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1. § 

1.§ A fegyelmi szabályzat személyi hatálya Magyar Dinamikus Lövész Szövetség 
tagszervezeteire és ezen szervezeteknek a  tagjaira vonatkozik. A fegyelmi szabályzat időbeli 
hatálya a tagsági jogviszony alatti cselekményekre terjed ki. Területi hatály kiterjed mindazon 
területre, ahol a tagszervezet vagy a tag sporttevékenységet folytat. 
 
2.§ A személyi hatály alá tartozók jogait és kötelességeit a hatályos jogszabályok, az 
egyesület Alapszabálya, Versenyrendezési Szabályzata, Minősítési Szabályzata, Igazolási 
Szabályzata, Dopping Ellenes Szabályzat, versenyszabályzatai,  az MDLSz Közgyűlésének a 
szabályzatokat nem módosító eseti határozatai valamint az Elnökségnek a saját hatáskörén 
belül meghozott rendelkezései határozzák meg. 
 
3.§ A 2.§.-ban meghatározott szabályzók szándékos vagy gondatlan megsértése miatti 
eljárásokban a jelen Fegyelmi Szabályzat rendelkezéseit kell alkalmazni. A Fegyelmi 
Szabályzat rendelkezései akkor is alkalmazhatók, ha a szabályok megsértője ellen a 
sporttevékenységükkel összefüggésben büntető-, szabálysértési- vagy közigazgatási eljárás 
indul. A fegyelmi eljárás független a büntető-, szabálysértési- és közigazgatási eljárás 
eredményétől azzal, hogy amennyiben ezen eljárások elmarasztaló határozattal zárulnak, 
akkor a fegyelmi eljárás során az eljárás alá vont személy fegyelmi felelősségét meg kell 
állapítani. 
 
4.§. A fegyelmi eljárás célja elsődlegesen a sportszerű versenyzés biztosítása, továbbá  
hogy a fegyelmi vétséget elkövető személy a bizonyított cselekményével arányban álló 
fegyelmi büntetést kapjon és ezáltal az elkövetőt és a  többi versenyzőt illetve versenybírót a 
továbbiakban visszatartsa a fegyelmi vétség elkövetésétől.  
 
 
5.§.  Fegyelmi vétséget követ el az a sportoló aki 
 

(1) Olyan  magatartást tanúsít, mely alapján bármely szintű versenyről „ sportszerűtlen 
magatartás” miatt kizárásra kerül 

(2) az Alapszabályt, Versenyrendezési Szabályzatot, Minősítési Szabályzatot, 
Igazolási Szabályzatot, Dopping Ellenes Szabályzat valamint  az MDLSz 
Közgyűlésének a szabályzatokat nem módosító eseti határozatait, továbbá az 
Elnökségnek a saját hatáskörén belül meghozott rendelkezései megsérti. 

(3) a Fegyelmi Bizottság vagy az Ellenőrző Bizottság jogszerű felhívásának határidőre 
nem tesz eleget. 

(4) a választással elnyert megbízásával, tisztségével visszaél, jogkörét rosszhiszeműen 
gyakorolja. Testületi tagként kifejtett kisebbségi vélemény soha nem minősülhet 
rosszhiszemű joggyakorlásnak. 

(5) a gazdálkodásával kapcsolatos visszaélést követ el. Az Egyesületnek, egyesület 
tagjának 60-napnál régebbi tartozása van. 

(6) a versenyzés során szándékosan balesetveszélyes magatartást tanúsít. 
(7) a fegyelmi büntetésben meghatározott rendelkezést, annak hatálya alatt megsérti. 
(8) versenyzőtársait, a versenyek rendezőit, bíróit, testületeit alaptalanul megvádolja, 

rágalmazza, vagy becsületét csorbítja. Nem valósít meg fegyelmi vétséget az 
állítást, ha annak tényét bírósági ítélet, ügyészségi, rendőrhatósági, jegyzői vagy 
egyéb közigazgatási határozat, vagy a  fegyelmi eljárása bizonyítja. 

 
 
 

6.§. Fegyelmi büntetések 
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(1) Irásbeli megrovás 
(2) Nemzetközi versenytől eltiltás legfeljebb három évre 
(3) Országos Bajnokságtól eltiltás legfeljebb öt évre 
(4) I. II. szintű versenytől eltiltás legfeljebb kettő évre. 
(5) Választott tisztségétől a választási időszak végéig történő eltiltás 
(6) Versenyzési jog  felfüggesztése legfeljebb 2 évig 
(7) Kizárás 
(8)        Doppingvétség miatt büntetés a dopping ellenes szabályzat I. számú melléklete              
       szerint  
 

7.§. Fegyelmi büntetés tartalma 
 
(1) a./ A 6.§ (2) bek. esetén az eltiltott versenyző az eltiltás ideje alatt nemzetközi 
versenyen nem indulhat illetve nem bíráskodhat, eltiltott egyesület ilyen verseny 
rendezésében nem vehet részt. 
 b./ A  6.§.(3) bek. esetén az eltiltott versenyző eltiltás ideje alatt hazai OB-n nem 
indulhat illetve nem bíráskodhat, eltiltott egyesület ilyen verseny rendezésében nem vehet 
részt 
 c./ A 6.§.(4) (6) bek. esetén az eltiltott versenyző az eltiltás ideje alatt  I. vagy II. 
szintű vagy magasabb szintű versenyen nem indulhat illetve nem bíráskodhat, az eltiltott 
egyesület ilyen szintű versenyeket nem rendezhet. 
 d./ A   6.§.(6) bek esetén a versenyzési jog felfüggesztése alatt versenyengedélyt 
nem kaphat, nem bíráskodhat, az egyesület versenyt nem rendezhet. 
 (2) A 6.§. (1) –(6) bek.-ben meghatározott fegyelmi büntetések időtartama alatt a fegyelmi 
büntetés hatálya alatt álló személynek az egyesületével kapcsolatos kötelezettségei az 
egyesületének döntése szerint áll fenn. 
 
(3) A 6.§.(7) bek-ben meghatározott fegyelmi büntetés esetén a kizárt személy csak a 
kizárást kimondó határozat jogerőre emelkedését követő kettő év múlva igényelhet 
versenyengedélyt. 
 (4)  A 6.§.(5) bek esetén a tisztségviselő a tisztségétől eltiltásra kerül, azonban a következő 
rendes választáson ismételten választható. 
 (5) A 6.§.(8) bek.-e kizárólagosan doppingvétség elkövetése estén alkalmazható a 43/2011 
(III.23.) Korm. r. mellékletében meghatározott büntetésekkel. 
 
8.§ Fegyelmi szervek 
 
(1) Fegyelmi Bizottság 
(2) Közgyűlés 
 
9.§ Fegyelmi Bizottság 

 
(1) Az MDLSz Közgyűlése a vezető szervek megválasztásával egyidejűleg három tagú 
fegyelmi bizottságot választ és ezzel egyidejűleg megválasztja a fegyelmi bizottság elnökét. 
(2) A Fegyelmi Bizottság tagjai nem lehetnek közeli hozzátartozói sem egymásnak, sem 
az MDLSz más vezető szerve tagjának. Erre vonatkozóan a megválasztásukkor írásbeli 
nyilatkozatot kötelesek tenni. 
 
 
(3) A Fegyelmi Bizottság hatáskörébe tartozik a az 1.§.(1) bek.- ben  meghatározottak 
elleni fegyelmi eljárás lefolytatása és az I. fokú fegyelmi büntetés meghozatala. 
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(4) A Fegyelmi Bizottság jogosult a 22/1991(XI.15)NM rendelet 7.§.(5) bek. a./ pontjában 
a szövetségi kapitányi jogkörének gyakorlására azzal, hogy doppingvétség esetén köteles 
kezdeményezni a soron kívüli vizsgálat elvégzését.  
 
(5) A Fegyelmi Bizottság bármely tagja ellen bejelentett elfogultsági kifogást az Elnökség 
bírálja el, melynek döntése ellen fellebbezésnek nincs helye. Az Elnökség döntése ellen 
kifogást csak a Fegyelmi Bizottság döntése elleni jogorvoslattal egyidejűleg lehet tenni. 
 
(6) A Fegyelmi Bizottság azon tagját, akivel szemben az elfogultság fennáll, az eljárásból 
ki kell zárni. Ekkor a Fegyelmi Bizottságot az Elnökség egészíti ki a saját tagjai vagy az 
Ellenőrző Bizottság tagjai közül. A Fegyelmi Bizottságnak az MDLSz elnöke nem lehet tagja. 
 
(7)  A Fegyelmi Bizottság működési feltételeinek biztosítása az Elnökség feladata. 
 
10.§ Fegyelmi eljárás megindítása 
 
(1) Fegyelmi eljárást bármelyik szavazati joggal rendelkező tag kezdeményezhet, 
függetlenül attól, hogy hány szavazat illeti meg. 
 
(2) A fegyelemi szabályzat hatálya alatt állók ellen a fegyelmi eljárást az MDLSz elnöke 
rendeli el. Az MDLSz elnöke ellen a fegyelmi eljárást a Közgyűlés rendeli el. 
 
(3) A fegyelmi eljárás elrendelésére jogosult a fegyelmi eljárás alá vont személy 
versenyzési ( bíráskodási) illetve versenyrendezési jogát 60 napra felfüggesztheti, mely egy 
alkalommal 30 nappal meghosszabbítható. 
 
(4)    A fegyelmi eljárás elrendelésével egyidejűleg vizsgálni kell a fegyelmi vétség 
elévülését. 

 
( 5) A fegyelmi vétség elévült, ha  
 
a./ az elkövetése óta egy év eltelt 
b./ a fegyelmi eljárás elrendelőjének a fegyelmi vétségről 6 hónapja tudomása volt. 
 
(6) Az elévülés bűntető-, szabálysértési- vagy közigazgatási eljárás esetén az eljárás 
jogerős lezárásától kezdődik. 
 
11.§ Fegyelmi eljárás lefolytatása 
 
(1) A fegyelmi eljárás elrendelése írásban történik.  
 
(2) A Fegyelmi Bizottság elnöke a fegyelmi eljárást  elrendelő határozat kézhezvételét 
követő 30 napon belüli időpontra előzetes eljárás céljából összehívja a Fegyelmi Bizottságot 
és értesíti az eljárás alá vont személyt, valamint intézkedik a bizonyítékok beszerzésére és 
szükség esetén felhívja a tanúkat a megjelenésre illetve nyilatkozat megtételére. A Fegyelmi 
Bizottság tagjai az előzetes eljárást az egymás közötti elektronikus kapcsolattartás útján is 
lefolytathatják. 
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(3) A Fegyelmi Bizottság az előzetes eljárás során a fegyelmi eljárást az eljárás alá vont 
személy meghallgatása nélkül is megszüntetheti, ha a cselekmény elévült, azt nem az eljárás 
alá vont követte el, vagy a cselekmény nem tartozik a Fegyelmi Szabályzat hatálya alá. Az 
eljárás megszüntetéséről a fegyelmi eljárás elrendelőjét és az eljárás alá vontat értesíteni kell. 
Ha a fegyelmi eljárást a Közgyűlés rendelte el, akkor a határozatot az elnökhelyettesnek kell 
megküldeni.  
 
 
12.§. Fegyelmi tárgyalás 
 
 (1) Amennyiben a Fegyelmi Bizottság a 11.§.(3) bek alapján az előzetes eljárás során a 
fegyelmi eljárást nem szüntette meg, akkor az elrendelésére vonatkozó határozat 
kézhezvételétől számított 30 napon belül tárgyalást tart és a határozatát az elrendeléstől 
számított 60 napon belül hozza meg. 
 
(2) A fegyelmi tárgyalás - a fegyelmi bizottság döntést hozó tanácskozásának kivételével - 
a fegyelmi szabályzat hatálya alatt állók részére nyilvános. 
 
(3) A fegyelmi tárgyaláson részt vesz a Fegyelmi Bizottság minden tagja. 
 
(4) A Fegyelmi Bizottság tárgyalásán való részvételre fel kell hívni az eljárás alá vont 
személyt, a tanút illetve szakértőként olyan személyt akitől speciális szakértelme folytán a 
Fegyelmi Bizottság információt vár. A fegyelmi tárgyalás megtartásának nem akadálya, ha az 
eljárás alá vont személy az előzetes írásbeli értesítés ellenére nem jelenik meg. A Fegyelmi 
Bizottság lehetőséget biztosíthat a személyes megjelenés helyett az írásbeli nyilatkozattételre. 
  
(5) Az eljárás alá vont személy az eljárás megkezdése előtt jogosult az írásbeli és tárgyi 
bizonyítékok megismerésére. 
 
(6) Az eljárás alá vont személy a fegyelmi tárgyaláson jogi képviselővel járhat el. 
 
(7) Amennyiben a Fegyelmi Bizottság vagy annak erre a feladatra kijelölt tagja a fegyelmi 
tárgyalás előtt előzetes bizonyítás felvételt folytat, akkor ennek helyéről és idejéről az eljárás 
alá vontat, a megjelenési lehetőségére való figyelmeztetéssel értesíti, azzal, hogy távolléte a 
bizonyítás felvételt nem akadályozza. Az előzetes bizonyítás felvételről feljegyzést kell 
készíteni.  
 
13.§ A Fegyelmi tárgyalás lebonyolítása. 
 
(1) A fegyelmi tárgyalást a fegyelmi bizottság elnöke nyitja meg. Megállapítja a 
jelenlevőket név szerint és gondoskodik a jegyzőkönyvvezetésről. A jegyzőkönyvben fel kell 
tüntetni a készítés kezdetét és végét, a készítés helyét valamint a jelenlevőket. A 
nyilatkozatokat tartalmuk szerint kell rögzíteni. A nyilatkozatot tevőknek a nyilatkozatukról 
készített jegyzőkönyvet alá kell írni. Ha a nyilatkozó az aláírást megtagadja, akkor ennek 
tényét a jegyzőkönyvre fel kell jegyezni. Az aláírás megtagadása a fegyelmi tárgyalás 
lefolytatásának és a határozathozatalnak nem akadálya. 
   
(2)    A tárgyalást a fegyelmi eljárás alá vont személy meghallgatásával kell kezdeni, akivel 
ismertetni kell az eljárás megindításának okát és biztosítani kell hogy védekezését előadhassa. 
Az eljárás alá vont személy meghallgatása alatt sem tanú, sem szakértő nem lehet jelen. 
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(3) A tárgyalást a tanúk és a szakértők meghallgatásával kell folyatatni. A tanúkhoz, 
szakértőkhöz a Fegyelmi Bizottság tagjai, az eljárás alá vont és jogi képviselője kérdéseket 
intézhet. 
 
(4) A meghallgatások befejezésével ismertetni kell az írásbeli és tárgyi bizonyítékokat, 
majd lehetőséget kell biztosítani az eljárás alá vont személynek, hogy a tanúvallomásra, a 
szakértői véleményre, az írásbeli és tárgyi bizonyítékokra észrevételt tegyen és védekezését 
összefoglalja. 
 
(5) Az eljárás alá vont személy a tárgyalás során bármikor indítványozhatja további 
bizonyíték beszerzését vagy tanú meghallgatását.  
 
(6) Az indítványok teljesítéséről vagy elutasításáról a Fegyelmi Bizottság azonnal határoz. 
A határozat ellen önálló fellebbezésnek nincs helye, azt kifogásolni csak a fegyelmi határozat 
elleni jogorvoslati eljárás esetén lehetséges. 
 
 
 
14.§ Fegyelmi döntés meghozatala 
 
(1) Amennyiben a Fegyelmi Bizottság a fegyelmi ügyet kivizsgáltnak nyilvánítja, akkor a 
fegyelmi bizottság elnöke a tárgyalást berekeszti, tárgyalási jegyzőkönyvet lezárja és elrendeli 
a zárt tanácskozást. 
 
(2) A zárt tanácskozáson a fegyelmi bizottság tagjai szótöbbséggel határoznak. 
 
(3) Amennyiben a fegyelmi bizottság  fegyelmi vétség elkövetését nem látja 
bizonyítottnak, akkor a fegyelmi eljárást „bizonyítékok hiányában”, amennyiben úgy látja, 
hogy azt nem a fegyelmi eljárás alá vont személy követte el vagy a cselekmény nem fegyelmi 
vétség, akkor a fegyelmi eljárást „ fegyelmi vétség hiányában” szünteti meg. 
 
(4) Fegyelmi eljárás alá vont személy terhére megállapított fegyelmi vétség elkövetése 
esetén a fegyelmi bizottság a 6.§. (1) –(6) bek-ben meghatározott fegyelmi büntetést szab ki 
 
(5) A fegyelmi bizottság a döntését a tárgyaláson nyilvánosan hirdeti ki, megindokolja és 
15 napon belül írásba foglalja, melyből 1 pld.-t az eljárás alá vont részére 1 pld.-t a fegyelmi 
eljárást elrendelő részére kézbesíttet. Ha a fegyelmi eljárást a Közgyűlés rendelte el, akkor a 
határozatot az alelnöknek kell kézbesíteni. 
 
(6) A fegyelmi határozat a kézhezvétellel lép hatályba és ezen időponttól nyílik meg a 
jogorvoslati lehetőség. 
 
15.§. A fegyelmi határozat tartalma 
 
(1) A Fegyelmi Bizottság megnevezése, a határozathozatal helye és ideje az eljárás alá 
vont személy adatai. 
 
(2) A fegyelmi vétség megnevezése és annak a Fegyelmi Szabályzat szerinti megjelölése. 
A kiszabott fegyelmi büntetés, annak kezdő időpontja 
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(3) A jogorvoslati lehetőség, a jogorvoslat benyújtására rendelkezésre álló idő, valamint 
az, hogy a jogorvoslati kérelmet hol kell benyújtani. 
 
 
 
(4)     Az eljárás során vizsgált tények, körülmények, az elkövetett cselekmény leírása. Az 
eljárás alá vont által indítványozott, de a Fegyelmi Bizottság által elutasított bizonyítékok és 
az elutasítás indoklása. Súlyosító és enyhítő körülmények.   
 
16.§.  
 
(1)  Amennyiben a fegyelmi vétséget elkövető személy a fegyelmi eljárást elrendelő  
határozatban szereplő fegyelmi vétséget az elrendelést követő 15 napon belül elismeri, a 
fegyelmi eljárás 11.§ (3) bek, a 12.§. (1)-(6) bek., a 13.§. (1)- (6) bek, rendelkezései részben 
vagy egészében mellőzhetők. 
 
17.§  Eljárás súlyosabban minősülő esetekben. 
  
(1) Amennyiben a Fegyelmi Bizottság azt állapítja meg, hogy az ügyben fennáll a  
bűncselekmény alapos gyanúja,  akkor a fegyelmi eljárást felfüggeszti és az eljárás anyagát a  
fegyelmi  eljárás elrendelőjének küldi meg. 
 
(2) A fegyelmi eljárás elrendelője bűncselekmény esetén az iratokat  további  
intézkedés céljából az illetékes szerv részére küldi meg. 
 
(3) A fegyelmi eljárást a hatósági eljárások lezárása után folytatni kell.  
 
 
 
18.§ Jogorvoslat 
 
(1) A Fegyelmi Bizottság határozata ellen jogorvoslatnak van helye, melyet a fegyelmi  
határozat kézhezvételét követő 15 napon belül kell a Közgyűléshez címezni és a Fegyelmi 
Bizottság elnökének benyújtani. Fellebbezésre jogosult a fegyelmi eljárás elrendelője 
valamint a fegyelmi eljárás alá vont. 
 
(2) A fellebbezésre jogosultak fellebbezést jelenthetnek be a fegyelmi vétség  
megállapítása illetve a fegyelmi büntetés mértéke miatt egyaránt. 
 
(3) A fellebbezés a fegyelmi büntetés végrehajtására halasztó hatású. 
 
(4) A benyújtott fellebbezést a fegyelmi bizottság elnöke az eljárás minden iratával együtt  
az Elnökség  útján a soron következő Közgyűlés elé terjeszti. 
 
(5) Amennyiben a fellebbezés elkésett, vagy nem az arra jogosulttól érkezett, a  
fellebbezést az Elnökség elutasítja és nem tűzi napirendre. Amennyiben a fellebbezés elkésett, 
de a fellebbező igazolási kérelmet nyújtott be illetve, ha a fellebbező a jogosultságát igazolta, 
akkor az Elnökség a fellebbezést a Közgyűlés napirendjére tűzi. A Közgyűlés először a 
fellebbezés tárgyalásáról dönt, majd megengedő döntés esetén a fellebbezést érdemben 
tárgyalja. 
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(6)  A II. fokú döntés meghozataláig az eljárás alá vont sportoló sporttevékenységét a 
Fegyelmi Bizottság felfüggesztheti. 
 
 
 
 
 
 
19.§ Másodfokú eljárás. 
 
(1) A Közgyűlésen a fegyelmi eljárás napirendi pontjának előadója a Fegyelmi Bizottság  
elnöke, aki ismerteti a fegyelmi eljárás teljes anyagát valamint a benyújtott fellebbezést. 
 
(2) Az ismertetés után az eljárás alá vont és a fegyelmi eljárás elrendelője egyaránt  
felszólalhat. 
 
(3)  A Közgyűlés indítványozhatja további bizonyítékok beszerzését illetőleg tanúkat és  
szakértőt hallgathat meg. 
 
(4) A másodfokú eljárásnak nem akadálya, ha azon az eljárás alá vont nem jelenik meg,  
azzal, hogy távolléte nem menthető ki. 
 
(5) A Közgyűlés a napirendi pont megtárgyalását követően. 
  
a./ a fegyelmi büntetés mértékét enyhítheti vagy súlyosíthatja. Amennyiben  
a fegyelmi eljárás elrendelője a fegyelmi határozat ellen nem nyújtott be fellebbezést a  
Közgyűlés a fegyelmi büntetést nem súlyosíthatja. 
b./ amennyiben a fegyelmi eljárás során súlyos eljárási szabálysértést észlel  
vagy a Közgyűlés elé terjesztett érdemi bizonyítékok mértéke jelentős, akkor elrendelheti a 
fegyelmi határozat hatályon kívül helyezését és a Fegyelmi Bizottságot új eljárásra utasíthatja. 
  
MDLSz elnöke hirdeti ki. A kihirdetéssel a határozat jogerős, ellene további  
fellebbezésnek nincs helye. 
 
(7) A fegyelmi napirendi pontra vonatkozó határozatot annak meghozatalától számított 15  
napon belül írásba kell foglalni és a fegyelmi eljárás alá vont személy részére kézbesíteni. 
 
(8) A jelen §-ban nem szabályozott kérdésekben az I. fokú eljárásra vonatkozó szabályok  
az irányadóak. 
 
20. §  Felülvizsgálati eljárás 
 
(1)      A jogerős közgyűlési határozat ellen az eljárás alá vont személy Bírósági  
felülvizsgálatot kezdeményezhet peres eljárás keretén belül az illetékes Törvényszéken a 
jogerős határozat kézhezvételét követő 30 napon belül. 
 
(2) A perben az MDLSZ-t az elnök vagy az által megbízott személy képviseli. 
 
(3) A per megindítása a fegyelmi határozatban meghatározottak végrehajtását nem  
akadályozza, kivéve ha a Törvényszék a határozat végrehajtását felfüggeszti. 
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21.§ Mentesülés a fegyelmi büntetés hatálya alól 
 

(1) Mentesül a fegyelmi büntetés hatálya alól az eljárás alá vont személy írásbeli  
megrovás esetén annak kihirdetésétől. Mentesül továbbá a fegyelmi büntetés hatályának 
letelte esetén illetve kizárás esetén annak jogerőre emelkedésétől számított kettő év elteltével. 
 
 

 
 
 
 
 
(2)  Amennyiben a fegyelmi büntetés hatálya alatt álló versenyzővel szemben újabb  
fegyelmi büntetést szabnak ki, a korábbi büntetés alóli mentesülés időtartama az újabb 
fegyelmi büntetés kiállásáig meghosszabbodik. A mentesülésig a versenyző a súlyosabb 
fegyelmi büntetés hatálya alatt áll. 
 
22.§ Fegyelmi nyilvántartás 
 
(1) A fegyelmi eljárás iratanyagát a Fegyelmi Bizottság elnöke köteles megőrizni és a 
fegyelmi büntetéseket nyilvántartani. 
 
(2)  A lefolytatott fegyelmi eljárásokról és a kiszabott fegyelmi büntetésekről a Fegyelmi 
Bizottság elnöke a Közgyűlésnek köteles beszámolni évente egy alkalommal 
 
24.§. Kártérítési eljárás 
 
(1) Amennyiben a jelen szabályzat hatálya alatt álló a Szövetségnek kárt okoz, köteles azt 
megtéríteni. 
 
(2)       A kártérítési eljárásra a fegyelmi eljárás szabályait kell alkalmazni. 
 
(3)      A Fegyelmi Bizottság az eset összes körülményeinek vizsgálata során hozza meg a kár 
megtérítésére vonatkozó határozatát azzal, hogy indokolt esetben részben vagy egészben is 
mentesítheti a károkozót a kár megtérítése alól. 
 
(4) A Fegyelmi Bizottság az okozott kár megtérítésének módjai közül bármely célravezető 
módot választhat, mely a Szövetség számára előnyös. 
 
 (5)       Ha a károkozás egyben fegyelmi vétségnek is minősül a kár megtérítése nem mentesít 
a fegyelmi büntetéskiszabása alól. 
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25.§ Hatályba léptető rendelkezés 
 
(1) Ezt a fegyelmi szabályzatot az MDLSz közgyűlése 2013 május 26-i napján elnökségi 
hatáskörbe utalta. Az Elnökség 2013 június 21-i napján a beérkezett módosításokkal fogadta 
el, ezért ennek szabályait az elfogadását követően elkövetett fegyelmi vétsége és károkozások 
során kell alkalmazni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Debrecen. 2013 június 21. 
 
 
 
 
 
                                                                                           Krizsán Károly 
                                                                                                   Elnök 


