszövetségét is. Ezzel egyidejűleg az MSSZ Főtitkára javaslatára a
sportfegyelmi eljárás az érintett versenyzővel szemben a sportfegyelmi vétség alapos gyanúja
esetén és a Szabályzatban meghatározott feltételek fennállása mellett megindítható.
(6)
Amennyiben nemzetközi szövetség (ECU, FIDE) a (2) bekezdésben meghatározott
személyekkel vagy szervezetekkel szemben a sportág nemzetközi szabályai szerint fegyelmi
(etikai) büntetést szab ki, az MSSZ, illetőleg az érintett sportszervezet e határozatot köteles
végrehajtani. A nemzetközi szövetségek, vagy külföldi sakkszövetség, sportszervezet által
szervezett bajnokságokban, kupákban, versenyeken résztvevő sportszervezet, sportoló,
sportszakember által elkövetett cselekmény elbírálására az MSSZ Főtitkára akkor
kezdeményezi a sportfegyelmi eljárást, ha sportfegyelmi vétség alapos gyanúja áll fenn, és a
nemzetközi vagy a külföldi sakkszövetség, sportszervezet nem indított sportfegyelmi eljárást,
hanem annak lefolytatására az MSSZ-t kérte fel.
(7)
Jelen Szabályzat nem érinti az MSSZ versenyszabályaiban meghatározott
sportdöntőbíráskodási (versenybírói) rendszert, és a versenyekhez kapcsolódóan a
sportszabályok alapján lefolytatott eljárásokat és kiszabott büntetéseket. Nem tartozik
sportfegyelmi eljárás hatálya alá az olyan cselekmény vagy mulasztás, amit az MSSZ egyéb
előírásai, illetve a sportág versenyszabályai alapján lehet és kell megítélni.
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II. FEJEZET
A SPORTFEGYELMI VÉTSÉG
4. §
Sportfegyelmi vétségek
(1)
Sportfegyelmi vétség az a cselekmény vagy mulasztás, amely a vonatkozó
versenyszabályzat, nyilvántartási versenyengedélyezési és átigazolási szabályzat, illetve
egyéb MSSZ szabályzatokban foglalt kötelezettség vétkes – szándékos, vagy súlyosan
gondatlan – megszegését eredményezi, és amelyre a Szabályzat fegyelmi büntetés kiszabását
rendeli.
(2)
Sportfegyelmi vétségnek minősül az (1) bekezdés alapján, ha az a személy, vagy
szervezet, akire a Szabályzat hatálya kiterjed:
a) az MSSZ alapszabályát, szervezeti és működési szabályzatát, versenyszabályzatait,
továbbá a doppingszabályzatban, valamint az MSSZ egyéb szabályzataiban rögzített
kötelezettségét vétkesen megszegi;
b) az MSSZ, illetve szervezeti egysége által valamely szabályzat végrehajtása céljából hozott
határozatnak nem tesz eleget, illetve a határozatból eredő kötelezettségét vétkesen
elmulasztja, vagy a tagsági viszonyából eredő kötelezettségét más módon vétkesen megszegi;
c) a sportteljesítmény fokozására tiltott teljesítményfokozó szert szed vagy módszert
alkalmaz (doppingol), illetőleg annak alkalmazásában közreműködik, segítséget nyújt, arra
rábír, vagy ezekre ajánlkozik;
d) jogosulatlan előnyszerzés érdekében versenyjátszma alatt számítástechnikai rendszert,
infokommunikációs berendezést, vagy más nem megengedett segédeszközt használ;
e) a verseny, illetve a játszma eredményét tiltott eszközökkel, módszerekkel befolyásolja,
illetve jogtalan előnyszerzés (különösen anyagi haszon) érdekében az ellenféllel történő
előzetes – a versenyszabályzatban nem megengedett – megállapodás szerinti eredmény
kialakításában közreműködik;
f) bármely szabályzatból eredő eljárás során az MSSZ-t, annak szervezeti egységét,
tisztségviselőjét, vagy tagszervezetét, annak képviselőjét szándékosan félrevezeti vagy
megtéveszti, illetve ezzel összefüggésben hamis nyilatkozatot tesz, továbbá az adott
eljárásban a közreműködést jogosulatlanul megtagadja vagy az eljárást más módon
szándékosan hátráltatja.
g) a sporttevékenységgel kapcsolatban iratot meghamisít vagy valótlan tartalmú iratot készít,
más személy versenyzési jogát használja, nyilvántartást, eredményt meghamisít, vagy
megtévesztő módon felhasznál;
h) magának, harmadik személynek, vagy sportszervezetének jogtalan előnyt szerez, illetve
másoknak jogtalan előnyt nyújt;
i) botrányos vagy erkölcstelen életmóddal, garázda, illetve mások – így különösen az ellenfél
vagy a versenybíró – becsületét sértő, tettlegességre utaló viselkedéssel vagy egyéb módon
sportolóhoz súlyosan méltatlan, a sportágat, illetve a sportrendezvényt lejárató magatartást
tanúsít;
j) a sakksporttal kapcsolatos tevékenységével összefüggésben olyan cselekményt vagy
mulasztást követ el, amely a hatályos jogszabályok szerint bűncselekménynek vagy
szabálysértésnek minősül.
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(3)
Szándékos sportfegyelmi vétségnek minősülő magatartás kapcsán a sportfegyelmi
vétséget a (2) bekezdésben meghatározott cselekmény megkísérlése, valamint az ahhoz
történő szándékos segítségnyújtás, továbbá az elkövetésre rábírás is megvalósítja.
5. §
Versenyszabályok csekély fokú megsértése, kisebb sportszerűtlenségek
(1)
A 4. § (2) bekezdés a) pontjában foglaltakon alapuló sportfegyelmi vétség körébe
kifejezetten nem tartoznak bele az olyan szabályzatokban foglalt rendelkezéseket – különösen
a versenyszabályokat – megszegő csekélyebb súlyú sportszerűtlen 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 sportfegyelmi bizottság, hanem más személy vagy szervezet (pl. a
versenybíróság, versenybíró) hatáskörébe utalja.
(2)
Csekély fokú sportszerűtlenségnek minősül minden olyan magatartás, ami az (1)
bekezdésben írtakra figyelemmel nem önálló fegyelmi vétség, ugyanakkor nem egyeztethető
össze a játék, a „fair play”, illetve a jóhiszemű joggyakorlás elvével, valamint a sportolóktól,
sportszakemberektől, sportszervezetek vezetőitől és tagjaitól alappal elvárható magatartási
követelményekkel.
(3)
Amennyiben a versenyszabályok vagy egyéb szabályzatok rendelkezéseinek
megszegésével elkövetett sportszerűtlen cselekmény vagy mulasztás egyben fegyelmi
vétséget is megvalósít, illetve a cselekménynek vagy mulasztásnak csak egy része kerül más
eljárás keretében elbírálásra, a cselekmény, illetve annak el nem bírált része tekintetében
fegyelmi eljárásnak is helye lehet. A sportszerűtlen magatartás kivizsgálása kapcsán eljáró
személyeknek, illetve szervezetek képviselőinek kötelességük fegyelmi eljárást
kezdeményezni, amennyiben az eljárásuk során tudomásukra jutott adatok alapján
sportfegyelmi vétség alapos gyanúja áll fenn.
III. FEJEZET
A SPORTFEGYELMI BÜNTETÉSEK
6. §
Sportfegyelmi büntetések fajtái
(1)
A sportolóra és a sportszakemberre fegyelmi büntetésként:
a) szóbeli figyelmeztetés,
b) írásbeli megrovás,
c) az MSSZ által adott kedvezmények legfeljebb 1 év időtartamra történő megvonása
(csökkentése),
d) pénzbüntetés
szabható ki.
(2)
A sportolóra az (1) bekezdésben foglaltakon kívül:
a) az MSSZ versenyrendszerében szervezett, vagy a sportszövetség, sportszervezet
versenynaptárában egyébként szereplő versenyen, és sportszervezet, sportszövetség által
szervezett edzésen, edzőtáborban való részvételtől történő – meghatározott idejű, legfeljebb 5
évre szóló, vagy akár végleges időtartamú – eltiltás,
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b) az igazolási és átigazolási szabályok megsértése esetén az ideiglenes vagy végleges
átigazolásból legfeljebb 2 évre történő kizárás
fegyelmi büntetés is kiszabható.
(3)
A sportszakemberre az (1) bekezdésben foglaltakon kívül az MSSZ
versenyrendszerében történő sportszakmai tevékenységtől legfeljebb 5 évre való határozott
idejű, vagy akár végleges időtartamú eltiltás büntetés is kiszabható.
(4)
Az eltiltás ideje alatt a sportoló sem egyéni versenyen, sem csapatbajnokságon nem
szerepelhet, a sportszakember pedig nem végezhet sportszakmai tevékenységet az
MSSZ
versenyrendszerében szervezett, vagy a sportszövetség, sportszervezet versenynaptárában
egyébként szereplő versenyen, illetve nem vehet részt az MSSZ által szervezett edzésen,
edzőtáborban.
(5)
A pénzbüntetés 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.
(6)
A pénzbüntetés az (1) bekezdés c) pontjában, illetve a (2) bekezdésben meghatározott
fegyelmi büntetésekkel együtt is kiszabható, egyébként a fegyelmi büntetések együttesen
nem alkalmazhatók.
(7)
Sportszervezetre, illetőleg annak jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egységére
fegyelmi büntetésként:
a) írásbeli figyelmeztetés.
b) az MSSZ által adható juttatások csökkentése (megvonása),
c) sportszövetségi ellenőr fogadására és eljárási költségeinek viselésére kötelezés,
d) a csapatverseny eredményének megsemmisítése, bajnoki pontok levonása,
e) a versenykiírástól eltérő mértékű büntetőpontok megállapítása,
f) nemzetközi sportrendezvényen történő részvételtől eltiltás, legfeljebb kétévi időtartamra,
g) sportoló igazolásához (átigazolásához) való jog megvonása, legfeljebb kétévi időtartamra,
h) a versenyrendszer alacsonyabb osztályába sorolás, abban az esetben, ha az adott
versenyrendszerben (hivatásos, vegyes vagy amatőr) van alacsonyabb osztály,
i) meghatározott számú versenyből vagy a – hivatásos, vegyes vagy amatőr –
versenyrendszerből, bajnokság egészéből történő legfeljebb két évre szóló határozott idejű,
vagy akár végleges időtartamú kizárás,
j) a sportszövetségi eljárás költségeinek viselésére kötelezés,
k) a sportszövetségből kizárás legfeljebb egy évre,
l) a versenykiírástól eltérő nagyságú, de legfeljebb egymillió forint pénzbüntetés.
(8)
A sportszervezettel szemben kiszabható pénzbüntetés a (7) bekezdés b)-m) pontjaiban
meghatározott fegyelmi büntetésekkel együtt is alkalmazható. A c), d) és m) pontban
meghatározott büntetések egymással és bármely más büntetéssel együtt is alkalmazhatók. A
g) és h) pontban megállapított büntetések egymással és az i), illetve j) pontban meghatározott
büntetésekkel együtt is alkalmazhatók.
(9)
A sportszervezettel szembeni versenyrendszerből történő végleges kizárás büntetés
végrehajtásának elrendeléséhez a soros, vagy rendkívüli MSSZ Közgyűlés jóváhagyása
szükséges.
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7. §
A sportfegyelmi büntetés célja és kiszabásának elvei
(1)
A fegyelmi büntetés legfőbb célja a nevelés és a megelőzés. Ennek megfelelően a
fegyelmi büntetést úgy kell kiszabni, hogy igazodjék a fegyelmi vétségnek a sakksportra
kifejtett káros hatásában és más negatív következményekben megnyilvánuló súlyához, az
elkövető vétkességének a fokához, továbbá az egyéb enyhítő és súlyosító körülményekhez.
(2)
Súlyosító 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) a fegyelmi büntetés hatálya alatt újabb fegyelmi vétséget követ el.
(3)
Enyhítő körülménynek tekintendő különösen, ha:
a) a sportfegyelmi vétség elkövetője a sportszerűtlenségét megbánja és annak jóvátétele
érdekében a fair play szellemének megfelelően cselekszik;
b) a sportfegyelmi vétség elkövetése óta eltelt hosszabb időre figyelemmel a fegyelmi
vétségnek a sakksportra gyakorolt káros hatása már jelentősen lecsökkent.
(4)
A fegyelmi büntetés kiszabásakor az elkövető terhére figyelembe kell venni a
fegyelmi vétség elkövetésének időpontját megelőző két éven belül általa elkövetett
ugyanolyan vagy hasonló jellegű fegyelmi vétség miatt hozott fegyelmi marasztalást.
(5)
Ha az eljárás alá vont a fegyelmi büntetés hatálya alatt újabb fegyelmi eljárás alapjául
szolgáló kötelezettségszegést követ el, ugyanaz a fegyelmi büntetés ismételten kiszabható.
Amennyiben több azonos nemű fegyelmi büntetés kerül kiszabásra, a büntetések tartamai
összeadódnak.
8. §
A sportfegyelmi büntetés végrehajtásának felfüggesztése
(1)
A sportoló és a sportszakember esetében a 6 hónapot meg nem haladó tartamú sporttevékenységtől, illetve sportszakmai tevékenységtől eltiltás, sportszervezet esetében az 1 évet
meg nem haladó tartamú fegyelmi büntetés méltányosságból próbaidőre felfüggeszthető, ha
az elkövető körülményeire, valamint az elkövetett fegyelmi vétségre figyelemmel a büntetés
célja a büntetés végrehajtása nélkül is elérhető.
(2)
A fegyelmi büntetés végrehajtásának felfüggesztéséről a sportfegyelmi bizottság által
hozott határozatban kell rendelkezni. A próbaidő 6 hónaptól 1 évig terjedhet. Amennyiben
több azonos nemű felfüggesztett fegyelmi büntetés kerül kiszabásra, a próbaidők tartamai
összeadódnak.
(3)
A próbaidőre felfüggesztett fegyelmi büntetést végre kell hajtani, ha az elkövetővel
szemben a próbaidő alatt elkövetett újabb sportfegyelmi vétség miatt szóbeli
figyelmeztetésnél vagy írásbeli megrovásnál súlyosabb fegyelmi büntetést alkalmaznak.
(4)
A felfüggesztés időtartamának eredményes leteltét úgy kell tekinteni, mintha a
fegyelmi büntetést ki sem szabták volna. A próbaidő leteltét követő egy éven belüli újabb
fegyelmi vétség elkövetése esetén azonban a felfüggesztett büntetés alapjául szolgáló
fegyelmi vétséget a büntetés kiszabásánál súlyosbító körülményként lehet figyelembe venni.
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IV. FEJEZET
A SPORTFEGYELMI BIZOTTSÁG
9. §
A sportfegyelmi jogkör gyakorlója
(1)
A sportfegyelmi jogkört első fokon:
a) az MSSZ területi szervezeti egységénél (regionális, területi, helyi sakkszövetségek)
működő Sportfegyelmi Bizottság (továbbiakban: területi FB)
b) az MSSZ Sportfegyelmi Bizottsága (továbbiakban: MSSZ FB)
gyakorolja.
(2)
A másodfokú sportfegyelmi döntés meghozatalára:
a) az MSSZ FB – ha első fokon a területi FB járt el –,
b) az MSSZ Fegyelmi Fellebbviteli Bizottsága (továbbiakban: Fellebbviteli Bizottság) – ha
első fokon az MSSZ FB járt el –
rendelkezik jogkörrel.
10. §
A sportfegyelmi bizottságok hatásköre és illetékessége
(1)
Az elsőfokú sportfegyelmi eljárás lefolytatására az a területi FB jogosult, amelynek
működési területén a fegyelmi vétséget elkövették.
(2)
Ha az (1) bekezdés szerint illetékes területi FB előtt nem indult sportfegyelmi eljárás
vagy az elkövetés helye nem állapítható meg, úgy az a területi FB jár el, amelyik területi
szervezeti egység a fegyelmi üggyel érintett sportszervezetet, illetve tagjának
versenyengedélyét (játékjogát) nyilvántartja, valamint akkor is, ha az elkövetés helye szerint
illetékes területi FB-vel történő megegyezés alapján az ügyet átveszi.
(3)
Az MSSZ FB jár el első fokon azzal a sportolóval, sportszakemberrel,
sportszervezettel szemben, aki vagy amely:
a) az MSSZ által megrendezett bajnokságon, versenyen, edzésen, edzőtáborozáson vagy
egyéb sakkrendezvényen, illetve az MSSZ által irányított, illetve folytatott
sporttevékenységgel összefüggésben;
b) nemzetközi versenyen (rendezvényen), a válogatott keretek felkészítésekor és válogatott
mérkőzésen;
c) több sportszervezet működését befolyásoló módon (pl.: átigazolási szabályok megsértése)
követi el a sportfegyelmi vétséget.
(4)
Az MSSZ FB jár el első fokon továbbá azzal a sportolóval vagy sportszakemberrel
szemben, aki a sportfegyelmi vétség elkövetése után, de még a fegyelmi eljárás megindítása
előtt a sportegyesületi tagsági viszonyát megszüntette.
(5)
Az MSSZ és területi szervezeti egysége tisztségviselőit érintő fegyelmi ügyben,
valamint a sportszervezet képviselőjének és vezetőségi tagjának a sportszervezet
működésével összefüggő fegyelmi ügyében a sportfegyelmi jogkört az MSSZ FB gyakorolja.
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(6)
Amennyiben a területi FB nincs szabályosan megalakítva vagy összeférhetetlenség
miatt nem járhat el, az első fokú sportfegyelmi jogkört az MSSZ FB gyakorolja.
(7)
Az MSSZ Elnökségének vagy Főtitkárának kezdeményezésére az MSSZ FB bármely
sportfegyelmi ügy lefolytatását a saját hatáskörébe vonhatja.
(8)
Az MSSZ FB és a területi FB között felmerülő hatásköri vitában az MSSZ Elnöksége,
a területi szervezeti egységek közötti illetékességi vitában az MSSZ FB elnöke dönt.
11. §
A sportfegyelmi bizottságok létrehozása, összetétele
(1)
Az MSSZ FB legalább három tagból áll. Ennek figyelembe vételével az MSSZ FB
tagjait és elnökét az MSSZ mindenkor hatályos Alapszabályában (továbbiakban:
Alapszabály) írt eljárásban választják meg és mentik fel, tagjainak számát, megbízatásuk
időtartamát az Alapszabály állapítja meg oly módon, hogy az biztosítsa a zavartalan
működését.
(2)
A 9. § (2) bekezdés b) pontjában írt esetben eljáró Fellebbviteli Bizottság az MSSZ
állandó fellebbviteli szerve, melynek tagjait az MSSZ elnöke által felkért, legalább három
állandó elnökségi tag alkotja. A Fellebbviteli Bizottság tagjai maguk közül választják meg az
elnököt.
(3)
Az MSSZ FB élén az MSSZ FB elnöke, a Fellebbviteli Bizottság élén pedig a
Fellebbviteli Bizottság elnöke áll.
(4)
Az MSSZ FB tagjai a Magyar Sakkszövetségben más tisztséget nem viselhetnek és
azzal munkaviszonyban nem állhatnak.
(5)
Az MSSZ FB és a Fellebbviteli Bizottság, valamint a területi FB (továbbiakban:
sportfegyelmi bizottságok) elnökei és tagjai korlátlanul újraválaszthatók.
(6)
A bizottsági tagság megszűnik:
a) a mandátum lejártával,
b) lemondással,
c) visszahívással,
d) elhalálozással.
(7)
Az adott ügyben eljáró sportfegyelmi bizottság a bizottság elnökéből és annak további
két tagjából áll, akiket a sportfegyelmi bizottság elnöke jelöl ki a tagok közül. A
sportfegyelmi bizottság elnöke indokolt esetben (pl. akadályoztatás miatt) kijelölheti a
bizottsági tagok egyikét maga helyett az eljárás vezetésére, amely esetben a bizottság élén a
kijelölt elnök áll, az állandó elnök pedig az eljáró bizottságban tagként nem vehet részt.
(8)
Az adott fegyelmi eljárásban eljáró jegyzőkönyvvezetőt a sportfegyelmi bizottság
elnöke jelöli ki.
(9)
A területi FB létrehozásával és összetételével kapcsolatos további szabályokat
indokolt esetben a területi sakkszövetségek határozzák meg a vonatkozó jogszabályok,
valamint a jelen Szabályzat rendelkezéseinek kötelező erejű figyelembe vételével.
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12. §
A sportfegyelmi bizottság tagjának kizárása
(Összeférhetetlenség)
(1)
A sportfegyelmi bizottság eljárásában és döntéshozatalában elnökként, tagként nem
vehet részt, illetve jegyzőkönyvvezetőként nem működhet közre:
a) az eljárás alá vont sportoló, illetve sportszakember és a jogi képviselője;
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 az eljárás alá vont személy sportszervezetének a tagja, illetve az eljárás alá vont
sportszervezet 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 – az elnök összeférhetetlensége esetében az MSSZ Elnökségének
is – haladéktalanul bejelenteni, és tevékenységét az eljárásban egyidejűleg megszüntetni.
(3)
Az elnök, a tag, illetve a jegyzőkönyvvezető összeférhetetlenségét az eljárás alá vont,
illetve jogi képviselője is – az annak alapjául szolgáló tényről való tudomásszerzést követően
haladéktalanul – bejelentheti.
(4)
Összeférhetetlenség megállapítása esetén a sportfegyelmi bizottság elnöke az eljárásra
kijelölt elnököt, a tagot, illetve a jegyzőkönyvvezetőt az eljárásból kizárja, helyette új
elnököt, tagot vagy jegyzőkönyvvezetőt jelöl ki és rendelkezik az eljárásnak az elnök, a tag,
illetve a jegyzőkönyvvezető tevékenységével érintett részében történő megismétléséről.
Amennyiben az összeférhetetlenség a sportfegyelmi bizottság elnökét érinti, úgy az MSSZ
Elnöksége dönt az eljáró fegyelmi tanács összetételéről.
(5)
Az összeférhetetlenség megállapítására irányuló bejelentést elutasító határozat ellen
jogorvoslatnak helye nincs, az csak az érdemi ügydöntő határozat elleni jogorvoslatban
kifogásolható.
(6)
A területi FB eljárásával kapcsolatos további összeférhetetlenségi szabályokat
indokolt esetben a területi sakkszövetségek határozzák meg a vonatkozó jogszabályok,
valamint a jelen Szabályzat rendelkezéseinek kötelező erejű figyelembe vételével.
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V. FEJEZET
A SPORTFEGYELMI ELJÁRÁS
I. Cím
ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK
13. §
A sportfegyelmi eljárást lefolytató szerv és az eljárás formája
(1)
Sportfegyelmi eljárás (továbbiakban: eljárás) lefolytatására és sportfegyelmi büntetés
kiszabására kizárólag sportfegyelmi bizottság jogosult.
(2)
Sportfegyelmi büntetés az eljárásban fő szabályként csak fegyelmi tárgyaláson
szabható ki. Tárgyalás tartása nem kötelező akkor, ha a sportfegyelmi bizottság az egyszerű
megítélésű fegyelmi ügyben a vétkességét elismerő személlyel szemben szóbeli
figyelmeztetést vagy írásbeli megrovást, sportszervezet esetében írásbeli figyelmeztetést szab
ki. Nem kötelező továbbá tárgyalást tartani a sportfegyelmi fellebbviteli szerv eljárása során.
(3)
Ha az eljárás alá vont meghallgatására tartós akadályoztatása miatt az eljárás
időtartama alatt nem kerülhet sor, az eljárás megindításához vezető tényállást, a fegyelmi
vétség elkövetésével kapcsolatos megállapításokat és azok bizonyítékait vele írásban kell
közölni, és fel kell szólítani, hogy védekezését a kézhezvételtől számított 8 napos határidőn
belül írásban terjessze elő. E határidő elmulasztása miatt igazolásnak nincs helye, ebben az
esetben az ügyet a rendelkezésre álló bizonyítékok alapján kell elbírálni.
14. §
Bizonyítási kötelezettség, a bizonyítékok értékelése
(1)
Senki sem tekinthető sportfegyelmi ügyben vétkesnek mindaddig, amíg azt a
sportfegyelmi bizottság határozata jogerősen meg nem állapítja. Az eljárás alá vont személy
vagy sportszervezet nem kötelezhető ártatlanságának bizonyítására. A fegyelmi vétség
bizonyítása illetve a bizonyítékok értékelése, mérlegelése a fegyelmi bizottságra hárul.
(2)
A sportfegyelmi bizottság feladata, hogy az eljárás minden szakaszában a tényeket
körültekintően és lehetőleg hiánytalanul tisztázza, a tényállást megalapozottan és a
valóságnak megfelelően állapítsa meg, továbbá a felelősséget enyhítő és súlyosbító
körülményeket egyaránt figyelembe vegye.
(3)
A sportfegyelmi bizottság a feltárt bizonyítékokat egyenként és összefüggésükben
értékeli, és szabad meggyőződése alapján bírálja el.
15. §
Az eljárás alá vont
(1)
Az eljárás:
a) sportolóval,
b) sportszakemberrel,
c) sportszervezettel
szemben folytatható le.
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(2)
Az eljárás alá vont természetes személy, illetve sportszervezet képviselője
(továbbiakban: eljárás alá vont) jogosult megismerni, hogy milyen cselekmény miatt és
milyen bizonyítékok alapján folyik ellene fegyelmi eljárás. Az eljárás alá vont az eljárás
valamennyi szakaszában az eljárás résztvevőihez kérdéseket intézhet, észrevételeket,
indítványokat tehet, az eljáró szervtől felvilágosítást kérhet, az ügy iratait az eljárás bármely
szakaszában megtekintheti, azokról másolatot kérhet, illetve készíthet.
(3)
Az eljárás alá vont az eljárás során jogi képviselőt vehet igénybe. A jogi képviselő
meghatalmazását írásba kell foglalni vagy jegyzőkönyvbe kell mondani. A jogi képviselő
köteles írásbeli meghatalmazásának eredeti példányát vagy annak hitelesített másolatát az
eljáró szervnek első nyilatkozattételekor bemutatni. A meghatalmazás visszavonására,
felmondására és ezek bejelentésére a meghatalmazásra vonatkozó rendelkezéseket
megfelelően alkalmazni kell.
(4)
A sportfegyelmi bizottság köteles az eljárás alá vontat a védekezés jogáról, így
különösen az eljárási jogai gyakorlásának módjáról és az eljárási kötelezettségei teljesítése
elmulasztásának következményeiről tájékoztatni, a jogorvoslati lehetőség igénybevételének
lehetőségeiről felvilágosítani.
(5)
Ha az eljárás alá vont nem magyar anyanyelvű személy az eljárás során az
anyanyelvét vagy az általa értett nyelvet kívánja használni, tolmácsot, illetve fordítót kell
igénybe venni. A tolmács (fordító) díját és költségeit az MSSZ viseli.
(6)
Az eljárás során jeltolmács közreműködését kell biztosítani, amennyiben az eljárás alá
vont személy hallássérült és a jeltolmácsra igényt tart. Az eljárás alá vont látássérült személy
kérésére a jegyzőkönyvet és a határozatot Braille-írásban is el kell készíteni.
16. §
Határidők
(1)
A napokban megállapított határidőbe nem számít be az a nap, amelyre, a határidő
kezdetére okot adó körülmény esik (kezdőnap). A hónapokban vagy években megállapított
határidő azon a napon végződik, amelynek száma a kezdőnapnak megfelel, ha pedig a
hónapban nincs ilyen nap, a hónap utolsó napján.
(2)
Ha a határidő utolsó napja munkaszüneti nap, a határidő a következő munkanapon jár
le.
II. Cím
A SPORTFEGYELMI ELJÁRÁS MEGINDÍTÁSA
17. §
Az eljárás kezdeményezése, indítványozása
(1)
A sérelmezett sportfegyelmi vétség miatti eljárást – személyesen vagy írásban – a
Szabályzat hatálya alá tartozó természetes személy vagy szervezet – képviselője útján – a
fegyelmi vétségről való tudomásszerzésétől számított harminc napon belül jogosult
kezdeményezni az MSSZ, illetve a területi szervezeti egység Elnökségénél vagy a
Főtitkárnál. A személyes kezdeményezésről jegyzőkönyvet kell felvenni. Amennyiben a
Főtitkár a kezdeményezést megalapozottnak és jogszerűnek ítéli meg – a részére átadott
iratok továbbításával, belátása szerint a kezdeményezésre vonatkozó saját észrevételével
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együtt – tizenöt napon belül indítványt tesz az eljárás lefolytatására a hatáskörrel és
illetékességgel rendelkező elsőfokú sportfegyelmi bizottság elnökéhez. Nemzetközi vagy
külföldi sakkszövetség jelzése alapján érkező kezdeményezés alapján a Főtitkár mérlegelés
nélkül indítványozza az eljárás megindítását.
(2)
Az MSSZ, illetve a területi szervezeti egység Főtitkára, az Alapszabályban létrehozott
bizottságok vezetője, valamint versenyszabályzat megsértésével megvalósuló fegyelmi vétség
esetén a versenybíróság vezetője (továbbiakban együtt: eljárás indítványozására jogosult) –
legkésőbb a tudomásszerzése után harminc nappal – önállóan is indítványozhatja a
sportfegyelmi bizottságnál az eljárás lefolytatását.
(3)
Az eljárás indítványozására jogosult a fegyelmi vétség alapjául szolgáló bizonyítékok
csatolása mellett megjelöli az eljárás alapjául szolgáló magatartásról való tudomásszerzés
időpontját, továbbá azt, hogy a sérelmezett cselekmény vagy mulasztás mely
kötelezettségszegés alapján tekinthető fegyelmi vétségnek. Az indítványban a jogosultnak fel
kell tüntetnie, hogy mely személy, illetve szervezet ellen indítványozza az eljárás
megindítását.
(4)
Amennyiben az indítványból és a mellékelt bizonyítékokból nem lehet egyértelműen
megállapítani, hogy helye van-e fegyelmi eljárás megindításának, úgy a sportfegyelmi
bizottság elnöke az indítvány megérkezésétől számított 8 napon belül egy alkalommal annak
kiegészítését kérheti. Az indítványozónak a felhívásban írtakra figyelemmel a kiegészítést
soron kívül kell megadnia annak érdekében, hogy az eljárás megindításának kérdésében az
(5) bekezdésben meghatározott határidőn belül lehetőség nyíljon dönteni.
(5)
Az elsőfokú sportfegyelmi bizottság elnöke a fegyelmi eljárás megindítására irányuló
indítvány érkezésétől számított 15 napon belül dönt:
a) az eljárás megindításáról,
b) az eljárás mellőzéséről,
c) az indítvány áttételéről a hatáskörrel és illetékeséggel rendelkező sportfegyelmi
bizottsághoz.
18. §
Ismeretlen elkövető felderítését célzó előzetes vizsgálat
(1)
Ismeretlen elkövetővel szembeni eljárás indítványozásának csak akkor van helye, ha
az indítványban megjelölt sportfegyelmi vétség a becsatolt bizonyítékok alapján nem köthető
egyértelműen meghatározott személyhez vagy szervezethez, azonban az addigi adatokra
figyelemmel megalapozottan feltehető a sportfegyelmi felelősségre vonást megalapozó új
bizonyíték megszerzése.
(2)
Az (1) bekezdésben írt feltételek fennállása esetén az elsőfokú sportfegyelmi bizottság
elnöke az ismeretlen elkövető kilétének felderítése céljából előzetes vizsgálatot (a
továbbiakban: vizsgálat) rendel el, mely döntését az indítványra feljegyezi.
(3)
A vizsgálat elrendelésével egyidejűleg az elsőfokú sportfegyelmi bizottság elnöke a
bizottság a bizottság jogi végzettségű tagjai közül fegyelmi biztost jelöl ki a sportfegyelmi
felelősségre vonásra alkalmas bizonyítékok összegyűjtésével, vagy fegyelmi biztosi
jogkörben maga is eljárhat. A fegyelmi biztos megbízásáról szóló rendelkezést a vizsgálat
elrendeléséről készült feljegyzésben kell rögzíteni.
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(4)
A fegyelmi vétséget elkövető ismeretlen személy kilétének, szervezet azonosításának
felderítése céljából a fegyelmi biztos a Szabályzat hatálya alá tartozó személyektől vagy
szervezetektől további adatok, iratok rendelkezésre bocsátását kérheti, ezen túlmenően az
indítványozót, illetve az eljárást kezdeményezőt, valamint a fegyelmi eljárás megindítására
irányuló indítványban leírt fegyelmi vétségről tudomással bíró személyt a vizsgálat során
meghallgathatja.
(5)
A fegyelmi biztos az elvégzett eljárási cselekményekről jelentést készít, amelyben
rögzíti az eljárási cselekmény helyét és idejét, a meghallgatott, illetve megkeresett személy
vagy szervezet nevét és azonosítására alkalmas adatokat, valamint az eljárási cselekmény
során szerzett lényeges információkat. A jelentést a fegyelmi biztos az eljárás irataihoz
csatolja.
(6)
A vizsgálat során megkeresett személy vagy szervezet képviselője köteles a fegyelmi
biztossal együttműködni, ugyanakkor a Szabályzat 37. § (3) bekezdésben szabályozott
valamely ok fennállása esetén a meghallgatott személyt megilleti a nyilatkozattétel
megtagadásának joga. Az együttműködést jogosulatlanul megtagadó személlyel vagy
szervezettel szemben a 4. § (2) bekezdés f) pontjában szabályozott fegyelmi vétség miatt
fegyelmi eljárás indítható.
(7)
Az ismeretlen elkövető kilétének felderítésére a vizsgálat elrendelésétől számított 30
nap alatt van lehetőség. Ha az elkövető kiléte e határidőn belül ismertté válik, a fegyelmi
biztos feljegyzésben megnevezi a fegyelmi vétségért eljárás alá vonható személyt, illetve
szervezetet.
(8)
A fegyelmi vétség valószínűsített elkövetőjének azonosításáról szóló feljegyzésben a
fegyelmi biztos a vizsgálat eredményeként megjelöli az eljárás alá vonható személy, illetve
szervezet felelősségét alátámasztó bizonyítékokat.
(9)
A vizsgálat alapján valószínűsített elkövető ismertté válásáról a kijelölt fegyelmi
biztos 3 napon belül értesíti az elsőfokú sportfegyelmi bizottság elnökét, aki haladéktalanul
intézkedik az eljárás megindításáról. Ha a fegyelmi biztos jogkörében az elsőfokú
sportfegyelmi bizottság elnöke maga járt el, az azonosításról szóló feljegyzés elkészítésével
egyidejűleg megindítja az eljárást.
19. §
Elévülés
(1)
Nincs helye fegyelmi büntetés kiszabásának, ha a fegyelmi vétség elkövetése óta kettő
év eltelt (továbbiakban: elévülési határidő).
(2)
Az elévülés kezdő napja:
a) a fegyelmi vétség megvalósulását követő nap;
b) olyan fegyelmi vétség esetén, amely kizárólag a kötelesség teljesítésének elmulasztásával
valósul meg, az azt követő nap, amikor a kötelezett az e szabályzatban megállapított
következmény nélkül eleget tehetne kötelességének;
c) olyan fegyelmi vétség esetén, amely jogellenes állapot fenntartásával valósul meg, az azt
követő nap, amikor ez az állapot megszűnik;
d) külföldön elkövetett fegyelmi vétség esetén az eljárás alá vont személy belföldre történő
visszaérkezését követő nap.
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(3)
A fegyelmi vétség miatt az eljárás alá vonttal szemben a sportfegyelmi bizottság által
foganatosított eljárási cselekmények az elévülést félbeszakítják. A félbeszakítás napján az
elévülési határidő újrakezdődik.
(4)
Ha a fegyelmi eljárást felfüggesztik, a felfüggesztés tartama az elévülési határidőbe
nem számít bele.
(5)
A felfüggesztett eljárást meg kell szüntetni, ha a fegyelmi vétség megvalósulásának
időpontjától számítva már 3 év eltelt (abszolút elévülési határidő).
(6)
Az MSSZ által szervezett verseny vagy versenyrendszer (bajnokság) kimenetelének,
illetve eredményének jogellenes befolyásolását eredményező sportfegyelmi vétség nem évül
el.
(7)
A sportfegyelmi vétség elkövetéséhez szándékosan segítséget nyújtó, valamint az
elkövetőt a fegyelmi vétségre rábíró személy cselekménye mindaddig nem évül el, amíg az
elkövető sportfegyelmi felelősségre vonását az elévülés nem akadályozza.
20. §
Az eljárás mellőzése
(1)
Az elsőfokú sportfegyelmi bizottság elnöke az eljárás megindítását határozatban
mellőzi, amennyiben:
a) sportfegyelmi vétség gyanúja hiányzik;
b) a sérelmezett magatartás nem valósít meg sportfegyelmi vétséget, illetve annak elbírálása a
5. § (1) bekezdése alapján nem tartozik sportfegyelmi jogkörbe;
c) az eljárás megindítására irányuló indítványban megnevezett személy vagy szervezet nem
tartozik a Szabályzat hatálya alá;
d) az eljárás megindítására irányuló indítványban megnevezett személy elhalálozott, vagy
sportszervezet megszűnt;
e) a fegyelmi vétség elévült;
f) a fegyelmi vétség kezdeményezésére vagy önálló indítványozására rendelkezésre álló, az
arra jogosult tudomásszerzésétől számított harminc napos határidő eltelt;
g) az ismeretlen elkövető kiléte a vizsgálatban nem volt megállapítható.
(2)
Az eljárást mellőző határozatnak értelemszerűen tartalmaznia kell a 23. § (2) bekezdés
a)-d) pontja szerinti adatokat, valamint a mellőzés indokát.
(3)
Az eljárás mellőzéséről hozott határozat ellen jogorvoslatnak nincs helye, azonban az
eljárásnak az (1) bekezdés a)-c) és g) pontjában meghatározott okából történő mellőzése
esetén az eljárás indítványozója a határozat közlésétől számított 30 napon belül az indítványát
új adatokkal kiegészítve egy alkalommal ismételten javaslatot tehet az eljárás megindítására.
Az újabb indítványról a 17. § (5) bekezdése értelmében döntést kell hozni.
(4)
Az elsőfokú sportfegyelmi bizottság elnöke az eljárást mellőző határozatát a
meghozatalától számított két hónapon belül hivatalból saját jogkörben felülvizsgálhatja,
melynek eredményeként azt hatályon kívül helyezheti és rendelkezhet az eljárás
megindításáról.
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(5)
Nemzetközi vagy külföldi sakkszövetség kezdeményezése alapján meghatározott
személy vagy szervezet ellen indítványozott eljárás mellőzésének kizárólag az (1) bekezdés
c)-d), valamint g) pontjában meghatározott okból van helye, máskülönben a fegyelmi
vizsgálatot érdemben le kell folytatni.
21. §
Az eljárás megindítása
(1)
Sportfegyelmi vétség megalapozott gyanúja esetén az elsőfokú sportfegyelmi
bizottság elnöke eljárást indít, amely döntéséről feljegyzést készít és azt az eljárás irataihoz
csatolja. A feljegyzésben név szerint feltünteti az eljárás alá vontat és megjelöli az eljárás
megindításának napját.
(2)
A sportfegyelmi bizottság elnöke saját hatáskörben hivatalból indíthat fegyelmi
eljárást és további személyt, illetve szervezetet eljárás alá vonhat, ha a megindított eljárás
során beszerzett adatok alapján merül fel az eredeti indítványban nem megjelölt személy
vagy szervezet sportfegyelmi felelőssége.
22. §
Időleges eltiltás
(1)
Ha az eljárás alapjául szolgáló fegyelmi vétség különös súlyára vagy jellegére, az
eljárás alá vont személy korábbi fegyelmi büntetésére vagy súlyosan kifogásolható
magatartására figyelemmel megalapozottan tartani kell a részéről újabb fegyelmi vétség
elkövetésétől, az elsőfokú határozat meghozataláig terjedő időre, de legfeljebb 30 napra, az
eljárásnak a 46. § szerinti meghosszabbítása esetén pedig további 15 napra átmenetileg
eltiltható:
a) a sportoló a 6. § (2) bekezdés a) pontja szerinti sporttevékenységtől,
b) a sportszakember a 6. § (3) bekezdés szerinti sportszakmai tevékenységtől.
(2)
Az időleges eltiltásról az elsőfokú sportfegyelmi bizottság elnöke az eljárás
megindításával egyidejűleg határozatban rendelkezik. A határozatot haladéktalanul, az eljárás
megindításáról szóló értesítéssel együtt kézbesíteni kell az eljárás alá vont személy részére. A
rendelkezés szóban is közölhető, amely eljárási cselekményről jegyzőkönyvet kell felvenni.
(3)
Az időleges eltiltásról hozott határozat ellen az eljárás alá vont és jogi képviselője a
közléstől számított 3 napon belül panasszal élhet a másodfokon eljáró fellebbviteli szervhez.
A határozat szóbeli közlése esetén a jogorvoslatról a kihirdetés után közvetlenül kell
nyilatkozni.
(4)
A sporttevékenységtől vagy sportszakmai tevékenységtől eltiltás fegyelmi büntetés
kiszabása esetén az időleges eltiltás tartamát be kell számítani a büntetéssel kirótt eltiltás
tartamába.
(5)
A doppingeljárás megindításáról kapott értesítés alapján az MSSZ Főtitkára a
doppingvétség miatt eljárás alá vont sportoló versenyengedélyét, játékjogát a doppingeljárás
jogerős befejezéséig felfüggesztheti, valamint a doppingeljárás hatálya alatt álló
sportszakembert a sportszakmai tevékenységtől a doppingeljárás jogerős befejezéséig a
sportszakmai tevékenységtől átmenetileg eltilthatja.
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23. §
Értesítés az eljárás megindításáról
(1)
A sportfegyelmi bizottság elnöke 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 személy előzetesen hozzájárult
– elektronikus úton értesíti az eljárás alá vont személyt, illetve a sportszervezetet az eljárás
megindításáról.
(2)
Az értesítésben meg kell jelölni:
a) az eljárás alá vont személy, illetve szervezet nevét és azonosító adatait;
b) az eljárás megindításának időpontját;
c) az eljárás tárgyát és megindításának jogalapját;
d) az eljárás alapjául szolgáló cselekményt;
e) az eljárás alá vont meghallgatásának, illetve a tárgyalás helyét és időpontját.
(3)
Az értesítéshez egyidejűleg csatolni kell az eljárás elrendelésének alapjául szolgáló,
az eljárás során bizonyítékként felhasználható iratok másolatát is.
(4)
Az értesítésben az eljárás alá vont személyt, illetve szervezet képviselőjét tájékoztatni
kell arról, hogy az eljárásban jogi képviselőt hatalmazhat meg. Tájékoztatni kell továbbá,
hogy belátása szerint előzetesen nyilatkozhat abban a kérdésben, hogy a fegyelmi felelősségét
elismeri-e vagy sem, valamint jogában áll a védekezését írásban előterjeszteni. Fel kell hívni
a figyelmét, hogy az üggyel kapcsolatban rendelkezésére álló iratokat, más bizonyítékokat
írásban benyújthatja, illetve bizonyítási indítványt tehet.
(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.
(6)
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.
(7)
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.
(8)
A (7) bekezdés szerinti kérelmet az értesítést kiadó sportfegyelmi bizottság elnöke
bírálja el. A kérelem előterjesztésének az eljárás megindítására halasztó hatálya van. Ha a
sportfegyelmi bizottság elnöke a kérelemnek helyt ad, az eljárási cselekmény megtartására új
határnapot tűz ki, amely értesítés kézbesítése tekintetében igazolási kérelem ismételt
előterjesztésének nincs helye.
24. §
Az elektronikus kézbesítés
(1)

Az elektronikus kézbesítés
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a) sportoló esetén a versenyengedély iránti kérelem benyújtásával egyidejűleg a sportoló
által;
b) sportszakember esetén a munkaviszony vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony
létesítésekor a sportszakember által;
c) az MSSZ versenyrendszerében részt vevő sportszervezet esetén a sportszervezet által a
versenyrendszerben (bajnokság) szervezett első mérkőzés megrendezését megelőzően
legalább 15 nappal
megjelölt elektronikus elérhetőségre (e-mail) történik.
(2)
Ha az értesítés az 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, úgy postai úton kell az értesítést megküldeni.
(3)
Az eljárás alá vont személy, illetve szervezet képviselője az eljáró bizottság elnökénél
kezdeményezheti az elektronikus kézbesítés teljesítésére megjelölt elektronikus elérhetősége
módosítását.
III. Cím
A TÁRGYALÁS ELŐKÉSZÍTÉSE
25. §
Előkészítő intézkedések
(1)
Az eljárás megindítását követően a sportfegyelmi bizottság elnöke feljegyzésben
kijelöli az első fokon eljáró sportfegyelmi bizottság (továbbiakban: bizottság) tagjait,
valamint – ha a bizottságot az eljárásban nem ő vezeti – annak elnökét.
(2)
A fegyelmi tárgyalás előkészítésekor meg kell vizsgálni, hogy helye van-e:
a) tárgyalás tartása nélkül kiróható fegyelmi büntetés alkalmazásának;
b) az eljárás felfüggesztésének;
c) az eljárás megszüntetésének.
(3)
A bizottság elnöke a tényállás felderítése érdekében jogosult a Szabályzat hatálya alá
tartozó személytől vagy szervezeti képviselőtől információt kérni, dokumentumot beszerezni,
amely kérelemnek a megkeresett személy vagy szervezet köteles a legjobb tudása és
lehetőségei szerint, az eljárásban betartandó határidők figyelembe vételével eleget tenni.
26. §
Fegyelmi büntetés alkalmazása tárgyalás tartása nélkül
(1)
A bizottság a sportolóra 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.
(2)
Az eljárás megindítására irányuló indítvány és az ahhoz csatolt iratok, valamint az
eljárás alá vont személynek vagy szervezet képviselőjének a fegyelmi vétség elkövetését
elismerő nyilatkozata alapján a bizottság elnöke az eljárás megindításától számított 15 napon
belül meghozott határozatában megállapítja a sportfegyelmi vétség elkövetését.
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A fegyelmi vétség miatt kizárólag az (1) bekezdés értelmében alkalmazható fegyelmi
büntetések valamelyike róható ki.
(3)
A (2) bekezdés szerint hozott határozat ellen fellebbezésnek nincs helye, azonban az
eljárás alá vont és jogi képviselője a közléstől számított 8 napon belül tárgyalás tartását
kérheti a bizottságtól. A kérelem alapján a bizottság elnöke intézkedik a fegyelmi tárgyalás
kitűzése iránt.
(4)
A kérelemre figyelemmel megtartott fegyelmi tárgyaláson a bizottság az általános
szabályok szerint jár el. A fegyelmi felelősség megállapítása esetén az eljárás alá vonttal
szemben az általános szabályok értelmében szabható ki fegyelmi büntetés. Erre az eljárás alá
vontat, illetve jogi képviselőjét a (2) bekezdés szerinti határozatban figyelmeztetni kell.
27. §
Az eljárás felfüggesztése
(1)
A bizottság az eljárást – annak teljes időtartama alatt bármikor – felfüggesztheti:
a) legfeljebb az akadály megszűnéséig, ha az eljárás alá vont a védekezését – önhibáján kívül
– távolléte miatt sem szóban, sem írásban nem tudja előterjeszteni;
b) legfeljebb a büntető- vagy szabálysértési eljárás jogerős befejezéséig, ha a fegyelmi
vétséget megvalósító cselekmény miatt büntető- vagy szabálysértési eljárás indult, feltéve,
hogy a jogerős határozat nélkül a tényállás nem tisztázható.
(2)
Felfüggeszthető az eljárás a betegség vagy az akadályoztatás fennállásáig, ha az
eljárás alá vont tartós betegsége miatt orvosilag igazoltan nem tud részt venni az eljárásban,
illetve egészségi állapota miatt az érdekei képviseletében akadályoztatva van és ebből
kifolyólag az eljárásban indokolatlan hátrányt szenvedne.
(3)
Az eljárás felfüggesztéséről a bizottság határozattal dönt. A határozat a 23. § (2)
bekezdés a)-d) pontjában írt adatokat, valamint a felfüggesztés indokát tartalmazza. A
határozat ellen jogorvoslatnak nincs helye.
(4)
Ha az eljárás felfüggesztésének okai már nem állnak fenn, a bizottság az eljárás
folytatásáról rendelkezik. A folytatásról hozott döntést a bizottság elnöke a felfüggesztő
határozatra jegyezi fel.
28. §
A tárgyalás kitűzése
(1)
A tárgyalást úgy kell kitűzni, hogy arról a felek az értesítést (idézést) a tárgyalás előtt
legalább 3 munkanappal korábban megkapják.
(2)
Az eljárás alá vont személyt vagy szervezet képviselőjét az eljárás megindításáról
szóló értesítésben a fegyelmi tárgyalásra meg kell idézni. A sportfegyelmi tárgyalást
legkésőbb az eljárás megindításáról szóló értesítés kézhezvételétől számított 15 napon belül
meg kell tartani.
29. §
Idézés és meghívás
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(1)
A bizottság azt idézi, akinek jelenléte a fegyelmi tárgyaláson kötelező, vagy a
tényállás tisztázásához elengedhetetlenül szükséges. Az üggyel érintett további személyeket a
bizottság a tárgyalásra meghívhat.
(2)
A bizottság elnöke a fegyelmi tárgyalás előtt személyesen vagy a bizottság tagja útján
intézkedik az idézésről és a meghívásról. Az idézés és a meghívás posta útján levélben vagy
elektronikus levélben, továbbá a bizottság előtti megjelenés alkalmával szóban történik.
Sürgős esetben a bizottság elnöke az idézésre vagy meghívásra rövid úton –
telekommunikációs eszközzel – is sort keríthet.
(3)
Az idézésnek, illetőleg meghívásnak tartalmaznia kell azt, hogy a megidézettnek
milyen minőségben, hol és mikor kell megjelennie, illetőleg a meghívott milyen minőségben
jelenhet meg, továbbá a távolmaradás következményeire történő figyelmeztetést.
(4)
Az eljárás alá vont személyt, illetve szervezet képviselőjét az idézésben
figyelmeztetni kell arra, hogy igazolatlan távolmaradása a fegyelmi tárgyalás megtartását és a
határozathozatalt nem akadályozza.
(5)
Az eljárás alá vont vagy jogi képviselője a tárgyalásról szóló értesítés kézhezvétele és
legkésőbb a tárgyalás napját megelőző nap közötti időtartamban írásban, indokolással
alátámasztva jelezheti a sportfegyelmi bizottság elnöke felé, hogy a tárgyaláson – önhibáján
kívüli okból – nem tud részt venni. Ha a kimentés okát a sportfegyelemi bizottság elnöke
alaposnak találja, új tárgyalást tűz ki. Az önhibán kívüli okot a bejelentésben valószínűsíteni,
a bizottság felhívására pedig igazolni kell.
(6)
Ha az eljárás alá vont jogi képviselőt hatalmazott meg és a meghatalmazást a tárgyalás
előtt legalább 3 munkanappal szabályszerűen bemutatta vagy eljuttatta a bizottságnak, a
bizottság elnöke értesíti a jogi képviselőt a tárgyalás helyéről és idejéről azzal, hogy meg nem
jelenése a tárgyalás megtartását és a határozathozatalt nem akadályozza.
(7)
Ha a megidézett tanú a szabályszerű idézés ellenére nem jelenik meg, és ezt alapos
indokkal előzetesen nem menti ki, vagy a fegyelmi tárgyalásról engedély nélkül eltávozik,
továbbá ha az önhibájából olyan állapotban jelenik meg, hogy a fegyelmi eljárás alatt nem
hallgatható meg, vele szemben fegyelmi eljárás indítható. Ismételt igazolatlan távolmaradás
esetén a bizottság elnöke intézkedik a távolmaradó tanú ellen a 4. § (2) bekezdés f) pontjában
szabályozott fegyelmi vétség miatt a fegyelmi eljárás megindításáról.
30. §
A tárgyalás megtartásának tárgyi feltételei, eljárási költség
(1)
A fegyelmi tárgyalást az MSSZ erre megfelelő hivatalos helyiségében kell tartani,
fontos okból azonban máshol is megtartható. A fegyelmi tárgyalás megtartásának anyagi,
technikai, ügyviteli és adminisztratív feltételeiről az MSSZ köteles gondoskodni.
(2)
Eljárási költség – az (1) bekezdésben foglaltakat ide nem értve – mindaz a költség,
amelyet az MSSZ az eljárás alapjául szolgáló cselekmény miatt, az eljárás megindításától a
fegyelmi büntetés végrehajtásának befejezéséig előlegezett.
(3)
A sportfegyelmi eljárás lefolytatásával összefüggő költségeket – a (4) bekezdésben
meghatározott kivétellel – az MSSZ viseli.
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(4)
Ha az eljárás alá vont sportfegyelmi felelősségét jogerősen megállapították, az eljárás
alá vont köteles megtéríteni az általa indítványozott eljárási cselekmények, illetve a részéről
igénybe vett jogi képviselő költségeit, továbbá mindazokat a költségeket, amelyek az
igazolatlan távolmaradása vagy a Szabályzatban foglalt kötelezettségeinek elmulasztása miatt
fölöslegesen merültek fel.
IV. Cím
AZ ELSŐFOKÚ FEGYELMI TÁRGYALÁS
31. §
A tárgyaláson részt vevő személyek
(1)
A fegyelmi tárgyaláson a bizottság tagjai és – jegyzőkönyvvezető alkalmazása esetén
– a jegyzőkönyvvezető mindvégig jelen vannak.
(2)
Ha a tárgyaláson az eljárás alá vont vagy szabályosan meghatalmazott jogi képviselője
nem jelenik meg, tárgyalást tartani és az ügyet érdemben elbírálni csak akkor lehet, ha az
eljárás alá vontat szabályszerűen idézték, illetve jogi képviselőjét szabályszerűen értesítették.
Az értesítés akkor szabályszerű, ha az értesítésnek a 23. § (2) bekezdés szerinti tartalmi
elemeit, valamint az értesítéssel kapcsolatos határidőket a bizottság megtartotta és ezt az
eljárás irataiból kétséget kizáróan igazolni tudja.
(3)
Az eljárás lefolytatható akkor is, ha az eljárás alá vont vagy jogi képviselője írásban
bejelentette, hogy a tárgyaláson nem kíván részt venni.
32. §
A tárgyalás nyilvánossága és folytonossága
(1)
A fegyelmi tárgyalás nyilvános. A fegyelmi bizottság elnöke, illetve a fegyelmi eljárás
folyamán a fegyelmi bizottság a tárgyalás nyilvánosságát indokolt esetben korlátozhatja, vagy
teljes egészében kizárhatja.
(2)
A bizottság az ügydöntő határozatát akkor is nyilvánosan hirdeti ki, ha a tárgyalásról a
nyilvánosságot kizárta.
(3)
A fegyelmi tárgyalást lehetőleg az első kitűzött tárgyaláson be kell fejezni.
Amennyiben ez nem lehetséges, úgy további bizonyítás rendelhető el, illetve újabb tárgyalás
is kitűzhető, amelyre a jelenlévőket a tárgyaláson kell megidézni, meghívni, illetve arról
értesíteni. Az újabb tárgyalást 8 napon belül kell megtartani.
33. §
A tárgyalás megnyitása
(1)

A tárgyalást a bizottság elnöke (a továbbiakban: elnök) vezeti.

(2)
A tárgyalást az elnök az ügy tárgyának megjelölésével nyitja meg, majd az idézettek,
értesítettek és meghívottak számbavételét követően megvizsgálja, hogy a tárgyalás
megtartható-e.
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(3)
Ha az eljárás alá vont szabályszerű idézés ellenére a tárgyaláson annak ellenére nem
jelenik meg, hogy előzetesen nem jelentette be a távolmaradási szándékát, távolléte a
tárgyalás megtartását, a bizonyítási eljárás lefolytatását és a határozat meghozatalát nem
akadályozza. A tárgyalást megelőzően az eljárás alá vont által tett esetleges nyilatkozatot az
elnök a tárgyaláson ismerteti.
(4)
Amennyiben az eljárás alá vont megjelenését a tárgyalás napján előálló elháríthatatlan
külső ok akadályozza, és ennek az oknak a fennállását a tárgyalás megnyitása előtt
személyesen vagy megbízottja által tett bejelentésében valószínűsíti, a bizottság a
meghallgatását az akadály elhárulásáig elhalasztja, egyben felhívja az eljárás alá vontat,
illetve jogi képviselőjét a kimentés késedelem nélküli – lehetőleg okirati formában történő –
igazolására. A tárgyalás ettől függetlenül megtartható, melynek során a bizottság a jelen lévő
tanúkat meghallgathatja és az egyéb lehetséges bizonyítási cselekményeket elvégezheti,
azonban a tárgyalást nem fejezheti be, ügydöntő határozatot nem hozhat. Az eljárás alá vont
távollétében felvett bizonyításról készült jegyzőkönyvet a bizottság a következő tárgyaláson,
az eljárás alá vont meghallgatását követően ismerteti.
(5)
Ha a tárgyalás megtartásának egyéb okból – pl. az idézés, értesítés nem szabályszerű
kézbesítése miatt – akadálya van, a bizottság a tárgyalást elhalasztja.
34. §
A tárgyalás megkezdése
(1)
A tárgyalás megnyitását követően az elnök ismerteti az eljárás alá vonttal az eljárás
megindításához vezető tényállást, a fegyelmi vétség elkövetésével kapcsolatos
megállapításokat és azok bizonyítékait, majd megkérdezi az eljárás alá vontat, hogy
megértette-e, miért folyik ellene a fegyelmi eljárás. Tagadó válasz esetén azt meg kell
magyarázni.
(2)
A tárgyaláson megjelent résztvevők közül az eljárás kezdeményezője, indítványozója,
illetőleg az MSSZ Főtitkára az elnök felhívására nyilatkozhat a fegyelmi felelősségre vonás
kezdeményezésének okairól, így különösen a sportszerűtlenség negatív hatásáról, továbbá
javaslatot tehet az általa indokoltnak tartott fegyelmi büntetés kiszabására. Amennyiben
tanúként idézte a bizottság, a nyilatkozattételt követően elhagyja a tárgyalótermet.
35. §
A tárgyalás menete, bizonyítási eljárás
(1)
A tárgyaláson először az eljárás alá vontat kell meghallgatni. Amennyiben az eljárás
alá vont nincs jelen a tárgyaláson, úgy az üggyel kapcsolatos korábbi nyilatkozatát kell
felolvasni.
(2)
A tárgyaláson a tényállás tisztázása érdekében bizonyítást kell lefolytatni, amely során
a bizottság tanút, szakértőt hallgathat meg, valamint tárgyi bizonyítékként iratokat, fénykép-,
hang-, film- és videofelvételt szerezhet be, továbbá szemlét tarthat.
(3)
A bizonyítás felvételének sorrendjét és terjedelmét az elnök állapítja meg, amelyről a
tárgyalás megnyitását követően, illetve folyamatában tájékoztatja a tárgyaláson résztvevőket.
Az elnök a bizonyítási indítványok felől külön indokolás nélkül dönt, elutasításukat csak az
érdemi döntésben kell indokolni.
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36. §
Az eljárás alá vont meghallgatása
(1)
Az eljárás alá vontat rendszerint a még meg nem hallgatott eljárás alá vont társak
távollétében kell meghallgatni.
(2)
Az elnök megállapítja az eljárás alá vont személy személyazonosságát és személyi
adatait, így a nevét, születési idejét és helyét, anyja nevét, lakóhelyét, személyazonosító
okmányának számát. Az eljárás alá vont sportszervezet azonosító adatainak megállapítása
mellett a tárgyaláson jelen lévő képviselőjének személyi adatait kell felvenni.
(3)
Az eljárás alá vont meghallgatásának megkezdésekor figyelmeztetni kell arra, hogy
nem köteles nyilatkozni az ügyről, a nyilatkozattételt, illetve az egyes kérdésekre történő
válaszadást bármikor megtagadhatja, továbbá arra is, hogy amit mond, illetve rendelkezésre
bocsát, bizonyítékként az eljárásban felhasználható. Ha az eljárás alá vont a nyilatkozattételt
megtagadja, figyelmeztetni kell, hogy ez az eljárás folytatását nem akadályozza, viszont a
védekezésnek erről a módjáról lemond. Ha az eljárás alá vont nyilatkozatot tesz,
figyelmeztetni kell, hogy mást fegyelmi vétség elkövetésével hamisan nem vádolhat, továbbá
más ellen fegyelmi vétségre vonatkozó koholt bizonyítékot nem hozhat a fegyelmi jogkör
gyakorlójának tudomására, ugyanis ezzel bűncselekményt követ el.
(4)
A figyelmeztetések után az eljárás alá vontat meg kell kérdezni, hogy a fegyelmi
felelősséget elismeri-e. Ezt követően a bizottság meghallgatja az eljárás alá vont személyt
vagy szervezet képviselőjét, módot adva védekezésének összefüggő előadására, valamint
bizonyítékainak előterjesztésére. Ezek után hozzá kérdések intézhetők.
(5)
Az eljárás alá vont az ügy iratait megtekintheti, a tárgyaláson elhangzottakra és az
ismertetett bizonyítékokra észrevételt tehet, a tanúkhoz és a szakértőhöz kérdést intézhet,
további bizonyítást javasolhat.
37. §
A tanú meghallgatása
(1)
Tanúként az hallgatható meg, akinek olyan tényről van tudomása, amelynek az ügy
szempontjából jelentősége van. A tanú idézésre köteles megjelenni és – ha a Szabályzat
kivételt nem tesz – az ügyről nyilatkozni. A tanú kérelmére a megjelenésével felmerült
költséget az MSSZ megtéríti.
(2)
Nem hallgatható ki tanúként az, akitől testi vagy szellemi fogyatékossága miatt
nyilvánvalóan nem várható helyes vallomás.
(3)
A tanúskodást megtagadhatja:
a) az eljárás alá vont személy hozzátartozója;
b) az, aki önmagát vagy hozzátartozóját bűncselekmény, szabálysértés vagy fegyelmi vétség
elkövetésével vádolná az ezzel kapcsolatos kérdésben;
c) az, aki hivatásánál fogva titoktartásra köteles – kivéve, ha ez alól felmentették – a
titoktartási kötelezettséggel érintett kérdésben,
d) az, aki foglalkozásánál, hivatásánál vagy közmegbízatásánál fogva titoktartásra köteles, ha
a tanúvallomásával e kötelezettségét megsértené.
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(3)
A tanúk meghallgatására egyenként, rendszerint az eljárás alá vont jelenlétében kerül
sor. Az eljárás alá vont távolmaradása azonban a tanú meghallgatásának nem akadálya.
(4)
Meghallgatása előtt meg kell állapítani a tanú személyazonosságát és személyi adatait,
így a nevét, születési idejét és helyét, anyja nevét, lakóhelyét, személyazonosító okmányának
számát, valamint meg kell kérdezni, hogy az ügyben bármely okból érdekelt vagy elfogult-e.
Az adatfelvételt követően tisztázni kell, hogy nincs-e a tanú vallomástételének akadálya.
(5)
Amennyiben a tanú vallomástételének nincs akadálya, őt a kihallgatása elején
figyelmeztetni kell arra, hogy köteles a legjobb tudomása és lelkiismerete szerint az igazat
mondani, továbbá arra, hogy a hamis tanúzást a törvény büntetni rendeli. Figyelmeztetni kell
ezen kívül a mentességi okokra és a jogaira, valamint a válaszadás jogosulatlan
megtagadásának következményeire.
(6)
A tanú a hozzá intézett kérdésekre válaszol, emellett módot kell neki adni, hogy
összefüggően beszámoljon az üggyel kapcsolatos tudomásáról.
(7)
Ha a tanú a kérdésekre történő válaszadást a következményekre történő
figyelemfelhívás ellenére jogosulatlanul megtagadja, a bizottság a tanúval szemben a 4. § (2)
bekezdés f) pontjában szabályozott fegyelmi vétség miatt fegyelmi eljárást indíthat.
38. §
Kiskorúakra vonatkozó rendelkezések
(1)
Ha az eljárás alá vont személy kiskorú, az eljárás megindításáról – a (3) bekezdésben
írt kivétellel – törvényes képviselőjét kell értesíteni, aki köteles részt venni az eljárásban.
Amennyiben a törvényes képviselő ennek nem tesz eleget, a kiskorú eljárás alá vont
tárgyaláson való megjelenéséről a sportszervezetének képviselője gondoskodik.
(2)
A kiskorú tanút törvényes képviselője útján kell idézni azzal a felhívással, hogy a
megjelenéséről gondoskodjék. A kiskorú tanú meghallgatásán törvényes képviselője vagy
sportszervezetének képviselője jelen lehet.
(3)
A kiskorú eljárás alá vont meghallgatására a törvényes képviselője jelenlétében kerül
sor, kivéve, ha a törvényes képviselő a fegyelmi vétséget a kiskorúval együtt követte el,
illetve az érdekei a kiskorú érdekeivel egyébként ellentétesek. Amennyiben a törvényes
képviselő az előzőek miatt nem vehet részt a tárgyaláson, vagy a jogainak gyakorlásában
egyéb okból akadályozva van, a kiskorú eljárás alá vont képviseletét a sportszervezete
megbízottjának kell ellátnia, beleértve a tárgyaláson való megjelenést és közreműködést.
4)
Indokolt esetben az eljárás alá vont vagy az ügyben tanúként szereplő kiskorú
meghallgatásától el lehet tekinteni, így különösen akkor, ha a tényállás az eljárásban történő
közreműködése nélkül is aggálytalanul megállapítható, illetve ha az eljárásban történő
részvétele – a meghallgatásával előreláthatólag együtt járó negatív hatásokra figyelemmel –
veszélyeztetné az eljárás nevelő célzatát.
(5)
A 14. életévét be nem töltött kiskorút tanúként csak akkor lehet meghallgatni, ha a
beszámolójától várható bizonyíték mással nem pótolható.
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(6)
Ha a kiskorú eljárás alá vont törvényes képviselője vagy a képviseletére jogosult más
személy a meghallgatásról szóló szabályszerű értesítésre nem jelenik meg, úgy részére az
ügydöntő határozatot kézbesíteni kell azzal, hogy ellene jogorvoslattal élhet.
39. §
A szembesítés
Ha az eljárás alá vont, a tanú, illetőleg az eljárás alá vont és a tanú vallomásai egymással
ellentétesek, az ellentétet szükség esetén szembesítéssel lehet tisztázni. A szembesítettek a
vallomásukat egymással élőszóban közlik; megengedhető, hogy egymásnak kérdéseket
tegyenek fel.
40. §
A szakértő meghallgatása
(1)
Ha a fegyelmi felelősségre vonás szempontjából jelentős, bizonyítást igénylő tény
megállapításához vagy megítéléséhez különleges szakértelem szükséges, a bizottság szakértőt
bízhat meg.
(2)
A szakértői megbízásban a bizottság megjelöli:
a) a szakértői vizsgálat tárgyát és azokat a kérdéseket, amelyekre a szakértőnek választ kell
adnia;
b) a szakértő részére átadandó iratokat és tárgyakat;
c) a szakvélemény előterjesztésének határidejét.
(3)
Szakértőt az eljárás alá vont, illetve jogi képviselője is megbízhat. Az eljárás alá vont,
illetve jogi képviselője megbízásából készített szakvélemény felhasználhatóságáról, a
szakértő bevonásának, illetve meghallgatásának engedélyezéséről a bizottság dönt.
(4)
A szakértő jogosult mindazokat az adatokat megismerni, amelyek a feladatának
teljesítéséhez szükségesek, e célból az ügy iratait megtekintheti, az eljárási cselekményeknél
jelen lehet, az eljárás alá vonttól és az eljárás résztvevőitől felvilágosítást kérhet. Az eljárás
alá vont, illetve az eljárás más résztvevője köteles a szakértővel együttműködni és a számára
szükséges információkat megadni, szükség esetén a tárgyi bizonyítás eszközeit átadni.
(5)
A szakértőt a bizottság akkor idézi a tárgyalásra, ha szükségesnek tartja a
meghallgatását az írásban előterjesztett szakvélemény helyes értelmezéséhez, vagy ha a
szakvélemény további magyarázatra, esetleg kiegészítésre szorul.
(6)
Meghallgatása elején a szakértőt figyelmeztetni kell a hamis szakvélemény adásának
következményeire.
(7)
A szakértő a meghallgatása során az írásban előterjesztett szakvéleményét vagy
feljegyzéseit igénybe veheti, és szemléltető eszközöket alkalmazhat. A szakvélemény
előadása után a szakértőhöz kérdések intézhetők.
(8)
Egyebekben a szakértő meghallgatására a Szabályzat
rendelkezéseit – az értelemszerű eltérésekkel – kell alkalmazni.
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tanúkra

vonatkozó

(9) A tolmács közreműködését illetően a szakértőre vonatkozó rendelkezéseket kell
megfelelően alkalmazni.
41. §
Tárgyi bizonyítási eszköz bemutatása, okirat ismertetése
(1)
Tárgyi bizonyítási eszköz minden olyan dolog, amely a fegyelmi vétség
elkövetésének nyomait hordozza, amely a fegyelmi vétség elkövetése útján jött létre, amelyet
a fegyelmi vétség elkövetéséhez eszközül használtak, vagy amelyre a fegyelmi vétséget
elkövették.
(2)
Az okirat a fegyelmi felelősségre vonás szempontjából jelentős tény, adat, esemény
vagy nyilatkozat megtételének igazolására alkalmas irat. Az okiratra vonatkozó
rendelkezések érvényesek minden olyan tárgyra, amely műszaki vagy vegyi úton adatokat
rögzít (fénykép, film, hang- és videofelvétel, elektronikus vagy mágneses adathordozó, stb.).
(3)
A tárgyaláson az elnök rendelkezik a tárgyi bizonyítási eszköz – annak hiányában a
róla készült fénykép, videofelvétel, stb. – bemutatásáról, valamint az okirat ismertetéséről.
(4)
Az okirat teljes felolvasása helyett annak lényeges tartalma ismertethető, kivéve, ha a
bizonyítás szempontjából az okirat szó szerinti szövegének ismertetésére van szükség.
42. §
Szemle
(1)
Amennyiben a tényállás tisztázásához személy, tárgy vagy helyszín közvetlen
megtekintése, illetve megfigyelése szükséges, a bizottság szemlét rendel el. Ennek során:
a) a szemletárgy birtokosa a szemletárgy felmutatására kötelezhető;
b) helyszíni szemle tartható.
(2)
A szemle alkalmával a bizonyítás szempontjából jelentős körülményeket kell
rögzíteni. A szemle tárgyáról, ha lehetséges és szükséges, felvételt, rajzot vagy vázlatot kell
készíteni és azt a jegyzőkönyvhöz kell csatolni.
(3)
A szemle időpontjáról és helyszínéről a bizottság az eljárás résztvevőit értesíti,
amennyiben megítélése szerint az eljárási cselekményen történő részvételük biztosítható és
közreműködésük elősegítheti a tényállás tisztázását.
43. §
A tárgyalás rendjének fenntartása
(1)
Az elnök ügyel a Szabályzat rendelkezéseinek megtartására, a tárgyalás tekintélyének
megóvására, gondoskodik arról, hogy a tárgyaláson résztvevő személyek jogaikat
gyakorolhassák, és ezekre a figyelmüket felhívja.
(2)
Azt, aki a tárgyalást zavarja vagy a bizottság bármelyik tagjával, a megidézett,
meghívott személyekkel tiszteletlenül viselkedik, az elnök rendre utasíthatja, ismételt vagy
súlyos rendzavarás esetén pedig a tárgyalásról kiutasíthatja.
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(3)
A rendreutasítás vagy kiutasítás ellen nincs helye fellebbezésnek. A bizottság a
tárgyalást a kiutasított személy távollétében is folytatja, a tárgyalást befejezheti, és ügydöntő
határozatot hozhat.
44. §
A tárgyalás befejezése és az ügydöntő határozat kihirdetése
(1)
Amennyiben a bizottság az ügyet érdemi döntésre alkalmasnak ítéli, úgy az eljárás
befejezetté nyilvánítása előtt lehetőséget kell adni a tárgyaláson jelenlévő eljárás alá vont,
illetőleg jogi képviselője részére, hogy felszólalásában az üggyel kapcsolatos álláspontját
kinyilvánítsa, a felelősség megállapításával és a fegyelmi büntetéssel kapcsolatos indítványát
előterjessze.
(2)
A felszólalások elhangzását követően a bizottság zárt ülésen, tanácskozás
eredményeként, szavazással hozza meg az ügydöntő fegyelmi határozatot (továbbiakban:
határozat), melynek rendelkező részét a zárt ülésen le kell írni, és azt a bízottság tagjai
aláírják.
(3)
A tanácskozás és a szavazás titkos, azon csak a bizottság tagjai és a
jegyzőkönyvvezető vehetnek részt. A szavazásban való részvétel a bizottság tagjai számára
kötelező, a szavazástól nem tartózkodhatnak. A bizottság elnöke utolsónak szavaz.
Szavazateltérés esetén a bizottság szavazattöbbséggel dönt. A döntéshozatalkor kisebbségi
véleményen levő bizottsági tag jogosult írásbeli különvéleményét a fegyelmi ügyhöz csatolni.
(4)
A határozatot a meghozatala után a jelenlévők előtt nyomban nyilvánosan ki kell
hirdetni. A rendelkező rész bizottsági tagok által aláírt eredeti példányát a tárgyalási
jegyzőkönyvhöz kell fűzni.
(5)
Az eljárás alá vont távolléte esetén a bizottság a tárgyaláson jelenlévő meghívottak,
illetve az eljárás jelenlévő résztvevői előtt hirdeti ki a határozatát.
45. §
Jegyzőkönyv
(1)
A tárgyalásról és az egyes eljárási cselekményekről (továbbiakban: eljárási
cselekmény) jegyzőkönyvet kell felvenni. A jegyzőkönyvet az ügy irataival együtt kell
kezelni.
(2)
A jegyzőkönyvet a jegyzőkönyvvezető vagy a bizottság egyik tagja készíti. Nem
szükséges jegyzőkönyvvezető alkalmazása, ha a bizottság a tárgyalás vagy egyéb eljárási
cselekmény anyagát más módon (pl. hangfelvétel készítésével) rögzíti.
(3)
A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell:
a) a bizottság, illetve eljáró tagjának megnevezését és az ügy számát;
b) az eljárás tárgyát a fegyelmi vétség és az eljárás alá vont megjelölésével;
c) az eljárási cselekmény helyét és idejét, valamint azt, hogy az eljárás nyilvános volt-e;
d) a bizottság tagjai, a jegyzőkönyvvezető, valamint a jelenlévő eljárás alá vont, jogi
képviselő, tanú, szakértő, tolmács, illetőleg az eljárásban részt vevő más személy nevét;
e) az eljárási cselekménnyel érintett személy jogaira és kötelességeire való figyelmeztetés
megtörténtét;
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f) az eljárás alá vont azonosítására alkalmas adatait, valamint az előadott védekezésének
lényegét;
g) az eljárási cselekményen meghallgatott személyek azonosítására alkalmas adatokat,
valamint az általuk elmondottak lényegét;
h) a bizonyítékok ismertetésének megtörténtét, valamint a bizottság ezzel kapcsolatos
lényeges megállapításait;
i) bármely eljárásban részt vevő személy szó szerinti nyilatkozatát, amennyiben azt
kifejezetten kéri, és a kérését megfelelően megindokolja;
j) az eljárás szempontjából fontossággal bíró egyéb tényeket;
k) a határozat kihirdetésének megtörténtét;
l) a jogorvoslati nyilatkozatokat.
(4)
A tárgyalással egyidejűleg elkészült jegyzőkönyvet az elnök és a jegyzőkönyvvezető
írja alá. Ha a tárgyaláson történteket az elnök rendelkezése alapján hang,- vagy videofelvevő
készülékkel, vagy más berendezéssel rögzítik, illetőleg arról kézírással jegyzet készül, a
jegyzőkönyvet 8 napon belül kell elkészíteni. A jegyzőkönyvet elkészítő szövetségi
alkalmazott aláírásával igazolja, hogy azt a rögzítésnek, illetve a jegyzetnek megfelelően
készítette el.
(5)
Ha a bizottság határozata jogerőre emelkedik, rövidített jegyzőkönyvet lehet
készíteni. A rövidített jegyzőkönyv csak a (3) bekezdés a)-d) pontjában írt adatokat, valamint
a tárgyalás menetének és lényeges alakiságainak áttekinthető leírását kell tartalmaznia.
(6)
A jegyzőkönyvet az eljárás alá vont és jogi képviselője az MSSZ hivatalos
helyiségében megismerheti, arról saját költségére másolatot készíthet.
(7)
A tárgyalásról készült hang- vagy videofelvétel helyettesítheti a jegyzőkönyvet, ha
annak írásba foglalását az eljárásban résztvevők egyike sem kéri. A hang-, vagy
videofelvételre a jegyzőkönyvre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni, a felvételt hordozó
eszközt az iratokhoz kell csatolni.
V. Cím
AZ ELSŐFOKÚ FEGYELMI HATÁROZAT
46. §
A határozat meghozatalának határideje
(1)
Az első fokú eljárást a megindításától számított legfeljebb harminc napon belül
határozathozatallal be kell fejezni. Az ügy bonyolultsága esetén a bizottság elnöke az eljárást
egy alkalommal tizenöt nappal meghosszabbíthatja.
(2)
A 18. §-ban szabályozott előzetes vizsgálat időtartama, valamint az eljárás
felfüggesztésének időtartama nem számít bele az (1) bekezdés szerinti határidőbe.
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47. §
A határozat közlése
(1)
A bizottság határozatát az elnök a kihirdetésétől számított nyolc napon belül írásba
foglalja, és az eljárás alá vonttal, valamint jogi képviselőjével, továbbá azzal, akinek a jogát
vagy jogos érdekét a határozat érinti, kézbesítés útján közli.
(2)
A határozatot a postai szolgáltatásokról szóló törvény szerinti hivatalos iratként,
tértivevény többletszolgáltatással feladott postai küldemény megküldésével kell kézbesíteni.
Egyebekben a kézbesítésre a 23. § (5)-(8) bekezdésében írtak megfelelően irányadók.
(3)
A határozatot – az eljárás alá vonton és jogi képviselőjén kívül – el kell juttatni az
MSSZ Elnökségéhez, a Főtitkárhoz, az eljárás indítványozójához, továbbá mindazon
szervekhez, amelyek a határozat végrehajtásában közreműködni kötelesek.
48. §
A határozat tartalmi elemei
(1)
A bizottság határozatában
a) a fegyelmi vétség elkövetését megállapítja, és fegyelmi büntetést szab ki, vagy
b) megállapítja, hogy az eljárás alá vont a fegyelmi vétséget nem követte el, vagy
c) az eljárást megszünteti.
(2)
A határozat rendelkező részből és indokolásból áll. A határozatnak tartalmaznia kell:
a) a 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 határozattal szembeni jogorvoslat lehetőségéről szóló tájékoztatást, az eljárással
kapcsolatban felmerült költségek viseléséről való döntést;
c) az indokolásban az eljárás alapjául szolgáló fegyelmi vétség leírását, a bizonyítási eljárás
eredményeképpen a bizottság által elfogadott vagy mellőzött bizonyítékokat, a határozat
alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezéseket, a Szabályzat vonatkozó rendelkezéseinek
megjelölését;
d) a határozat meghozatalának helyét és időpontját, valamint a határozat kiadmányozójának
nevét;
e) ha a 6. § (2) bekezdés a) pontja szerinti sporttevékenységtől vagy a 6. § (3) bekezdése
szerinti sportszakmai tevékenységtől való eltiltás fegyelmi büntetést az első fokú fegyelmi
bizottság a másodfokú határozat meghozataláig azonnal végrehajthatóvá nyilváníthatja, az
erre vonatkozó rendelkezést;
g) ha a fegyelmi büntetést végrehajtását a bizottság felfüggeszti, az erre vonatkozó
rendelkezést;
h) ha az eljárás során a 30. § (4) bekezdése alapján az eljárás alá vontat terhelő költség merült
fel, az eljárási költség megfizetésére kötelező rendelkezést.
(3)
A határozat kihirdetéssel közölt rendelkező része nem térhet el az írásba foglalt
határozat rendelkező részétől.
(4)
A határozatot a bizottság elnöke írja alá, miáltal az MSSZ nevében szabályszerűen
kiadmányozott iratnak minősül.
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49. §
A határozat kijavítása és kiegészítése
(1)
A bizottság a határozatot név-, szám-, számítási hiba vagy más hasonló elírás esetén
kijavítja.
(2)
A bizottság a határozatát kiegészíti, ha abban valamely lényeges kérdésről nem
rendelkezett.
(3)
A kijavított, illetve kiegészített határozat kézbesítésére és a jogorvoslatra az
alaphatározatra vonatkozó rendelkezések alkalmazandók.
50. §
Az eljárás megszüntetése
Meg kell szüntetni az eljárást, ha
a) a cselekmény nem fegyelmi vétség;
b) az eljárás adatai alapján nem állapítható meg fegyelmi vétség elkövetése vagy az, hogy a
fegyelmi vétséget az eljárás alá vont követte el;
c) annak tartama alatt az eljárás alá vont személy elhalálozik, vagy az eljárás alá vont
sportszervezet jogutód nélkül megszűnik;
d) a fegyelmi vétség elévült;
f) a cselekményt már korábban jogerősen elbírálták;
e) a fegyelmi vétség súlyára és az eset összes körülményeire tekintettel a legenyhébb
fegyelmi büntetés kiszabása sem látszik szükségesnek.
VI. Cím
JOGORVOSLAT
51. §
A jogorvoslati jogosultság
(1)
A bizottság ügydöntő határozata ellen az eljárás alá vont személy, illetve
sportszervezet, valamint az eljárás alá vont jogi képviselője, továbbá az, akinek jogát vagy
jogos érdekét a határozat érinti, fellebbezést jelenthet be a másodfokon eljáró fellebbviteli
szervhez.
(2)
Az eljárás kezdeményezője, illetve indítványozója az eljárás megszüntetése ellen
akkor élhet fellebbezéssel, ha a határozat a jogát vagy jogos érdekét az eljárás
kezdeményezésétől, illetve indítványozásától függetlenül érinti.
(3)
Fellebbezésnek a Szabályzat rendelkezéseinek helytelen alkalmazása miatt, valamint a
tényállás téves megállapítása miatt van helye. A fellebbezés a határozat bármely rendelkezése
vagy kizárólag az indoklás ellen is irányulhat.
(4)
A fellebbezésben meg kell jelölni a fellebbezés okát és célját. 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.
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A fellebbezésben új tény állításának, új bizonyíték előadásának, vagy a bizottság által
mellőzött bizonyítás indítványozásának ezen kívül akkor lehet helye, ha az közvetlenül
összefügg a határozat – fellebbezésben hivatkozott – Szabályzatot sértő rendelkezésével.
(5)
A bizottság nem ügydöntő határozata ellen fellebbezésnek akkor van helye,
amennyiben a Szabályzat azt nem zárja ki.
52. §
A fellebbezés elutasítása
(1)
A Szabályzatban kizárt, az arra nem jogosulttól származó vagy az elkésett fellebbezést
az elsőfokú határozatot hozó bizottság elutasítja. A Szabályzatban kizárt, vagy az arra nem
jogosulttól származó fellebbezést elutasító határozat ellen további jogorvoslatnak nincs helye.
Az ilyen jogorvoslat elbírálását a bizottság mellőzi, és erről a jogorvoslat előterjesztőjét
értesíti.
(2)
Nincs helye fellebbezésnek a határozat tudomásulvételét követően tett jogorvoslati
nyilatkozat elutasítása miatt.
53. §
A fellebbezés bejelentése, visszavonása
(1)
Az elsőfokú határozat ellen a kézbesítéstől számított 15 napon belül lehet írásban a
fellebbezést előterjeszteni. A fellebbezést a határozatot hozó bizottság elnökénél kell
benyújtani, aki azt a kézhezvételétől számított 15 napon belül az eljárás során keletkezett
iratokkal együtt továbbítja a sportfegyelmi fellebbviteli szerv elnökének. A fellebbezés
jogáról a határozat kihirdetése után is le lehet mondani.
(2)
A határozat kihirdetésekor szóban bejelentett fellebbezés az írásba foglalt határozat
kézhezvételétől számított 15 napon belül írásban indokolható, illetve a szóban előterjesztett
indokait a fellebbező írásban kiegészítheti. A fellebbezés továbbítására az (1) bekezdés
szerint nyitva álló 15 napos határidőt ebben az esetben az írásban indokolt fellebbezés
beérkezésétől kell számítani.
(3)
Ha a fellebbezés olyan új tényt állít, vagy olyan bizonyítékra hivatkozik, amelynek
körülményei a megfellebbezett ügy irataiból nem tűnnek ki, az első fokon eljáró bizottság
elnöke erről az iratok felterjesztésekor felvilágosítást adhat a fellebbviteli szerv részére.
(4)
A fellebbezés benyújtása a határozat végrehajtására halasztó hatályú, kivéve, ha a
bizottság a határozatát a 48. § (2) bekezdés e) pontja alapján előzetesen végrehajthatóvá
nyilvánítja.
(5)
A fellebbező a sportfegyelmi fellebbviteli szerv 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.
VII. Cím
A MÁSODFOKÚ ELJÁRÁS
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54. §
A fellebbviteli eljárás különös szabályai
(1)
A fellebbezésről a 9. § (2) bekezdésben meghatározott sportfegyelmi fellebbviteli
szerv dönt.
(2)
A másodfokú eljárásra, a fellebbviteli szerv döntéshozatalára, a határidők számítására
az első fokú eljárásra előírt rendelkezéseket – a (3)-(5) bekezdésben foglaltakra is
figyelemmel – kell megfelelően alkalmazni azzal, hogy a határidőket az eljárás során
keletkezett iratoknak a fellebbviteli szerv vezetőjéhez érkezésétől kell számítani.
(3)
A fellebbviteli szerv a sérelmezett döntést, valamint az azt megelőző eljárást
megvizsgálja, ennek során nincs kötve a fellebbezésben foglaltakhoz.
(4)
A fellebbezési eljárást megszűnik, ha valamennyi fellebbező a fellebbezési kérelmét
visszavonta.
(5)
A fellebbviteli szerv általában az iratok alapján hozza meg döntését, azonban a
bonyolultabb ügyekben vagy egyéb indokolt esetben bizonyítást is lefolytathat, tárgyalást
tarthat.
55. §
A másodfokú határozat
(1)
A másodfokú eljárásban a fellebbviteli szerv az első fokú döntést
a) helybenhagyja,
b) megsemmisíti és az első fokon eljárt bizottságot új eljárásra utasítja,
c) megváltoztatja.
(2)
A másodfokú eljárásban a fellebbviteli szerv az elsőfokú határozatot helybenhagyja,
ha a fellebbezés alaptalan.
(3)
Az elsőfokú határozatot a fellebbviteli szerv hatályon kívül helyezi és az első fokú
határozatot hozó bizottságot új eljárásra utasítja, ha:
a) az első fokon eljárt bizottság nem volt szabályszerűen megalakítva, vagy a határozat
meghozatalában olyan bizottsági tag vett részt, akivel szemben összeférhetetlenség állt fenn;
b) az első fokú eljárásban az eljárás alá vont jogainak jelentős sérelmét eredményező olyan
szabálysértés történt, ami az első fokú bizottság érdemi döntését befolyásolta;
c) az első fokú határozatban megállapított tényállás hiányos, illetve ellentétes az iratok
tartalmával, és ez a súlyos fokú megalapozatlanság a másodfokú eljárásban felvett bizonyítás
révén nem küszönölhető ki.
(3)
A fellebbviteli szerv megváltoztatja az elsőfokú határozatot, ha az nem felel meg az
eljárás céljainak, de nem szükséges a határozat hatályon kívül helyezése.
(4)
Ha a fellebbviteli szerv az eljárás megismétlését rendeli el, határozatában az új eljárás
lefolytatásához iránymutatást ad. A fellebbviteli szerv elrendelheti, hogy az ügyet más
bizottsági tagokból megalakított első fokú fegyelmi bizottság tárgyalja.
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(5)
A másodfokú döntés a kihirdetésével válik jogerőssé, a másodfokon hozott határozat a
kézbesítésével végrehajtható. Az írásba foglalt másodfokú határozat kézbesítésére az első
fokú határozat kézbesítésére vonatkozó rendelkezéseket kell megfelelően alkalmazni.
(6)
A fellebbviteli szerv a határozata egy példányának megküldésével értesíti döntéséről
az első fokú fegyelmi bizottság elnökét, egyidejűleg a fegyelmi ügy valamennyi iratát 15
napon belül a további szükséges intézkedések megtétele céljából visszaküldi az első fokú
fegyelmi bizottság elnökének
56. §
Bírói út
A fellebbviteli eljárásban
a) a versenyzővel szemben kiszabott:
aa) pénzbüntetés,
ab) az MSSZ versenyrendszerében szervezett, vagy a sportszövetség, sportszervezet
versenynaptárában egyébként szereplő versenyen, és sportszervezet, sportszövetség
által szervezett edzésen, edzőtáborban való részvételtől történő eltiltás,
ac) az ideiglenes vagy végleges átigazolásból kizárás;
b) a sportszakemberrel szemben kiszabott:
ba) pénzbüntetés,
bb) sportszakmai tevékenységtől eltiltás;
c) a sportszervezettel szemben kiszabott:
ca) az MSSZ által adható juttatások csökkentése (megvonása),
cb) nemzetközi sportrendezvényen történő részvételtől eltiltás,
cc) sportoló igazolásához (átigazolásához) való jog megvonása,
cd) meghatározott számú versenyből vagy a – hivatásos, vegyes vagy amatőr –
versenyrendszerből, bajnokság egészéből történő kizárás,
ce) MSSZ-ből kizárás,
cf) pénzbüntetés
másodfokú sportfegyelmi büntetéssel szemben a határozat kézbesítésétől számított 30 napos
jogvesztő határidővel az érintett keresettel bírósághoz vagy a Sport Állandó
Választottbírósághoz fordulhat.

VIII. Cím
A HATÁROZAT VÉGREHAJTÁSA
57. §
A fegyelmi büntetés végrehajtása
(1)
A fegyelmi határozat jogerőre emelkedik, és végrehajthatóvá válik:
a) ha az eljárás alá vont, továbbá valamennyi jogorvoslatra jogosult a fellebbezésről lemond,
a lemondás napját követő napon;
b) fellebbezés hiányában a fellebbezési határidő lejáratát követő napon;
c) elutasított fellebbezés esetében az elutasításról hozott jogerős határozatot követő napon;
d) fellebbezés esetében a fellebbviteli szerv határozatának kézbesítésével.
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(2)
Az első fokon eljáró bizottság a sporttevékenységtől, illetve sportszakmai
tevékenységtől való eltiltás fegyelmi büntetést azonnal végrehajthatóvá nyilváníthatja.
(3)
Ha az eljárás alá vont személy jogviszonya a sportfegyelmi büntetés letöltése előtt
megszűnik, a büntetést vagy annak hátralévő részét annak a Sporttörvény hatálya alá tartozó
sportszövetségnek kell foganatosítania, amellyel az eljárás alá vont személy jogviszonyba
kerül.
58. §
A jogerős fegyelmi büntetés elengedése, végrehajtásának felfüggesztése
(1)
Az MSSZ Elnöksége a jogerős határozatban kiszabott határozott időtartamú fegyelmi
büntetés még végre nem hajtott részét az eljárás alá vont indoklással benyújtott kérelmére
méltányosságból elengedheti, ha
a) a fegyelmi büntetés időtartamának már több mint a fele eltelt, és ez alatt az idő alatt a
büntetés hatálya alatt álló újabb fegyelmi vétséget nem követett el, vagy
b) a fegyelmi büntetés célja ilyen módon is elérhető.
(2)
Az MSSZ Elnöksége a jogerősen kiszabott fegyelmi büntetés végrehajtását az eljárás
alá vont kérelmére, különös méltánylást érdemlő kivételes okból felfüggesztheti.
(3)
A fegyelmi büntetés elengedésére, végrehajtásának felfüggesztésére irányuló kérelmet
az MSSZ Főtitkárán keresztül az MSSZ Elnökségéhez kell benyújtani, és csatolni kell a
kérelmező sportszervezetének – az okokat is megjelölő – írásbeli javaslatát.
(4)
A fegyelmi büntetés hátralevő részének elengedése, illetve a végrehajtás
felfüggesztése iránti kérelmet az MSSZ Elnöksége bírálja el a kérelem kézhezvételét követő
30 napon belül. Az Elnökség döntése ellen nincs helye jogorvoslatnak.
59. §
A pénzbüntetés befizetése
(1)
A fegyelmi határozatban jogerősen kiszabott és végrehajtható pénzbüntetést a jogerőre
emelkedés napjától, illetve másodfokú határozat esetén a jogerős határozat kézhezvételétől
számított 30 napon belül készpénzben az MSSZ pénztárába, vagy banki átutalással az MSSZ
pénzforgalmi számlájára kell befizetni.
(2)
A pénzbüntetés sportfegyelmi büntetéssel érintett személy vagy szervezet
képviselőjének kérelmére az MSSZ Elnöksége méltányosságból részletfizetést engedélyezhet.
A részletfizetési kedvezménnyel megállapított törlesztőrészlet megfizetésének önhibából
történő elmulasztása esetén a fennmaradó hátralék egy összegben válik nyomban esedékessé.
(3)
A sportfegyelmi határozat alapján az MSSZ-hez befolyó pénzbüntetést elsődlegesen
az eljárás költségeire, illetve a sportfegyelmi vétséggel okozott károk és sérelmek enyhítésére
kell fordítani.
(4)
A jogerősen kiszabott pénzbüntetés meg nem fizetése, valamint a jogerősen
megállapított fegyelmi büntetés végre nem hajtása, annak megszegése esetén az MSSZ
Főtitkára sportfegyelmi eljárást jogosult kezdeményezni a 4. § (2) bekezdés b) pontjában
meghatározott sportfegyelmi vétség miatt.
36

VI. FEJEZET
VEGYES ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
60. §
A fegyelmi büntetés 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 iratok tárolásáról az MSSZ vagy területi
szervezeti egységének Főtitkára gondoskodik. Az ügyiratokat a határozat jogerőre
emelkedésétől számított 10 évig az MSSZ-nél vagy területi szervezeti egységénél kell
megőrizni. Az MSSZ területi szervezeti egységénél őrzött határozatból egy példányt az
MSSZ Főtitkárának meg kell küldeni.
61.§
A sportfegyelmi határozat közzététele
(1)
A sportfegyelmi vétséget megállapító jogerős határozatot az MSSZ Főtitkára a
jogerőre emelkedést követő 8 napon belül az MSSZ honlapján a szövetségi határozatok
között közzéteszi.
(2)
Az (1) bekezdés szerinti közzététel a fegyelmi határozat ügyszámának és meghozatala
időpontjának, a fegyelmi felelősség alá vont nevének, a fegyelmi vétség Szabályzatban írt
megjelölésének, valamint a kiszabott fegyelmi büntetésnek a nyilvánosságra hozatalával
történik.
62. §
Jelzés a sportfegyelmi eljárásról
(1)
Az első fokú határozatot hozó sportfegyelmi bizottság elnöke és a másodfokon eljárt
fellebbviteli szerv vezetője a határozat írásba foglalásától számított 30 napon belül az MSSZ
Főtitkárán keresztül írásban tájékoztatja az MSSZ Elnökségét a lefolytatott sportfegyelmi
eljárás eredményéről, a határozat legfontosabb megállapításairól, valamint a kiszabott
fegyelmi büntetésről.
(2)
Az (1) bekezdés szerinti tájékoztatásban az első fokú határozatot hozó sportfegyelmi
bizottság elnöke és a másodfokon eljárt fellebbviteli szerv vezetője jelezheti a fegyelmi
eljárás tárgyával összefüggő előírások – így az MSSZ versenyszabályzatának, illetve egyéb
szabályzatai, rendelkezései – alkalmazhatóságával kapcsolatosan felmerülő problémákat,
mellyel kapcsolatban javaslatot tehet a fegyelmi eljárásban tapasztalt hiányosságok,
visszásságok kijavítására, kiküszöbölésére, versenyszabályzatok módosítására.
63. §
A doppingeljárásra vonatkozó külön szabályok
(1)
Az MSSZ doppingellenes szabályzatában foglalt kötelezettségek vétkes megszegése
esetén a doppingellenes tevékenység szabályairól szóló 43/2011. (III. 23.) Korm. rendeletben
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(továbbiakban: doppingrendelet) meghatározott doppingbizottság
doppingeljárást a sportolóval, illetve a sportszakemberrel szemben.

folytatja
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a

(2)
Doppingvétség miatt a HUNADO (Hungarian National Anti-doping Organization)
szervezeti keretei között működő doppingbizottság jár el. A Sporttörvény sportfegyelmi
felelősségre vonatkozó rendelkezéseinek alkalmazásával lefolytatott doppingeljárás részletes
szabályaira – a doppingrendeletben foglalt eltérésekkel – a sportfegyelmi felelősségről szóló
kormányrendelet rendelkezései az irányadók.
64. §
Utaló rendelkezések
(1)
A Szabályzatot a sportról szóló 2004. évi I. törvény és a sportfegyelmi felelősségről
szóló 39/2004 (III. 12.) Korm. rendelet rendelkezéseinek figyelembe vételével kell
alkalmazni.
(2)
A hozzátartozóra, a jogi képviseletre, a törvényes képviselőre, a meghatalmazásra,
továbbá az e Szabályzatban külön nem szabályozott jogintézményekre a közigazgatási
hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény
rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.
65. §
Hatályba lépés
(1)
Jelen Szabályzat 2017. január 1. napján lép hatályba. Ezzel egyidőben hatályát veszti
a 2006. december 1. napján elfogadott, 2007. február 1. napjától hatályos, többször
módosított sportfegyelmi szabályzat.
(2)

A Szabályzatot az MSSZ a honlapján közzéteszi
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