MAGYAR MUAYTHAI SZAKSZÖVETSÉG FEGYELMI SZABÁLYZATA
2018.
A Magyar Muaythai Szakszövetség (továbbiakban: MMSZ) alapszabályában meghatározott
hatáskörében eljárva a Szakszövetség Fegyelmi Szabályzatát az alábbiakban határozza meg:
A SZABÁLYZAT HATÁLYA
1.§
A Szabályzat személyi hatálya kiterjed az MMSZ által nyilvántartott (igazolt) sportolókra,
tagjaira, versenyrendszerében résztvevő sportszervezetekre, és bírókra, valamint más
sportszakemberekre, az MMSZ által kiírt, szervezett vagy rendezett sportrendezvény,
sportesemény szervezőire, és hivatalos közreműködőire.
Ezen Szabályzat alkalmazása tekintetében sportszakembernek minősül az a természetes
személy, aki a KSH elnökének a Foglalkozások Egységes Osztályozási Rendszeréről (FEOR)
szóló 7/2010. (IV.23.) KSH közleménye szerinti sport-foglalkozást folytat, vagy a
sportszervezettel, sportszövetséggel munkaviszonyban vagy polgári jogi jogviszonyban
sporttevékenységgel kapcsolatban közvetlenül vagy közvetetten feladatot lát el,
sportszakembernek minősül továbbá a sportszervezet és az MMSZ ügyintéző és képviseleti
szervének vezetője, tagja; sportszakember különösen, de nem kizárólagosan a sportoló
felkészítését végző vagy azzal kapcsolatba hozható edző, a játékos ügynök, a
sportegészségügyi szakember (pl. sportorvos, sportpszichológus, gyúró, masszőr).
A Szabályzat területi hatálya kiterjed:
1. minden, az MMSZ versenynaptárában szereplő versenyre valamint a nemzetközi
versenyekre, amennyiben az azt rendező szervezet nem jár el az ügyben, vagy maga a
rendező sportszervezet kezdeményez fegyelmi eljárást az MNSZ-nél,
2. az MMSZ által szervezett, rendezett vagy felügyelt,
3. az MMSZ vagy tagjai által szervezett edzőtáborokra, edzésekre,
4. az MMSZ közgyűlésére, elnökségi és bizottsági üléseire,
5. az állami, minisztériumi, vagy az MMSZ-nél magasabb szerveződésű sportszervezet
(NVESZ, MOB) vagy felügyelő szervezet (HUNADO) eseményeire (konferencia,
szeminárium, díjátadó, stb),
6. az MMSZ tagjainak edzéseire, eseményeire
7. nyilvános szereplésre,
8. mindazon eseményekre, amelyeken a sportoló, vagy sportszakember ilyen
minőségében van jelen.
Az MMSZ Fegyelmi Szabályzata összhangban alkalmazandó a Szakszövetség Etikai és
Gyermekvédelmi Szabályzatával és annak Alapelvű tilalmaival.
A Szabályzat időbeli hatálya: A fegyelmi vétséget az elkövetés idején hatályban lévő
Fegyelmi Szabályzat szerint kell elbírálni.

Ha a cselekmény elbírálásakor már új Fegyelmi Szabályzat van hatályban, amely szerint az
elkövetett cselekmény már nem fegyelmi vétség, illetve ha az elkövetett cselekmény, mint
fegyelmi vétség enyhébb büntetés kiszabását rendeli el, akkor az új Fegyelmi Szabályzatot
kell alkalmazni a hatályba lépése előtt elkövetett cselekményekre is.
Sportfegyelmi felelősség
2.§.
Az MMSZ fegyelmi eljárást folytathat le sportolóval, illetve sportszakemberrel szemben az
alábbi esetekben meghatározott cselekmények vétkes megszegése esetén:
a) Az MMSZ alapszabályának, illetve egyéb szabályzataiban foglalt kötelezettségek
megszegése,
b) A tisztességes játék elvének (Fair play) megszegése, sporterkölcs sérelme,
c) Sportegészségügyi mulasztások, ellenőrzés elkerülése,
d) Hazai és nemzetközi (IFMA, EMF, WMC) versenyszabályzatok megszegése,
e) Az MMSZ érdekeivel ellentétes magatartás tanúsítása,
f) Doppingvétség,
g) Etikai és Gyermekvédelmi Szabályzat fegyelmi eljárásra utalt vétségei, kivéve a
szabályzat alapelvű tilalmait melyek mérlegelés nélkül kötelezően alkalmazandóak.
3.§.
Az MMSZ fegyelmi eljárást folytathat le azzal a sportszervezettel szemben, amely az
alapszabályban, illetve egyéb szabályzatokban meghatározott előírásokat vétkesen megszegi a
Szakszövetség tagjaként, vagy az általa szervezett versenyen résztvevőként.
Fegyelmi büntetések
4.§.
1. A sportolókra kiszabható fegyelmi büntetések:
a) szóbeli figyelmeztetés;
b) írásbeli megrovás;
c) a Szövetség által adott kedvezmények, támogatások legfeljebb egy évi időtartamra
történő megvonása, csökkentése;
d) pénzbüntetés;
e) a Szövetség versenyrendszerében szervezett, vagy a Szövetség, sportszervezet
versenynaptárában szereplő versenyen, és sportszervezet vagy Szövetség által
szervezett edzésen, edzőtáborban való részvételtől történő meghatározott időtartamra,
de legfeljebb öt évre történő eltiltás;
A pénzbüntetés kiszabható mértéke a hivatásos sportoló sporttevékenységéből származó éves
nettó átlagjövedelmének tizenkét havi összegét nem haladhatja meg. A pénzbüntetés az 1.
pont c) és e) alpontjaiban meghatározott fegyelmi büntetésekkel együtt is alkalmazható.

Amatőr sportolókkal szemben az 1. pont d) alpontjában meghatározott pénzbüntetés nem
alkalmazható.
2. A sportszakemberekre kiszabható fegyelmi büntetések:
a) szóbeli figyelmeztetés;
b) írásbeli megrovás;
c) a Szövetség által adott kedvezmények legfeljebb egy évi időtartamra történő
megvonása (csökkentése);
d) pénzbüntetés;
e) a Szövetség tevékenységében vagy versenyrendszerében történő szakmai
tevékenységtől meghatározott időre – akár végleges időtartamra – történő eltiltás;
A pénzbüntetés mértéke a sportszakember szakmai tevékenységéből származó éves nettó
átlagjövedelmének tizenkét havi összegét nem haladhatja meg. A pénzbüntetés a 2. pont c) és
e) alpontjaiban meghatározott fegyelmi büntetésekkel együtt is alkalmazható, egyébként a
fegyelmi büntetések együttesen nem alkalmazhatók. Ingyenes megbízási szerződés alapján
tevékenykedő sportszakemberre pénzbüntetés nem szabható ki.
5.§.
A sportoló esetében az átigazolási szabályok megsértése esetén az átigazolás rendszeréből
legfeljebb 2 évre történő kizárás is alkalmazható.
6.§.
Sportszervezet (Tagok) esetében alkalmazható fegyelmi büntetések:
a) Írásbeli figyelmeztetés,
b) Szakszövetségi kedvezmények, juttatások csökkentése (megvonása)
c) Sportszövetségi ellenőr fogadására, illetve eljárási költségeinek viselésére való
kötelezés,
d) a rendezői létszám felemelésére kötelezés,
e) a sportrendezvény nézők nélkül, zárt sportlétesítményben történő megtartásának
előírása vagy szektor lezárásának elrendelése, mindkettő maximum 12 havi
időtartamra,
f) a mérkőzés eredményének megsemmisítése,
g) Nemzetközi klubszintű sportrendezvényen történő részvételtől való eltiltás legfeljebb
2 év időtartamra,
h) Átigazolás rendszeréből való kizárás legfeljebb 2 év időtartamra,
i) MMSZ versenyrendszeréből való kizárás, maximum 1 év időtartamra,
j) a versenyrendszer alacsonyabb osztályába sorolás, abban az esetben, ha az adott
versenyrendszerben van alacsonyabb osztály,
k) a szakszövetségi eljárási költségek viselésére való kötelezettség,
l) Szakszövetség soraiból való ideiglenes (maximum1 év) kizárás, mely büntetés
kiszabását a Szövetség Alapszabályának 3. § 8. pontja a Szövetség Elnökségének
hatáskörébe utal, így az annak kapcsán indítandó eljárást az Elnökség folytatja le. A

Fegyelmi Bizottság az ügy iratait köteles az Elnökség részére felterjeszteni az ügy
elbírálása céljából.
m) Legfeljebb 50 millió Ft pénzbüntetés.
A pénzbüntetés a jelen Szabályzat 9. § b) – k) pontjaiban meghatározott fegyelmi
büntetésekkel együtt is alkalmazható.
A jelen Szabályzat 9. § c), d) és k) pontjaiban meghatározott büntetések egymással és bármely
más büntetéssel együtt is alkalmazhatók. A jelen Szabályzat 9. § f) pontjában meghatározott
büntetés a g) és h) pontokban megállapított büntetésekkel együtt is alkalmazható
A fegyelmi büntetés célja, kiszabásásnak elve
8.§.
A fegyelmi büntetés célja az elkövetett vétség ellensúlyozása, a sporterkölcs helyre állítása, a
szabályzatok prevenciós szerepének erősítése.
A fegyelmi büntetést úgy kell kiszabni, hogy igazodjék a fegyelmi vétség súlyához, az
elkövető vétkességi fokához és az eljárás során megállapítható enyhítő és súlyosbító
körülményekhez.
A büntetés kiszabásánál enyhítő körülményként kell figyelembe venni különösen:
a) a fegyelmi eljárás alá vont személlyel szemben az elkövetés időpontját megelőző két
éven belül marasztaló fegyelmi határozat nem született;
b) méltányolható indító ok vezetett a kötelezettségszegéshez;
c) az eredmény gondatlan okozása;
d) az eljárás alá vont személy vétkességére is kiterjedő beismerő nyilatkozata, megbánó
magatartás, az okozott eredmény elhárítására irányuló tevékenysége;
e) a sértett felróható közrehatása;
f) az eljárás alá vont személy az okozott kárt vagy annak egy részét megtérítette;
g) a fegyelmi vétség elkövetésétől hosszabb idő telt el.
A büntetés kiszabásánál súlyosbító körülményként kell figyelembe venni különösen:
a) a fegyelmi eljárás alá vont személy ezen eljárást megelőzően már lefolytatott fegyelmi
eljárásban fegyelmi büntetésben részesült;
b) a fegyelmi eljárás hatálya alatti elkövetés;
c) erkölcsileg különösen elítélendő ok;
d) gondatlanság súlyos foka, szándékosság;
e) a kötelezettségszegés folytatólagos, hosszabb időn keresztül történő elkövetése.
A sportoló, a sportszakember, és a sportszervezet vonatkozásában, abban az esetben, ha a
tényállás megítélése egyszerű és a kötelezettségszegést az eljárás alá vont elismeri, akkor a
Fegyelmi Bizottság tárgyalás tartása nélkül is kiszabhat sportfegyelmi büntetést. Ilyen
esetekben a Fegyelmi Bizottság a vétkes személyt írásbeli vagy szóbeli, a vétkes
sportszervezetet írásbeli figyelmeztetésben részesíti.

Több, egy időben elbírált fegyelmi vétség esetén, azokat egy eljárásban kell elbírálni. Ebben
az esetben a büntetés kiszabásakor a legsúlyosabban büntetendő fegyelmi vétség büntetési
tételét kell alapul venni, ennek felső határa a felével emelhető.
10.§.
Az így megállapított fegyelmi büntetést a MMSZ titkárságán (Főtitkár) nyilvántartásába kell
bevezetni.
A sportoló, a sportszakember, és a sportszervezet a pénzbüntetés fegyelmi büntetés alól a
megfizetéskor, az időtartamban meghatározott fegyelmi büntetés alól az időtartam leteltekor,
az egyéb fegyelmi büntetés alól foganatosítása után azonnal mentesül.
Fegyelmi eljárás rendszere
11.§.
a) A Fegyelmi eljárást első fokon az Elnökség által kijelölt Fegyelmi Bizottság folytatja
le.
b) A másodfokú fegyelmi eljárást a az Elnökség tagjaiból kijelölt Fellebbviteli Bizottság
folytatja le.
12.§.
A fegyelmi jogkört első fokon a kijelölt Fegyelmi Bizottság Elnöke és 5 tagja gyakorolja 3
tagú Fegyelmi Tanács útján, melynek tagjait a Fegyelmi Bizottság Elnöke jelöl ki.
A másodfokú eljárást a Szakszövetség Elnöke által az Elnökség tagjaiból kijelölt Fellebbviteli
Bizottság folytatja le.
A fegyelmi jogkör gyakorlói e tevékenységükben függetlenek és a Fegyelmi Szabályzat
szerint kötelesek eljárni.
13.§.
Nem vehet részt a fegyelmi eljárásban és döntéshozatalban elnökként, tagként, illetve nem
vehet részt jegyzőkönyvvezetőként:
a) aki a fegyelmi eljárás alá vont sportoló, sportszakember, Polgári Törvénykönyvben
meghatározott hozzátartozója,
b) akit az ügyben tanúként vagy szakértőként kell meghallgatni, vagy hallgattak meg,
c) akinek jogát, jogos érdekét az eljárás tárgyát képező ügy vagy személy érinti,
d) aki egyéb okból elfogult, így tőle az ügy elfogulatlan elbírálása nem várható el,
e) az érintett sportszervezet tagja,
f) a másodfokú eljárásban az, aki az első fokú eljárásban a sportfegyelmi bizottság
elnöke, tagja volt.

14.§.
A fennálló kizárási okot a fegyelmi jogkör gyakorlói hivatalból kötelesek bejelenteni. Ennek
alapján a Fegyelmi Bizottság Elnöke, illetve a Szakszövetség Elnöke gondoskodik másik tag
(pót tag) kijelöléséről.
A bejelentett kizárási kifogást az érintett tag nyilatkozatának beszerzése után a Fegyelmi
Bizottság Elnökebírálja el. Annak elutasítása esetén fellebbezésnek nincs helye, azt az érdemi
határozat elleni jogorvoslatban, illetve az MMSZ Elnökéhez benyújtott panaszbeadványban
lehet kifogásolni.
15.§.
A Fegyelmi Bizottság Elnökét érintő esetben az MMSZ Elnöke által kijelölt Fegyelmi Tanács
jár el, amelynek határozata ellen az Elnökséghez benyújtott fellebbezésnek van helye.
A fegyelmi eljárás megindítása
16.§.
A fegyelmi eljárás hivatalból vagy a Fegyelmi Bizottságnál előterjesztett kérelemre indul,
melynek nyomán a fegyelmi vétség alapos gyanúja esetén a Fegyelmi Bizottság elnöke
rendeli el, és azt a Fegyelmi bizottság folytatja le.
17.§.
A Fegyelmi Bizottság Elnöke az elrendeléstől számított 8 napon belül értesíti a kérelmezők és
az eljárás alá vont személyt, sportszervezetet, egyben felhívja a szükséges bizonyítékok 15
napon belüli csatolására.
18.§.
A fegyelmi tárgyalást legkésőbb az eljárás megindításáról szóló értesítés kézhezvételétől
számított tizenöt napon belül meg kell tartani, amelyre az eljárás alá vont személyt,
sportszervezetet (képviselőjét) írásban idézi. A tárgyalást úgy kell kitűzni, hogy arról a felek
az értesítést a tárgyalás előtt legalább három munkanappal korábban megkapják.
Az idézésben figyelmeztetni kell arra, hogy észrevételeit, indítványait írásban is csatolhatja,
illetve jogi képviselő útján is gyakorolhatja jogait, továbbá arra is, hogy igazolatlan
távolmaradása nem akadálya az eljárás lefolytatásának.
Ha valamelyik fél vagy jogi képviselője a tárgyaláson nem jelenik meg, tárgyalást tartani és
az ügyet elbírálni érdemben csak akkor lehet, ha az eljárás alá vontat vagy jogi képviselőjét
szabályszerűen értesítették. Az eljárás lefolytatható akkor is, ha az eljárás alá vont vagy jogi
képviselője írásban bejelentette, hogy a tárgyaláson nem kíván részt venni. Az eljárás alá
vont, vagy jogi képviselője a tárgyalásról szóló értesítés kézhezvétele és a tárgyalás napját
megelőző nap közötti időtartamban írásban jelezheti a Fegyelmi Bizottság elnöke felé, hogy a
tárgyaláson önhibáján kívüli okból nem tud részt venni. Ebben az esetben a Fegyelmi
Bizottság elnöke új tárgyalást tűz ki.

Az értesítés akkor szabályszerű, ha abban megjelölésre került a sportfegyelmi eljárás tárgya és
megindításának jogalapja, a sportfegyelmi eljárás alapjául szolgáló cselekmény, valamint az
eljárás alá vont meghallgatásának, illetve a tárgyalásnak a helye és az időpontja, továbbá az
értesítésben meg kell jelölni, hogy a Fegyelmi Bizottság az értesítéssel kapcsolatos
határidőket megtartotta. Az értesítéshez egyidejűleg csatolni kell a sportfegyelmi eljárás
elrendelésének alapjául szolgáló, az eljárás során bizonyítékként felhasználható iratok
másolatát is.
Ha a fegyelmi eljárás alapjául szolgáló cselekmény súlya vagy jellege azt indokolja, a
fegyelmi eljárást megindító értesítésben az eljárás alá vont személy az elsőfokú fegyelmi
határozat meghozataláig terjedő időre a sporttevékenység folytatásától felfüggeszthető.
19.§.
A Fegyelmi Bizottság Elnöke gondoskodik az indítványozott tanúk megidézéséről, egyéb
bizonyítékok beszerzéséről.
A fegyelmi eljárás alá vont személy, vagy sportszervezet képviselője jogosult érdeke
védelmében a fegyelmi eljárásra saját tanút bejelenteni, illetve a Fegyelmi Bizottság
Elnökével megidéztetni.
A Fegyelmi Bizottság a fegyelmi tárgyalást megelőzően is jogosult dokumentumok, videó
felvételek, nyilatkozatok beszerzésére az eljárás felgyorsítása érdekében.
A tárgyaláson a tényállás tisztázása érdekében bizonyítást kell lefolytatni, amely során az
eljáró szerv tanút, szakértőt hallgathat meg, valamint tárgyi bizonyítékként iratokat, fénykép-,
hang-, film- és videofelvételt szerezhet be, továbbá szemlét tarthat.
Elévülés
20.§.
Nem indítható fegyelmi eljárás, ha:
a) a fegyelmi eljárás elrendelésére jogosultnak a vétség elkövetéséről, vagy a
gyanúsítható személyről vagy szervezetről való tudomásszerzésétől 6 hónap eltelt,
b) a fegyelmi vétség elkövetésétől 10 év eltelt, kivétel az Etikai és Gyermekvédelmi
Szabályzat alapelvű tilalmait illetve a Büntető Törvénykönyvben szereplő
cselekedeteket, továbbá az ún. halasztott, ismételt ellenőrzésű doppingvétségeket.
c) c) az elkövetett vétség vagy cselekedet az MMSZ más szabályzata szerint fegyelmi
eljárás mellőzésével szankcionálandó (pl: Törvények szerinti kizáró okok, Etikai szab.
alapelvű tilalmak stb).
A nem Magyarországon elkövetett kötelezettségszegés esetén a b) pontban írt határidőt az
eljárás alá vont belföldre történő visszaérkezésétől kell számítani.
A verseny, vagy versenyrendszer eredményének jogellenes befolyásolása esetén a
sportfegyelmi eljárás megindításának joga nem évül el.

A Fegyelmi tárgyalás rendje
21.§.
A fegyelmi tárgyalást a Fegyelmi Bizottság Elnöke vezeti.
Annak megnyitása után ismerteti az eljárás tárgyát és az annak alapjául szolgáló tényeket és
beszerzett bizonyítékokat.
A Fegyelmi Bizottság, a tárgyaláson meghallgatja az eljárás alá vont személy, sportszervezet
képviselőjének álláspontját, majd bizonyítási eljárást folytat le.
A fegyelmi tárgyalás nyilvános, azonban az ügy tárgyára vagy a hallgatóság számára
figyelemmel a nyilvánosságot a Fegyelmi Bizottság Elnöke kizárhatja. Ebben az esetben is a
Fegyelmi Bizottság határozatát, nyilvánosan hirdeti ki.
A fegyelmi tárgyalásról hivatalos jegyzőkönyv készül.
A fegyelmi eljárás felfüggesztése
22.§
Az eljáró szerv a fegyelmi eljárást felfüggesztheti,
a) legfeljebb az akadály megszűnéséig, ha az eljárás alá vont önhibáján kívül
védekezését 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.
A fegyelmi tárgyalás jegyzőkönyve
23.§.
A fegyelmi tárgyalásról készült jegyzőkönyv kötelező elemként tartalmazza:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

a fegyelmi tárgyalás helyét, idejét,
a fegyelmi eljárás okait, tárgyát,
a tárgyaláson részt vevők nevét, sportszervezetét, tisztségét stb,
a tárgyaláson elhangzottak lényegét oly módon, hogy az később rekonstruálható
legyen (eljárás alá vont személy, tanúk, szakértők előadásait),
az ismertetett írásbeli bizonyítékokat,
a határozat kihirdetésének megtörténtét,
a jogorvoslat tárgyában tett nyilatkozatokat,
a fegyelmi határozatot,
az eljárást vezető elnök aláírását.

Fegyelmi határozat
24.§.
Az elsőfokú eljárást a megindításától számított legfeljebb harminc napon belül
határozathozatallal be kell fejezni. Ha az ügy az első tárgyaláson nem volt tisztázható, a
tárgyalást követő nyolc napon belül új tárgyalást kell kitűzni.
A Fegyelmi Bizottság eljárása alapján fegyelmi határozatot hoz, melyben:
a) a felelősséget megállapítja, büntetést szab ki vagy,
b) az eljárást megszünteti.
A fegyelmi felelősséget megállapító határozatban a fegyelmi vétség vétkes elkövetését kell
megállapítani.
A Bizottság az eljárást megszünteti:
a) ha a megállapított cselekmény nem valósít meg fegyelmi vétséget, vagy azt nem az
eljárás alá vont követte el,
b) ha nem bizonyítható a fegyelmi vétség elkövetése, vagy, hogy az eljárás alá vont
követte volna el, illetőleg a szabályszegés vétkessége,
c) a fegyelmi vétség elévült,
d) ha a fegyelmi vétség súlyára, az eset körülményeire tekintettel a legenyhébb fegyelmi
büntetés kiszabása sem indokolt, vagy
e) ha annak tartama alatt az eljárás alá vont személy elhalálozik, illetve az eljárás alá
vont sportszervezet megszűnik.
25.§
Az eljáró szerv az eljárás befejezésétől számított nyolc napon belül köteles a fegyelmi
határozatot írásba foglalni, és az eljárás alá vonttal kézbesítés útján közölni.
A fegyelmi határozat:
a) rendelkező részből és,
b) indoklásból kell álljon.
A határozat tartalmazza az eljáró bizottság megnevezését, a bizottság elnökének és tagjainak,
valamint az eljárás alá vont azonosítására szolgáló adatokat, az ügy iktatószámának és
tárgyának, a határozat meghozatalának helyét és időpontját, valamint a határozat
kiadmányozójának megjelölését.
A rendelkező rész 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 tartalmazza.
Az indokolás tartalmazza az eljárás alapjául szolgáló kötelezettségszegés leírását, a
bizonyítási eljárás eredményeképpen a sportfegyelmi bizottság által elfogadott vagy mellőzött

bizonyítékokat, a határozat alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezéseket, valamint a
Fegyelmi Szabályzat vonatkozó rendelkezéseinek megjelölését.
26.§
A fegyelmi határozatot a bizottság Elnöke a jelenlévőkkel kihirdetés útján, a távollévőkkel
kézbesítés útján közli.
Fellebbezés hiányában a határozat a közléstől számított fellebbezési határidő lejártát követő
napon emelkedik jogerőre és válik végrehajthatóvá. Ezt követően a jogerős határozatot meg
kell küldeni mindazoknak, akik közreműködni kötelesek annak végrehajtásában.
Jogorvoslat, fellebbezés lehetősége
27.§
A Fegyelmi Bizottság határozata ellen fellebbezéssel élhet a fegyelmi eljárás alá vont
személy, vagy sportszervezet, illetőleg azok jogi képviselője, továbbá az, akinek jogát, vagy
jogos érdekét a határozat érinti.
A fellebbezést szóban a tárgyalás lezárása előtt, vagy írásban, a közléstől számított 15 napon
belül a Fegyelmi Bizottság Elnökénél kell előterjeszteni, aki a kérelem kézhezvételétől
számított tizenöt napon belül az eljárás során keletkezett iratokkal együtt továbbítja a
Fellebbviteli Bizottság vezetőjének.
A fellebbezés benyújtása a határozat végrehajtására halasztó hatályú.
Az MMSZ szabályzatai alapján, fegyelmi eljárás mellőzésével alkalmazott szankciók (pl:
törvényi tilalmak, alapelvű szabályzati tilalmak) esetében jogorvoslatnak helye nincs.
II. fokú fegyelmi eljárás és határozat
28.§
A II. fokú fegyelmi jogkör gyakorlója az előterjesztett fellebbezés tárgyában általában az
iratok alapján dönt, indokolt esetben azonban tárgyalást tart (különösen, ha bizonyítási eljárást
folytat le), melyre az érdekelteket megidézi.
A másodfokú eljárásban a Fellebbviteli Bizottság az elsőfokú határozatot helybenhagyja, ha a
fellebbezés alaptalan.
Az elsőfokú határozatot a Fellebbviteli Bizottság hatályon kívül helyezi, és a Fegyelmi
Bizottságot új eljárásra utasítja, ha a Fegyelmi Bizottság olyan súlyos eljárási hibát vétett,
amely az érdemi döntésre is kihatással volt.
A Fellebbviteli Bizottság megváltoztatja az elsőfokú határozatot, ha az nem felel meg a
fegyelmi eljárás céljainak.
Az első fokon kiszabott büntetést csak akkor lehet súlyosítani, ha a fegyelmi eljárás alá vont
terhére a fegyelmi eljárás indítványozója fellebbezést jelentett be.

Ha a Fellebbviteli Bizottság az eljárás megismétlését rendeli el, határozatában az új eljárás
lefolytatásához iránymutatást ad.
A II. fokú fegyelmi jogkör gyakorlója az írásba foglalt határozatát közli az érdekeltekkel,
valamint mindazokkal, akik közreműködni kötelesek annak végrehajtásában. Ezt követően az
iratokat az I. fokon eljárt Bizottsághoz küldi vissza.
A másodfokú határozat a kihirdetésével válik jogerőssé és a határozat kézbesítésével
végrehajtható.
A sportolóval, a sportszakemberrel, valamint a sportszervezettel szemben kiszabottII. fokú
fegyelmi büntetéssel szemben a határozat kézbesítésétől számított 30 napos jogvesztő
határidővel az érintett keresettel bírósághoz, vagy Sport Állandó Választott bírósághoz
fordulhat.
A fegyelmi büntetés elengedése
29.§
Az MMSZ Elnöksége, méltányossági kérelem alapján a fegyelmi büntetés végre nem hajtott
részének végrehajtását elengedheti, amennyiben:
a)
b)
c)
d)

a fegyelmi büntetés időtartamának már több mint kétharmada eltelt,
az eljárás alá vont újabb fegyelmi vétséget nem követett el,
ha az elengedésre érdemes,
ha a fegyelmi büntetés célja ekként is elérhető.

Az elengedésre irányuló eljárás a fegyelmi büntetéssel érintett kérelmére indul, melyet az
MMSZ Elnökségéhez kell benyújtani, és csatolni a fenti feltételek megállapításához alkalmas
iratokat, véleményeket. A Fegyelmi Bizottság a kérelmet az iratokkal együtt, valamint a
fegyelmi ügy irataival terjeszti fel az Elnökséghez.
30.§
A fegyelmi eljárás lefolytatásával összefüggő költségeket az eljáró szerv viseli, kivéve, ha az
eljárás alá vont fegyelmi felelősségét jogerősen megállapították, amely esetben az eljárás alá
vont köteles megtéríteni az általa indítványozott eljárási cselekmények, illetve a részéről
igénybe vett jogi képviselő költségeit.
A fegyelmi határozatokat, illetve a fegyelmi eljárások teljes iratanyagát, jegyzőkönyvét az
MMSZ titkársága (Főtitkár) iktatja, nyilvántartja, illetve az erre előírt idő elteltével törli.
Ennek érdekében a fegyelmi eljárás jogerős lezárása után a teljes dokumentációt az MMSZ
titkárságának meg kell küldeni.

A jelen Szabályzatban kifejezetten nem rendezett kérdésekben a sportról szóló 2004. évi I.
törvény és a sportfegyelmi felelősségről szóló 39/2004. (III.12.) Korm. rendelet rendelkezései
az irányadóak.
Jelen Fegyelmi Szabályzatot az MMSZ Elnöksége fogadta el és 2018. szeptember 19.
napján hatályba léptette.

