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A Sportról szóló 2000. évi CXLV törvény és a 34/2001. korm. rendeletben foglaltak alapján a Magyar 

Élet-és Vizimentő Szakszövetség a következő fegyelmi szabályzatot fogadta el. 

 

 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

 

1.§ 

 

Hatáskör, illetékesség, időbeli hatály 

a) A sportági szakszövetség fegyelmi jogköre hatálya alá tartoznak a hivatásos és a amatőr 

sportolók, sportszakemberek, sportvezetők, játékvezetők, versenybírók, választott tisztségviselők 

és sportszervezetek (a továbbiakban: a sportolók), akik sportegyesület vagy sportszervezet 

tagjaként, vagy attól függetlenül a sportági szakszövetség működése keretében testnevelési és 

sporttevékenységet fejtenek ki.  

 

b) A sportfegyelmi eljárást a sportági szakszövetség, illetőleg a sportszervezet folytathatja le. A 

Szakszövetség folytatja le a fegyelmi eljárást a sportolóval szemben, ha a sportági nemzetközi 

szakszövetség, vagy a Szakszövetség játék-, verseny-, igazolási, átigazolás, vagy egyéb sza-

bályzataiban foglalt kötelezettségeket vétkesen megszegte, továbbá a Szakszövetség által kiírt, 

vagy szervezett versenyen résztvevő sportszervezettel szemben, ha a versenyszabályzatban, vagy 

a versenyzéssel kapcsolatban a Szakszövetség egyéb szabályzataiban megállapított elő-írásokat 

megszegi. A Szakszövetség folytatja le a fegyelmi eljárást az általa kiírt, vagy szer-vezett 

versenyen résztvevő sportszervezet hivatalos képviselőjeként megjelölt sport-szakemberrel 

szemben is.                                                                                         

 

c) Amennyiben a sportági nemzetközi szakszövetség a sportolóval, ill. sportszakemberrel vagy 

sportszervezettel szemben büntetést szab ki, úgy a büntetés végrehajtására a szakszövetség ill. a 

sportszervezet jogosult és egyben köteles azzal, hogy szükség szerint saját hatáskörében is 

sportfegyelmi eljárást folytathat le.    

 

d) A sportfegyelmi eljárás lefolytatására a Szakszövetség közgyűlése I. fokon eljáró Fegyelmi 

Bizottságot hoz létre, amely 3 főből áll. A II. fokú fegyelmi jogkört a Szakszövetség Elnöksége 

gyakorolja. A Szakszövetség közgyűlése továbbá 3 főből álló Rendkívüli Fegyelmi Bizottságot 

választ.  

 

e) A fegyelmi ügyben eljáró személyeket a tudomásukra jutott tények tekintetében titoktartási 

kötelezettség terheli.  

 

f) A fegyelmi ügyekben eljáró szervek működési rendjüket maguk állapítják meg.  

 

2. §. 
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1. A fegyelmi felelősséget az elkövetés idején hatályban lévő szabályok szerint kell elbírálni. 

Amennyiben az elbíráláskor hatályban lévő szabályok enyhébb elbírálást tesznek lehetővé, úgy 

ezen szabályokat kell alkalmazni.    

 

2. A sportfegyelmi bizottság eljárásában nem vehet részt sem tagként sem elnökként, sem 

jegyzőkönyvvezetőként az eljárás alá vont közeli hozzátartozója (Ptk 685. 0. b) pont), sem az, 

akit az eljárás során tanúként vagy szakértőként hallgattak meg, vagy akinek sportfegyelmi 

büntetés meghozatalához vagy elmaradásához érdeke fűződik.   

 

3. Nem vehet részt a II. fokú eljárásban az a személy, aki az I. fokú eljárásban részt vett. 

 

4. Az összeférhetetlenséget az érintett tartozik haladéktalanul a sportfegyelmi bizottságnak 

bejelenteni és tevékenységét ezzel egyidejűleg megszüntetni. Akivel szemben 

összeférhetetlenség merül fel, az eljárásban nem vehet részt.  

  

3. § 

 

1. A fegyelmi eljárásban érvényesülnie kell az alkotmányos elveknek, így különösen az 

ártatlanság vélelmének, a közvetlenségnek, a nyilvánosságnak, a bizonyítás szabadságának és a 

jogorvoslat lehetőségének.  

 

2. Sportfegyelmi eljárás a kötelezettségszegéstől (vétség elkövetése) számított egy éven belül 

indítható azzal, hogy külföldön elkövetett kötelezettségszegés esetén a határidőt az eljárás alá 

vont hazatérésétől kell számítani.  

 

3. Sportfegyelmi eljárást a szövetség elnöke által kijelölt személy(ek) vagy szerv 

kezdeményezhet(nek) a Fegyelmi Bizottság elnökénél, aki annak elrendelésére kizárólagosan 

jogosult. A fegyelmi eljárás megindításáról a Fegyelmi Bizottság elnöke 8 napon belül írásban 

értesíti az eljárás alá vont személyt vagy sportszervezetet. Az értesítésben meg kell jelölni   

a) a sportfegyelmi eljárás tárgyát és elrendelésének jogalapját, 

b) a sportfegyelmi eljárás alapjául szolgáló cselekményt, 

c) a rendelkezésre álló bizonyítékokat, 

d) az eljárás alá vont meghallgatásának, illetve a tárgyalásnak az időpontját, mely az 

értesítés kézhezvételét követő 6. nap előtti időre nem eshet  

 

4. Az értesítéshez csatolni kell a fegyelmi eljárás elrendelésének alapjául szolgáló 

dokumentumokat is.  

 

5. Amennyiben az eljárás alá vont nagykorúságát nem töltötte be, úgy törvényes képviselője is 

értesítendő.  

4.§ 

 

1. A tárgyalást legkésőbb az eljárás elrendelésétől számított 15 napon belül meg kell tartani. Ha 

valamelyik értesített személy vagy képviselő a tárgyaláson nem jelenik meg, az ügyet 

érdemben elbírálni csak akkor lehet, ha a szabályszerű értesítésről meg lehet győződni. A 

tárgyalás megtartásának nem akadálya, ha az érintett személy bejelenti, hogy azon nem kíván 
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részt venni.   

 

2. A tárgyalásról jegyzőkönyvet kell felvenni, amely tartalmazza a lényeges eseményeket, mely az 

ügy elbírálásához szükséges. A tárgyaláson a bizottság tanút, szakértőt hallgathat meg, 

valamint egyéb bizonyítást folytathat le, így többek között szemlét tarthat, iratokat tekinthet 

meg, fénykép- és hang-, ill. filmfelvételt, videót szerezhet be.   

 

3. Az eljárás alá vont jogi képviselőt igénybe vehet. Az eljárás alá vont kérelmére az eljárásban 

az ágazatban működő munkavállalói, illetve szakmai érdekképviseleti szerv részvételét, illetve 

képviseleti jogának gyakorlását lehetővé kell tenni.  

 

4. Ha az eljárás alá vont meghallgatására tartós akadályoztatása miatt nem kerülhet sor, a 

kötelezettségszegés elkövetésével kapcsolatos megállapításokat, és azok bizonyítékait vele 

írásban kell közölni, és 8 napos határidő kitűzésével fel kell szólítani, hogy védekezését 

terjessze elő.  

 

5. Az I. fokú eljárást megindításától számított 30 napon belül be kell fejezni azzal, hogy 

amennyiben az ügy bonyolultsága indokolja, a bizottság elnöke az eljárást egy alkalommal 15 

nappal meghosszabbíthatja. Ha az ügy egy tárgyaláson nem tisztázható, úgy 8 napon belül 

újabb tárgyalást kell tartani.   

 

6. A fegyelmi tárgyalás nyilvános. A fegyelmi tanács a nyilvánosságot a tárgyalás bármely szakában 

kizárhatja, ha az a személyiségi jogok védelmében szükséges. 

 

5.§ 

 

1. A sportfegyelmi bizottság I. fokú határozatában   

 

a) ha a kötelezettségszegést megállapítja, intézkedést alkalmaz, vagy büntetést szab ki, 

b) az eljárás alá vontat felmenti, amennyiben a kötelezettségszegés nem állapítható meg, 

ill. 

c) az eljárást megszűnteti.  

 

                            6.§ 

 

E szabályzat értelmében hozzátartozó az egyenes ágbeli rokon, és annak házastársa, az örökbefogadó 

és a nevelőszülő, az örökbefogadott és a nevelt gyermek, a testvér, a házastárs, az élettárs és a jegyes, a 

házastárs egyenes ágbeli rokona és testvére, valamint a testvér házastársa. 

 

7.§ 

 

A napokban megállapított határidőbe nem számít be az a nap, amelyre a határidő kezdetére okot ad 

körülmény esik (kezdő nap). Ha a határidő utolsó napja munkaszüneti nap, a határidő a következő 

munkanapon jár le. Nem számít a határidő elmulasztásának, ha a beadványt a határidő utolsó napján 

postára adták. 

 

8.§ 

 



 4 

A fegyelmi eljárást folytató szerv az eljárást felfüggesztheti, ha az eljárás alá vont önhibáján kívül 

védekezését a megjelölt határidőben nem tudja előterjeszteni, az akadály megszűnéséig.  

 

Amennyiben büntető vagy szabálysértési eljárás indul, a kötelezettségszegés miatt, úgy annak jogerős 

befejezéséig az eljárás felfüggeszthető, ha a jogerős határozat nélkül a tényállás nem tisztázható. 

 

9.§ 

 

Meg kell szüntetni a sportfegyelmi eljárást, ha  

 

a) annak tartama alatt az eljárás alá vont munkaviszonya, munkavégzésre irányuló egyéb 

jogviszonya, amatőr sportolói szerződése, vagy sportegyesületi tagsága megszűnik, s 

annak időpontjától ugyanabban a sportágban új tagsági viszonyt nem létesít,  

 

b) a kötelezettségszegést nem az eljárás alá vont követte el, vagy annak elkövetése nem 

bizonyítható, ill.   

 

c) az eljárás alá vont elhalálozik, ill. az eljárás alá vont sportszervezet megszűnik. 

 

10.§ 

 

Ha az eljárás alá vont személy sportolói szerződése, munkaviszonya vagy sportegyesületi tagsága a 

sportfegyelmi büntetés letöltése előtt megszűnik, a büntetést vagy annak hátralévő részét az a szerv 

foganatosítja, amellyel az eljárás alá vont személy jogviszonyba, ill. tagsági viszonyba kerül. 

 

A büntetést csak akkor lehet foganatosítani, ha az nem évült el. 

 

A büntetés végrehajthatósága pénzbüntetés esetében egy év, egyéb büntetés esetében három év alatt 

évül el.  

 

11.§ 

  

1. A fegyelmi eljárást folytató szerv a határozat kihirdetését követő 8 napon belül azt írásba 

foglalja, és az eljárás alá vonttal, valamint az érintettekkel kézbesítés útján közli.  

 

a) A határozat rendelkező részből és indokolásból áll. A rendelkező rész tartalmazza az 

alkalmazott intézkedést vagy büntetést, annak mértékét, ill. időtartamát, szükség esetén 

az előzetes végrehajthatóságot, valamint a jogorvoslat lehetőségére vonatkozó 

tájékoztatást. Az indokolás a döntésnél figyelembe vett tények, körülmények rögzítését 

és értékelését tartalmazza. Ezen elemek együttes megléte kötelező tartalma a fegyelmi 

határozatnak.  

 

b) Sportolóval, ill. sportszakemberrel szemben szóbeli figyelmeztetés és írásbeli megrovás 

tárgyalás tartása nélkül is kiszabható, ha a tényállás megítélése egyszerű, és a vétség 

elkövetését az eljárás alá vont elismeri.   

 

Sportszervezettel szemben e feltételek fennállása mellett írásbeli figyelmeztetés 
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szabható ki.  

 

c) Sportfegyelmi büntetések és intézkedések együttesen is alkalmazhatók.   

 

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

 

12.§ 

 

1. Az I. fokú sportfegyelmi határozat ellen a kézbesítéstől számított 15 napon belül 

fellebbezésnek van helye. A fellebbezés az I. fokú fegyelmi hatóságnál nyújtandó be, amelynek 

elnöke azt az eljárás során keletkezett iratokkal együtt haladéktalanul, de legkésőbb 8 napon 

belül a sportfegyelmi fellebbviteli bizottsághoz terjeszti fel.  

 

2. A II. fokú eljárás során az Elnökség az I. fokú határozatot megváltoztathatja, helyben 

hagyhatja, vagy azt hatályon kívül helyezheti, azzal, hogy az I. fokú Fegyelmi Bizottságot új 

eljárásra utasítja.   

 

3. A fellebbviteli eljárásban a határidők és az eljárási szabályok az I. fokú eljárásra irányadók 

szerint alakulnak.  

 

13.§ 

 

1. A II. fokú határozat ellen a kézbesítéstől számított 5 napon belül a Rendkívüli Fegyelmi 

Bizottsághoz nyújt ható be kérelem, amely azt soron kívül bírálja el és határozatát írásban 

kézbesíti.   

 

2. A Rendkívüli Fegyelmi Bizottság a jogerős határozatot helyben hagyja vagy megváltoztatja, ill. 

hatályon kívül helyezi és új határozatot hoz tárgyalás tartása nélkül, az első és másodfokú 

eljárás iratai alapján.  

 

3. A II. fokú határozat a 13.§ 1. bekezdésben írott eljárásra tekintet nélkül végrehajtható.  

 

4. Az eljárás alá vont a 13.§ 1. bekezdésben írott kérelemben méltányosságból a határozat 

végrehajtásának felfüggesztését kérheti, ha a fegyelmi büntetés eltiltást tartalmaz.  

 

14.§ 

 

Az eljárás költségeit az eljáró szerv viseli, kivéve azt az esetet, amikor a fegyelmi felelősség 

megállapítására jogerősen sor kerül, és az eljárás alá vont költséggel járó eljárási cselekményeket 

indítványozott, valamint az igénybe vett jogi képviselő költségeit.  

 

15.§ 

 

1. Sportfegyelmi vétséget követ el az a sportoló, aki:  

 

a) a sportág szakszövetség alapszabályában foglalt kötelezettséget a verseny és 

játékszabályban előírtakat vétkesen megszegi,  
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b) sporttevékenységgel összefüggésben bűncselekményt követ el,   

 

c) a sportteljesítmény fokozására tiltott teljesítményfokozó szert vagy módszert (dopping) 

alkalmaz, illetőleg annak alkalmazásában közreműködik,  

 

d) a tagsági viszonyából eredő kötelezettségeit más módon vétkesen megszegi, így 

különösen a sporttevékenységgel összefüggésben magának vagy másnak jogtalanelőnyt 

kér vagy megszerez, továbbá másnak jogtalan előnyt nyújt vagy előny nyújtását 

megkísérli, botrányos vagy erkölcstelen viselkedést tanúsít. 

  

16.§ 

 

A fegyelmi büntetés célja és kiszabásának elvei 

 

A fegyelmi büntetés legfőbb célja a nevelés a megelőzés, ennek megfelelően a fegyelmi büntetést úgy 

kell kiszabni, hogy igazodjék a fegyelmi vétség súlyához, az elkövetett vétkesség fokához, továbbá 

vegye figyelembe az enyhítő és súlyosbító körülményeket. 

 

17.§ 

 

Fegyelmi büntetés végrehajtásának felfüggesztése 

 

1. Az 1 évet meg nem haladó eltiltás végrehajtása próbaidődre felfüggeszthető, ha az elkövető 

személyi körülményeire, valamint az elkövetett fegyelmi vétségre figyelemmel a büntetés célja 

végrehajtás nélkül is elérhető.  

 

2. A próbaidő 6 hónaptól 1 évig terjedhet.  

 

3. A próbaidőre felfüggesztett fegyelmi büntetést végre kell hajtani, ha az elkövetővel szemben a 

próbaidő alatt elkövetett fegyelmi vétség miatt írásbeli figyelmeztetésnél súlyosabb büntetés 

kiszabására került sor. 

18.§ 

 

1. A Fegyelmi Bizottság jár el - a 2. és 3. bekezdésben foglaltak kivételével - azzal szemben, aki

  

 

a) a sportági szakszövetség által vagy közreműködésével rendezett bajnokságon, 

versenyen, mérkőzése, edzése, edzőtáborban vagy egyéb más sporteseményen nem 

kizárólag a sportegyesületi rendet sértő fegyelmi vétséget követ el.  

 

b) a sportág egészét vagy több sportegyesület működését érintő fegyelmi vétséget (játékos 

csábítás, átigazolási szabályok megsértése) követ el,  

 

c) a cselekmény elkövetése után, de még a sportegyesületi fegyelmi felelősségre vonás 

előtt sportegyesületi tagságát kilépéssel megszűnteti.  
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2. A szakszövetség tagjának kizárására vonatkozó határozathozatal a szakszövetség 

közgyűlésének hatáskörébe tartozik.  

 

19.§ 

 

Hatásköri és illetékességi viták 

 

A sportegyesület és a sportági szakszövetség között felmerülő hatásköri vitában az Elnökség határoz. 

 

 

A SZAKSZÖVETSÉG FEGYELMI ÜGYBEN ELJÁRÓ SZERVEI 

 

20.§ 

 

A Szakszövetség hatáskörébe tartozó fegyelmi eljárások lefolytatására az alábbi szervek jogosultak: 

 

1. Első fokon: a Fegyelmi Bizottság, 

 

2. Másodfokon az Elnökség (Fegyelmi Fellebbviteli Bizottsági funkciót betöltve) 

 

3.  Harmadfokon: a Rendkívüli Fegyelmi Bizottság 

 

21.§ 

 

Mindhárom elbírálási szinten az eljáró tanács elnökből és két tagból áll. 

 

22.§ 

 

1. Fegyelmi bizottság tagjaként nem járhat el: 

 

a) aki ellen fegyelmi eljárás vagy büntető eljárás van folyamatban, ennek jogerős 

befejezéséig, 

b) aki az eljárás alá vont hozzátartozója, 

c) akinek a tanúkénti meghallgatása az eljárásban szükségessé válhat,  

d) a másodfokú eljárásban az, aki az első fokú eljárásban eljárt, 

e) akitől az ügy elfogulatlan elbírálása egyéb okból nem várható 

f) A kizárásra vonatkozó rendelkezéseket a jegyzőkönyvvezetőre is megfelelően 

alkalmazni kell.  

 

23.§ 

 

1. A kizárási okot az érintettek nyomban kötelesek a fegyelmi bizottság elnökének bejelenteni. 

 

2. Az eljárás alá vont a fegyelmi tanács elnöke, tagjai ellen elfogultsági kifogást terjeszthet elő. Az 

elfogultsággal érintett személy meghallgatása után a kizáró okról a fegyelmi bizottság elnöke 

(helyettese) határoz. 
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3. Amennyiben az elfogultsági kifogásnak helyt ad, a fegyelmi bizottság elnöke másik tanácstagot 

felöl ki. 

 

24.§ 

 

1. Az eljárás során nem hallgatható ki tanúként: 

 

a) akitől testi vagy szellemi fogyatékossága miatt helyes vallomás nyilvánvalóan nem 

várható, 

b) aki a titoktartás alól nem kapott felmentést; nem hallgatható ki olyan tényről, amely 

államtitkoknak, szolgálati titkoknak minősül. 

 

2. A vallomástételt megtagadhatja: 

 

a) az eljárás alá vont hozzátartozója, 

b) aki magát vagy hozzátartozóját bűncselekmény elkövetésével vádolná az ezzel 

kapcsolatos kérdésben, 

c) aki hivatásánál fogva titoktartásra köteles, kivéve ha ez alól felmentették. 

 

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

 

 

FEGYELMI INTÉZKEDÉS 

 

25.§ 

 

1. Az egyszerű megítélésű ügyekben -, ha a fegyelmi vétség egyértelmű - a fegyelmi tanács 

tárgyalás tartása nélkül fegyelmi büntetés értékű intézkedést hoz. 

 

2. Fegyelmi intézkedés alkalmazása indokolt különösen, ha az eljárás alá vont a fegyelmi vétség 

elkövetését elismerte, és a kötelességszegés kisebb súlyú. 

 

3. A fegyelmi intézkedésről szóló határozatban írásbeli figyelmeztetés szabható ki.  

 

FEGYELMI BÜNTETÉSEK 

 

26.§ 

 

1. A fegyelmi vétséget elkövetővel szemben a következő büntetések szabhatók ki: 

 

a) megrovás, 

b) pénzbüntetés, 

c) meghatározott kedvezmények megvonása, ill. csökkentése, 

d) eltiltás - meghatározott időre - sporttevékenységtől, 

e) kizárás, 

f) átigazolástól való eltiltás, 

g) kölcsönadástól való eltiltás.   
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2. A kizárás büntetés alkalmazása tárgyában a szakszövetség indítványára a sportszervezet 

(sportegyesület) határoz. 

 

3. A fegyelmi büntetés kiszabásánál figyelembe kell venni az enyhítő és súlyosbító 

körülményeket, különösen a kötelességszegés súlyát és ismételtségét; a szándékosság, illetőleg 

a gondatlanság fokát, valamint az okozott kár mértékét. 

 

4. Sportszakemberre az (1) bekezdésben írott büntetéseken túlmenően szakmai tevékenységtől, 

sportági sportesemény látogatásától határozott időre való eltiltás is kiszabható. 

 

5. A sporttevékenységtől való eltiltás lehet 

a) versenyzéstől, 

b) edzétől, 

c) sportrendezvényen való részvételtől, 

d) a szövetségen belüli tevékenységtől         

 

6. A szakmai tevékenységtől való eltiltás lehet 

a) edzői, 

b) versenybírói, 

c) mérkőzésvezetői 

 

 

27.§ 

 

Sportszervezettel szemben alkalmazható büntetések 

 

1. Sportfegyelmi eljárást lehet lefolytatni a sportszervezettel szemben, ha a versenyszabályzatban 

vagy a versenyzéssel kapcsolatban a szakszövetség egyéb szabályzataiban megállapított 

előírásokat megszegi.  

 

2. A szakszövetség a sportfegyelmi eljárást az általa kiírt vagy szervezett versenyen részt vevő 

sportszervezettel szemben folytathatja le.  

 

3. Sportszervezetre, illetve annak szervezeti egységére sportfegyelmi büntetésként  

 

a) írásbeli figyelmeztetés, 

b) a szakszövetség által adható juttatások csökkentése, megvonása, 

c) a rendezői létszám felemelésére kötelezés, 

d) szakszövetségi ellenőr fogadására és eljárási költségeinek viselésére kötelezés, 

e) sportrendezvény nézők nélkül, zárt sportlétesítményben való megtartása vagy szektor 

lezárásának elrendelése, 

f) pályaválasztási jog határozott időre való megvonása, 

g) mérkőzés eredményének megsemmisítése, bajnoki pontok levonása, 

h) büntetőpontok megállapítása, 

i) nemzetközi sportrendezvényen való részvételtől eltiltás, 

j) sportoló igazolásához, átigazolásához való jog megvonása, 

k) a versenyrendszer alacsonyabb osztályába sorolás, 

l) a versenyrendszerből vagy meghatározott számú versenyből kizárás, 
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m) a szakszövetségi eljárás költségeinek viselésére kötelezés, 

n) a szakszövetségből kizárás, 

o) pénzbüntetés 

szabható ki.   

 

4. A büntetés időtartama  

 

a) a (3) bekezdés b) pontja esetében a hat hónapot, 

b) a (3) bekezdés e) pontja esetében a három alkalmat, 

c) a (3) bekezdés f) pontja esetében a három hónapot, 

d) a (3) bekezdés i), j) és l) pontja esetében a kilenc hónapot, 

e) a (3) bekezdés n) pontja esetében az egy évet 

 

           nem haladhatja meg.  

 

5. A büntetés a (3) bekezdés m) pontja esetében teljes költségviselést jelent.  

 

6. A büntetés mértéke a (3) bekezdés o) pontja esetében az ötvenmillió forintot nem haladhatja 

meg. 

 

7. A pénzbüntetés összege nem haladhatja meg a sportoló, sportszakember éves átlagjövedelmének 

három havi összegét. 

 

8. A kizárás fegyelmi büntetés végrehajtása egy alkalommal legfeljebb 3 évre felfüggeszthető. A 

felfüggesztés időtartamát év(ek)ben kell meghatározni. 

  

9. Ha a felfüggesztés ideje alatt elkövetett újabb fegyelmi vétség miatt az eljárás alá vonttal 

szemben jogerősen újabb fegyelmi büntetést szabtak ki, a felfüggesztett büntetést végre kell 

hajtani. 

 

10. A kiszabott pénzbüntetés a Szakszövetséget illeti.  

 

28.§ 

 

1. Sportfegyelmi ügyben hozott határozat ellen fellebbezésre az eljárás alá vont, valamint a szövetség 

elnöke által megbízott és  a 3. §. 3. pontjában említett személyek vagy szerv jogosult(ak). 

 

2. Sporttevékenységtől eltiltás büntetés esetén a sportoló, szakmai tevékenységtől való eltiltás esetén a 

sportszakember a jogerős határozat felülvizsgálatát kezdeményezheti bíróság előtt, amely bírósági 

eljárásra a munkaügyi perekre irányadó rendelkezések alkalmazandók. 

 

29.§ 

 

A pénzben kifejezett sportfegyelmi büntetés hatálya alól a kifizetésekor, az időtartamban 

meghatározott büntetés esetében az időtartam elteltekor mentesül az elkövető a fegyelmi büntetés 

következményei alól, más sportfegyelmi büntetés esetében a foganatosítását követően azonnal 

mentesül az elkövető. 
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30.§ 

 

A fegyelmi jogkör gyakorlói e tevékenységükben függetlenek, és jelen Fegyelmi Szabályzat szerint 

járnak el.  

31. § 

 

Amennyiben a sportfegyelmi eljárás lefolytatására a sportszervezet jogosult, annak másodfokon hozott 

döntése ellen a Szakszövetség Elnökségéhez lehet kérelmet benyújtani, amely azt következő ülésén 

soron kívül elbírálja. 

32. § 

 

A jelen fegyelmi szabályzatban nem szabályozott kérdésekben a 2000. évi CXLV. tv., valamint a 

34/2001. sz. Korm. rendelet vonatkozó rendelkezései irányadóak. 

 

Záradék: 

 

Jelen szabályzatot a Szakszövetség 2001. március 29-i ülésén 6/2001. (III.29.) sz. Elnökségi 

Határozatával elfogadta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________                       ___________________                   _____________________ 

        elnök                                            jegyzőkönyvvezető                        jegyzőkönyv-hitelesítő 


