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MDLSZ FEGYELMI SZABÁLYZAT

1.§ A SZABÁLYZAT HATÁLYA
(1) A fegyelmi szabályzat személyi hatálya Magyar Dinamikus Lövészsport
Szövetség (a továbbiakban: Szövetség) tagszervezeteire, igazolt versenyzőire
és a Sportról szóló 2004. évi I. tv. 77.§ p. pontjában illetve az MDLSZ
Képesítési Szabályzatában meghatározott sportszakemberekre és a
Szövetség illetve a sportszervezetek tisztségviselőire, valamint - tagsági
viszonytól függetlenül – a Szövetség vagy valamely sportszervezet keretében
a dinamikus sportlövészet sportággal összefüggő tevékenységet kifejtő
személyekre (továbbiakban: sportszakember)
(2) A fegyelmi vétséget az elkövetés idején hatályban lévő Szabályzat szerint
kell elbírálni. Ha a cselekmény elbírálásakor már új Szabályzat van
hatályban, amely szerint az elkövetett cselekmény már nem fegyelmi
vétség, illetve ha az elkövetett cselekmény miatt enyhébb büntetés
kiszabását rendeli, akkor az új Szabályzatot kell alkalmazni.
(3) A Szabályzatot kell alkalmazni a Szövetség által vagy a Szövetség
versenyrendszerében szervezett vagy rendezett valamennyi versenyen,
edzőtáborozáson, a válogatott megmérettetésre történő felkészüléseken, a
válogatott versenyeken, nemzetközi versenyeken, valamint az ezekhez
kapcsolódó eseményeken elkövetett fegyelmi vétség elbírálásánál is.
2.§ A FEGYELMI VÉTSÉG
(1) Fegyelmi eljárást lehet lefolytatni a sportolóval, a sportszakemberrel, és a
Szövetség által kiírt versenyen, más versenysorozatban résztvevő
sportszervezettel szemben, ha alapos gyanú merül fel arra, hogy a sportág
nemzetközi szövetségeinek vagy a Szövetség szabályzataiban, az elnökségvagy a küldött közgyűlés döntéseiben foglalt kötelezettségeket vétkesen
megszegi, vagy ha jelen szabályzat a magatartását vagy mulasztását más
okból büntetni rendeli.
(2) Az 1.§-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.
3.§. AZ EGYES FEGYELMI VÉTSÉGEK
(1)
A jelen szabályzat 2. § szerinti kötelezettségszegés.
(2)
Bármely szintű versenyről sportszerűtlen magatartás miatt történő
kizárás.
(3)
Versenyen, edzésen vagy a civil életben sportemberhez,
sportvezetőhöz vagy sportszakemberhez méltatlan magatartás
tanúsítása.
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(4)
(5)
(6)

A tagszervezet a szövetség- vagy más tagszervezet felé 60 napnál
régebbi esedékes fennálló tartozása.
A versenyzés során szándékosan balesetveszélyes magatartás
tanúsítása.
A fegyelmi büntetésben meghatározott rendelkezést, annak hatálya
alatt történő megszegése.

4. § A FEGYELMI BÜNTETÉS CÉLJA
A fegyelmi büntetés célja, hogy a fegyelmi vétséget elkövető személy vagy
szervezet bizonyított fegyelmi vétségével arányban álló kiszabott fegyelmi
büntetés mind a fegyelmi vétséget megvalósító, mind a szabályzat hatálya alá
tartozó további személyeket és szervezeteket a jövőre nézve visszatartsa a
fegyelmi vétség megvalósításától.
5.§. A FEGYELMI BÜNTETÉSEK
(1)
Fegyelmi büntetésként az alábbiak szabhatók ki.
a) Írásbeli megrovás
b) Tagszervezet esetén legalább 50.000 Ft és legfeljebb 500.000 Ft
pénzbüntetés
c) Tagszervezet esetén az átigazolásból történő egy évre szóló kizárás
d) Tagszervezet esetén a versenyrendezéstől és az abban való részvételtől
történő eltiltás legfeljebb öt évre.
e) Tagszervezet esetén a versenyrendszerből történő kizárás az adott
versenyszezonra vonatkozóan.
f) Sportoló esetén a nemzetközi versenytől eltiltás legfeljebb három évre
g) Sportoló esetén Országos Bajnokságtól eltiltás legfeljebb öt évre
h) Sportoló esetén I. II. szintű versenytől eltiltás legfeljebb kettő évre.
i) Sportoló esetén a versenyzési jogának felfüggesztése legfeljebb 2 évig
j) Sportoló esetén a versenyzéstől történő végleges eltiltás
k) A versenybíráskodástól való eltiltás legalább 1 és legfeljebb 3 év
határozott időtartamra, vagy véglegesen
l) Doppingvétség esetén a doppingszabályzat szerinti büntetés
(2)Ha az eljárás alá vont a sportfegyelmi büntetés hatálya alatt újabb
sportfegyelmi eljárás megindítására alapul szolgáló kötelezettségszegést
követ el, ugyanaz a sportfegyelmi büntetés ismételten kiszabható.
Amennyiben két éven belül történik az újabb fegyelmi vétség megvalósítása,
akkor az utóbb hozott határozatban foglalt szankció felső határa az azt
megelőző határozatban foglalt szankció felső határának felével emelkedik, és
vele szemben a korábbi büntetésnél enyhébb nem szabható ki. Írásbeli
megrovás helyett pedig súlyosabb büntetést kell elrendelni.
6.§.

A FEGYELMI BÜNTETÉS KÖVETKEZMÉNYEI
(1) A kiszabott büntetések mértéke arányban kell álljon a fegyelmi vétség
súlyával a büntetések céljának figyelembe vételével.
(2)Az eltiltás hatálya alatt álló versenyző vagy sportszakember az eltiltás ideje
alatt a meghatározott versenyen nem indulhat, illetve azokon nem
bíráskodhat, eltiltott tagszervezet ilyen verseny rendezésében nem vehet
részt.
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(3)Doppingvétség megállapítása esetén a 43/2011 (III.23.) Korm. r. szerinti
büntetések kiszabásának van helye.
7.§

A FEGYELMI SZERVEK

(1)
(2)
8.§

Első fokon a Fegyelmi Bizottság jár el
Másodfokon az Elnökség jár el. Az elnökség fegyelmi határozata ellen
fellebbezésnek helye nincs
A FEGYELMI BIZOTTSÁG

(1)

Az MDLSZ Közgyűlése a vezető szervek megválasztásával egyidejűleg
megválasztja a fegyelmi bizottság elnökét. Az elnökség a saját
mandátumának időtartamára megválasztja a fegyelmi bizottság két
további tagját. A három tagú fegyelmi bizottság minden ügyében kizárólag
teljes létszámmal járhat el és így határozatképes.

(2)

A sportfegyelmi bizottság eljárásában és döntéshozatalában elnökként,
tagként nem vehet részt, illetve jegyzőkönyvvezetőként nem működhet
közre:
a) az eljárás alá vont versenyző, sportszakember Polgári
Törvénykönyvben meghatározott hozzátartozója; akit az eljárás
során tanúként vagy szakértőként hallgattak meg;
b) akinek a sportfegyelmi büntetés megállapításához vagy annak
elmaradásához érdeke fűződik;
c) aki az eljárás alá vonttal azonos tagszervezetben versenyző,
tisztségviselő vagy aki az eljárás alá vont tagszervezet
tisztségviselője vagy igazolt sportolója;
d)akitől egyébként az ügy elfogulatlan elbírálása nem várható el;
e) a másodfokú eljárásban, aki az első fokú eljárásban a sportfegyelmi
bizottság elnöke, tagja volt.

(3)

Az elnök, a tag, illetve a jegyzőkönyvvezető az összeférhetetlenséget
köteles a sportfegyelmi bizottságnak bejelenteni, amiről a sportfegyelmi
bizottság elnöke haladéktalanul köteles az elnökség felé jelentést tenni.
Az összeférhetetlenséggel érintett személy a tevékenységét az eljárásban
egyidejűleg köteles azonnal megszüntetni.

(4)

Az elnök, a tag, illetve a jegyzőkönyvvezető összeférhetetlenségét az
eljárás alá vont is - az annak alapjául szolgáló tényről való
tudomásszerzést követően az elnökség számára - bejelentheti.

(5)

Összeférhetetlenség megállapítása esetén a sportfegyelmi bizottság az
elnököt, a tagot, illetve a jegyzőkönyvvezetőt az eljárásból kizárja, és az
eljárást az elnök, a tag, illetve a jegyzőkönyvvezető tevékenységével
érintett részében megismétli.

(6)

Amennyiben összeférhetetlenségi ok vagy hivatkozás felmerülése esetén
az összeférhetetlenség gyanújával érintett személy az eljárásban
továbbra is részt kíván venni, a kizárásáról vagy a kizárási indítvány
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elutasításáról az elnökség határoz, amely határozatot az elnökség a soron
következő elnökségi ülésen vagy – indokolt esetben, a fegyelmi eljárás
időtartamnak betartása érdekében – írásbeli vagy távközlési eszközön
keresztül történő elnökségi ülésesen is meghozhatja. A határozatát az
elnökség indokolni köteles.
(7)

Amennyiben a fegyelmi bizottság tagjainak száma bármely ügyben
ideiglenesen 3 fő alá csökken, az elnökség a jelen § (6) bekezdés szerinti
eljárással a szükséges számú póttag ideiglenes kinevezéséről a
meghatározott ügyre vonatkozóan soron kívül gondoskodik. A fegyelmi
bizottság elnökének kizárása esetén a póttagot vagy egy állandó tagot
ideiglenesen az adott fegyelmi ügyre megbízott elnökké nevezi ki. Az
elnökség által kinevezett rendes tag és póttag nem lehet az elnökség vagy
a Szövetség bármely bizottságának tagja. A fegyelmi bizottság elnöke a
Szövetségben más tisztséget nem tölthet be.

(8)

A Fegyelmi Bizottság működési feltételeinek biztosítása az Elnökség
feladata.

10.§ A FEGYELMI ELJÁRÁS MEGINDÍTÁSA
(1) Fegyelmi eljárás a kötelezettségszegéstől számított egy éven belül, illetve a
kötelességszegésről történt MDLSZ elnöksége vagy Fegyelmi Bizottsága
Elnöke általi hivatalos tudomásszerzéstől számított 6 hónapon belül
indítható, kivéve, ha a sportfegyelmi eljárást a verseny vagy
versenyrendszer eredményének jogellenes befolyásolása miatt indították,
mely esetben a sportfegyelmi eljárás megindításának joga nem évül el.
Külföldön elkövetett fegyelmi vétség esetén a határidőt az eljárás alá vont
belföldre történő visszaérkezésétől kell számítani.
(2) A fegyelmi eljárást kezdeményezésére jogosultak:
a) a Szövetség elnöke, az Elnökség tagja és a főtitkár bármely ügyben
b) az Szövetség Felügyelő Bizottságának tagja a vizsgálatuk során
tudomásukra jutott fegyelmi vétségek vonatkozásában
c) A Szövetség más bizottságai, a hatáskörükbe tartozó ügyekkel
kapcsolatban tudomásukra jutott fegyelmi vétségek vonatkozásában.
(3) A fegyelmi bizottság elnöke a fegyelmi eljárás alá vont személy versenyzési
és bíráskodási illetve versenyrendezési jogát 60 napra felfüggesztheti, mely
egy alkalommal 30 nappal meghosszabbítható. A elfüggesztés időtartama a
fegyelmi büntetés időtartamába beleszámít.
(4) A fegyelmi eljárás elrendelésével egyidejűleg vizsgálni kell a fegyelmi vétség
elévülését.
(5) Az elévülés bűntető-, szabálysértési- vagy közigazgatási eljárás esetén az
eljárás jogerős lezárásától kezdődik.

11.§ A FEGYELMI ELJÁRÁS LEFOLYTATÁSA
(1)

A fegyelmi eljárás elrendelése írásban történik. A sportfegyelmi bizottság
elnöke nyolc napon belül írásban, a postai szolgáltatásokról szóló törvény
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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 a sportfegyelmi eljárás
megindításáról.
(3) Az értesítésben meg kell jelölni:
a) a sportfegyelmi eljárás tárgyát és megindításának jogalapját;
b) a sportfegyelmi eljárás alapjául szolgáló cselekményt;
c) az eljárás alá vont meghallgatásának, illetve a tárgyalás helyét és
időpontját.
(4) Az értesítéshez egyidejűleg csatolni kell a sportfegyelmi eljárás
elrendelésének alapjául szolgáló, az eljárás során bizonyítékként
felhasználható iratok másolatát is.
(5) A tárgyalást úgy kell kitűzni, hogy arról a felek az értesítést a tárgyalás
előtt legalább nyolc munkanappal korábban megkapják.
(6) Ha a sportfegyelmi eljárás alá vont személy kiskorú, az eljárás
megindításáról törvényes képviselőjét kell értesíteni, aki köteles részt venni a
sportfegyelmi eljárásban. Amennyiben a törvényes képviselő ennek nem tesz
eleget, a kiskorú képviseletét az ágazatban működő munkavállalói, illetve
szakmai érdek-képviseleti szerv köteles ellátni.
(7) 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.
(8) 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.
(9) 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.
(10) A (9) bekezdés szerinti kérelmet az a sportfegyelmi bizottság bírálja el,
amelyik a kézbesítés tárgyát képező értesítést kiadmányozta. A kérelem
előterjesztésének a sportfegyelmi eljárás megindítására halasztó hatálya van.
Ha a sportfegyelmi bizottság a kérelemnek helyt ad, a sportfegyelmi eljárás
megtartására az (5) bekezdésben és az 5. § (1) bekezdésében meghatározott
határidőkre figyelemmel új határidőt tűz ki, amellyel szemben igazolási
kérelem ismételt előterjesztésének nincs helye.
(11) AZ ELEKTRONIKUS KÉZBESÍTÉS
a) versenyző esetén a versenyengedély iránti kérelem benyújtásával
egyidejűleg a versenyző által;
b) sportszakember esetén a munkaviszony vagy munkavégzésre irányuló
egyéb jogviszony létesítésekor a sportszakember által;
c) a sportszövetség versenyrendszerében részt vevő sportszervezet esetén a
sportszervezet által a versenyrendszerben (bajnokság) szervezett első
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verseny (mérkőzés) megrendezését megelőzően legalább 15 nappal
megjelölt elektronikus elérhetőségre (e-mail) történik.
(12) Ha az értesítés a (11) bekezdésben meghatározott elektronikus
elérhetőségre történik, az értesítést akkor kell kézbesítettnek tekinteni, ha a
címzett által elektronikusan visszaigazolásra kerül az értesítés kézbesítése.
Ha a címzett az elküldést követő 3 napon belül nem igazolja vissza a
kézbesítés megtörténtét, a (2) bekezdés szerinti postai úton kell az értesítést
megküldeni.
(13) Az eljárás alá vont személy - a sportszövetség vonatkozó szabályzatában
meghatározott részletes szabályok alapján - kezdeményezheti az elektronikus
kézbesítés teljesítésére megjelölt elektronikus elérhetősége módosítását.
(14) A sportfegyelmi tárgyalást legkésőbb az eljárás megindításáról szóló
értesítés kézhezvételétől számított tizenöt napon belül meg kell tartani.
(15) Ha valamelyik fél vagy jogi képviselője a tárgyaláson nem jelenik meg,
tárgyalást tartani és az ügyet érdemben elbírálni csak akkor lehet, ha az
eljárás alá vontat vagy jogi képviselőjét szabályszerűen értesítették. Az
értesítés akkor szabályszerű, ha az értesítésnek a 11. § (3) bekezdés szerinti
tartalmi elemeit, valamint az értesítéssel kapcsolatos határidőket a
sportfegyelmi bizottság megtartotta és ezt az eljárás irataiból igazolni tudja.
(16) Az eljárás lefolytatható akkor is, ha az eljárás alá vont vagy jogi
képviselője írásban bejelentette, hogy a tárgyaláson nem kíván részt venni.
(17) Az eljárás alá vont vagy jogi képviselője a tárgyalásról szóló értesítés
kézhezvétele és a tárgyalás napját megelőző nap közötti időtartamban
írásban jelezheti a sportfegyelmi bizottság elnöke felé, hogy a tárgyaláson
önhibáján kívüli okból nem tud részt venni. Ebben az esetben a
sportfegyelemi bizottság elnöke új tárgyalást tűz ki.
12.§. A FEGYELMI TÁRGYALÁS
(1)

A fegyelmi tárgyalás - a fegyelmi bizottság döntést hozó tanácskozásának
kivételével - nyilvános.

(2)

A fegyelmi tárgyaláson részt vesz a Fegyelmi Bizottság minden tagja.

(3)

A sportfegyelmi bizottság elnöke a tárgyalás megnyitását követően
ismerteti az eljárás alá vonttal az eljárás megindításához vezető
tényállást, a kötelezettségszegés elkövetésével kapcsolatos
megállapításokat és azok bizonyítékait. Az eljárás alá vont az ügy iratait
megtekintheti, az elhangzottakra észrevételt tehet és további
bizonyítást javasolhat.

(4)

A tárgyaláson a tényállás tisztázása érdekében bizonyítást kell
lefolytatni, amely során a sportfegyelmi bizottság tanút, szakértőt
hallgathat meg, valamint tárgyi bizonyítékként iratokat, fénykép-, hangés filmfelvételt szerezhet be, továbbá szemlét tarthat.

(5)

A tárgyalást a fegyelmi eljárás alá vont személy meghallgatásával kell
kezdeni, akivel ismertetni kell az eljárás megindításának okát és

MDLSZ FEGYELMI SZABÁLYZAT

biztosítani kell, hogy védekezését előadhassa. Az eljárás alá vont
személy meghallgatása alatt sem tanú, sem szakértő nem lehet jelen.
(6)

A tárgyalást a tanúk és a szakértők meghallgatásával kell folyatatni. A
meghallgatásokat a fegyelmi bizottság elnöke vagy az általa kijelölt
bizottsági tag vezeti. A tanúkhoz, szakértőkhöz a Fegyelmi Bizottság
tagjai, az eljárás alá vont és jogi képviselője kérdéseket intézhet.

(7)

Az eljárás alá vont a tanúvallomásra, a szakértői véleményre, az írásbeli
és tárgyi bizonyítékokra észrevételt tehet és védekezését
összefoglalhatja. Ezeket a jegyzőkönyven rögzíteni szükséges.

(8)

Az eljárás alá vont a tárgyalás során bármikor indítványozhatja további
bizonyíték beszerzését vagy tanú meghallgatását. 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.

(9)

A tárgyalásról és az egyes eljárási cselekményekről jegyzőkönyvet kell
felvenni. A jegyzőkönyvet a jegyzőkönyvvezető és az elnök aláírásával
látja el. A jegyzőkönyvet az ügy irataival együtt kell kezelni. A
jegyzőkönyv kivonatos, összefoglaló tartalmú, szószerinti
jegyzőkönyvezésre a bizottság bármely tagja vagy az eljárás alá vont
kérésére az egyes cselekmények esetén kivételesen kerül sor.

(10)Az eljárás alá vont az eljárás során meghatalmazás alapján jogi képviselőt
vehet igénybe. A meghatalmazást írásba kell foglalni vagy jegyzőkönyvbe
kell mondani. A jogi képviselő köteles írásbeli meghatalmazásának
eredeti példányát vagy annak hitelesített másolatát a sportfegyelmi
bizottságnak legkésőbb a tárgyalás megkezdésekor átadni. A
meghatalmazás visszavonására, felmondására és ezek bejelentésére a
meghatalmazásra vonatkozó rendelkezéseket megfelelően alkalmazni
kell. Az eljárás alá vont kérelmére az eljárás során az ágazatban működő
munkavállalói, illetve szakmai érdek-képviseleti szerv részvételét,
illetve képviseleti jogának gyakorlását lehetővé kell tenni.
(11) Ha az eljárás alá vont meghallgatására tartós akadályoztatása miatt az
eljárás időtartama alatt nem kerülhet sor, az eljárás megindításához
vezető tényállást, a kötelezettségszegés elkövetésével kapcsolatos
megállapításokat és azok bizonyítékait vele írásban kell közölni, és fel
kell szólítani, hogy védekezését a kézhezvételtől számított nyolcnapos
határidőn belül terjessze elő.
(12)Az első fokú eljárást a megindításától számított legfeljebb harminc napon
belül határozathozatallal be kell fejezni. Az ügy bonyolultsága esetén a
sportfegyelmi bizottság elnöke az eljárást egy alkalommal tizenöt nappal
meghosszabbíthatja, aminek tényét a jegyzőkönyvben rögzíteni kell.
(13)Ha az ügy a tárgyaláson nem volt tisztázható, a tárgyalást követő nyolc
napon belül újabb tárgyalást kell tartani, amire a jelenlévőket elegendő
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szóban idézni. A szóbeli idézés tényét jegyzőkönyvben rögzíteni kell, de
ekkor is be kell fejezni az ügyet a (8) szerinti határidőn belül.
(14) Ha a tanú vagy szakértő a fegyelmi szabályzat 1.§-ba megjelölt bármely
személy, akkor tanúvallomásának megtételére köteles, kivéve, ha magát
vagy hozzátartozóját fegyelmi vétséggel, szabálysértéssel vagy
bűncselekménnyel vádolná. Írásbeli nyilatkozatra tanú vagy szakértő
akkor kérhető föl, ha személyes megjelenése olyan akadályba ütközik,
amely okán személyes megjelenéséből fakadó késedelem az eljárást az
előírt szabályszerű határidőben nem lehetne befejezni.
(15)Az eljárás alá vont személy az eljárás megkezdése előtt jogosult az írásbeli
és tárgyi bizonyítékok megismerésére.
14.§ A FEGYELMI HATÁROZAT MEGHOZATALA
(1) A sportfegyelmi bizottság határozatában
a) a kötelezettségszegést megállapítja és büntetést szab ki, vagy
b) megállapítja, hogy az eljárás alá vont a kötelezettségszegést nem követte
el, vagy
c) az eljárást megszünteti.
(2) A sportfegyelmi bizottság elnökének javaslatára a sportfegyelmi bizottság az
eljárást felfüggesztheti:
a)
legfeljebb az akadály megszűnéséig, ha az eljárás alá vont önhibáján
kívül védekezését a 12. § (11) bekezdésében meghatározottak szerint nem
tudja előterjeszteni, illetve
b)
legfeljebb a büntető- vagy szabálysértési eljárás jogerős
befejezéséig, ha a kötelezettségszegés miatt büntető vagy szabálysértési
eljárás indult, feltéve, hogy a jogerős határozat nélkül a tényállás nem
tisztázható.
(3) A felfüggesztés időtartama az eljárás befejezésére irányadó határidőbe nem
számít be.
(4) Meg kell szüntetni a sportfegyelmi eljárást, ha annak tartama alatt az eljárás
alá vont személy elhalálozik vagy az eljárás alá vont sportszervezet megszűnik
vagy a fegyelmi vétség elévült.
(5) Ha az eljárás alá vont személy jogviszonya a sportfegyelmi büntetés letöltése
előtt megszűnik, a büntetést vagy annak hátralévő részét annak a sportról
szóló 2004. évi I. törvény. hatálya alá tartozó sportszövetségnek kell
foganatosítania, amellyel az eljárás alá vont személy jogviszonyba kerül.
(6) Amennyiben a Fegyelmi Bizottság a bizonyítási eljárást befejezi, akkor a
fegyelmi bizottság elnöke a tárgyalást berekeszti, tárgyalási jegyzőkönyvet
lezárja és elrendeli a zárt tanácskozást a határozathozatal céljából.
(7) Fegyelmi eljárás alá vont személy terhére megállapított fegyelmi vétség
elkövetése esetén a fegyelmi bizottság a fegyelmi büntetést szab ki.
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(8) A zárt tanácskozáson a fegyelmi bizottság tagjai szótöbbséggel határoznak.
(9) A fegyelmi bizottság a döntését a tárgyaláson nyilvánosan hirdeti ki,
megindokolja és 8 napon belül írásba foglalja, melyből 3 napon belül 1
példányt az eljárás alá vont részére, 1 példányt a fegyelmi eljárást elrendelő
részére kézbesíttet, egy példányt pedig a fegyelmi határozatok tárába vezet
be a főtitkár útján.

15.§ A SPORTFEGYELMI HATÁROZAT TARTALMA
(1) Tartalmazza az eljáró sportfegyelmi bizottság megnevezését, a bizottság
elnökének és tagjainak, valamint az eljárás alá vont azonosítására szolgáló
adatokat, az ügy iktatószámának és tárgyának megjelölését;
(2) A rendelkező részben az érdemi döntést, a kiszabott büntetés fajtáját,
mértékét, időtartamát, a sportfegyelmi határozattal szembeni jogorvoslat
lehetőségéről szóló tájékoztatást, az eljárással kapcsolatban felmerült
költségek viseléséről való döntést;
(3) Az indokolásban az eljárás alapjául szolgáló kötelességszegés leírását, a
bizonyítási eljárás eredményeképpen a sportfegyelmi bizottság által
elfogadott vagy mellőzött bizonyítékokat, a határozat alapjául szolgáló
jogszabályi rendelkezéseket, a sportszövetség sportfegyelmi szabályzata
vonatkozó rendelkezéseinek megjelölését;
(4) A sportfegyelmi eljárás lefolytatásával összefüggő költségeket - a (14)
bekezdésben meghatározott kivétellel - az eljáró szerv viseli.
(5) 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.
(6) a határozat meghozatalának helyét és időpontját, valamint a határozat
kiadmányozójának nevét.
(7) A sportfegyelmi eljárás során jeltomács közreműködését kell biztosítani,
amennyiben az eljárás alá vont személy hallássérült. Az eljárás alá vont
látássérült személy kérésére a jegyzőkönyvet és a határozatot Braille-írásban
is el kell készíteni.
16.§ JOGORVOSLAT
(1) Az első fokú sportfegyelmi határozat ellen az eljárás alá vont személy,
illetve sportszervezet, valamint az, akinek jogát vagy jogos érdekét a
határozat érinti, a kézbesítéstől számított tizenöt napon belül jogorvoslati
kérelmet terjeszthet elő.
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(2) A jogorvoslati kérelmet az első fokú határozatot hozó sportfegyelmi
bizottság elnökénél kell benyújtani, aki azt a kérelem kézhezvételétől
számított tizenöt napon belül az eljárás során keletkezett iratokkal együtt
továbbítja a sportszövetség fellebbviteli szerve vezetőjének.
(3) A másodfokú eljárás során az Elnökség, mint a sportszövetség fellebbviteli
szerve az első fokú határozatot megsemmisíti és az első fokon eljárt
sportfegyelmi bizottságot új eljárásra utasítja, az első fokú határozatot
megváltoztatja, vagy helybenhagyja. Az elkésett fellebbezést az elnökség
elutasítja.
(4) Az elnökség fegyelmi ügyben határozatképes, ha az e tárgyban tartott ülésen
a tagjainak több mint fele jelen van. Másodfokú fegyelmi határozatát
szótöbbséggel, zárt tanácskozáson hozza meg.
(5) A sportszövetség fellebbviteli szervének szervezetére, eljárására, a
határidők számítására az első fokú eljárásra előírt rendelkezéseket
megfelelően kell alkalmazni azzal, hogy a határidőket az ügy iratainak a
Szövetség Elnökéhez megérkezésétől kell számítani.
(6) A másodfokú döntés meghozataláig az eljárás alá vont sportoló
sporttevékenységét az elnökség felfüggesztheti, ha a Fegyelmi Bizottság
korábban ezt nem tette meg.
17. § BÍRÓSÁGI FELÜLFVIZSGÁLAT
(1)A jogerős másodfokú fegyelmi határozat ellen az eljárás alá vont személy
bírósági felülvizsgálatot kezdeményezhet peres eljárás keretén belül az
illetékes Törvényszéken vagy a Sport Állandó Választott Bíróság előtt a jogerős
határozat kézhezvételétől számított 30 napon belül.
(2)A perben a Szövetséget az elnök vagy az alelnök képviseli.
(3)A per megindítása a fegyelmi határozatban meghatározottak végrehajtását
nem akadályozza, kivéve, ha a Törvényszék a határozat végrehajtását
felfüggeszti.
18.§ FEGYELMI NYILVÁNTARTÁS
(1)A fegyelmi eljárás iratanyagát a Fegyelmi Bizottság elnöke a főtitkár útján
köteles megőrizni és a fegyelmi büntetéseket nyilvántartani a fegyelmi
határozatok tárában.
(2)A lefolytatott fegyelmi eljárásokról és a kiszabott fegyelmi büntetésekről a
Fegyelmi Bizottság elnöke a Közgyűlésnek köteles beszámolni évente egy
alkalommal
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20.§ HATÁLYBA LÉPÉS
Az elnökség a korábbi fegyelmi szabályzatot hatályon kívül helyezte és jelen
fegyelmi szabályzatot 2018. december 31. napján fogadta el és az elfogadás napján
az MDLSZ honlapján kihirdette.
Budapest, 2018. december 31.

Szalai László
elnök
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