
A MAGYAR ÍJÁSZ SZÖVETSÉG FEGYELMI SZABÁLYZATA 

Egységes szerkezetben elfogadta és jóváhagyta a Magyar Íjász Szövetség elnöksége 45/2010. 

(11.20) számú határozatával. 

 

I. fejezet 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

1.§ A Fegyelmi Szabályzat célja, feladata 

(1) A Magyar Íjász Szövetség (a továbbiakban: MISZ) Fegyelmi Szabályzatának (a 

továbbiakban: FSZ) célja, hogy: 

a) védje az íjász sportágban a MISZ, íjászok és a sportág irányításában, 

szervezésében,lebonyolításában résztvevők személyét és jogait, védje a FSZ részeként a 

sportfegyelmi szabályzat alkalmazásával az íjászat rendjét és tisztaságát; 

b) segítsen betartatni, illetve tiszteletben tartatni az íjászat versenyszabályait, a sportággal 

összefüggő egyéb szabályokat, illetve a MISZ határozatait; 

c) ösztönözze a sportolókat a sportfegyelem, doppingtilalom megtartására, a 

sportszervezetével, a többi sportolóval, az edzések és versenyek többi szereplőjével, a 

sportvezetőkkel, valamint a közönséggel szembeni sportszerű magatartásra; 

d) nevelje a sportolókat arra, hogy a versenyeken a játékszabályoknak és azok szellemének 

megfelelően vetélkedjenek; 

e) a fegyelemsértők ne kerüljék el a felelősségre vonást és a megfelelő súlyú fegyelmi 

büntetést. 

f) védje az íjászat a fenntartható működésének és fejlődésének alapjait.   

(2) Az FSZ feladata meghatározni, hogy mely cselekmény minősül fegyelmi vétségnek és azt, 

hogy ennek elkövetője milyen fegyelmi eljárás keretében, milyen fegyelmi büntetésben 

részesíthető. 

2.§ Az FSZ időbeli hatálya 

(1) A fegyelmi vétséget az elkövetés idején hatályban levő FSZ fegyelmi vétségeket 

meghatározó tényállások szerint kell elbírálni, illetve az elkövetés idején hatályos fegyelmi 

büntetést kell kiszabni. Az alkalmazandó eljárásjogi szabályok vonatkozásában az elbírálás 

időpontjában hatályos szabályokat kell alkalmazni.  
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(2) Ha az elbíráláskor olyan új FSZ van hatályban, amely szerint az elkövetett cselekmény 

már nem fegyelmi vétség, vagy az enyhébb elbírálás alá esik, akkor az új FSZ -t kell 

alkalmazni a hatályba lépése előtt elkövetett cselekményre is. 

3.§ Személyi hatály 

Az FSZ személyi hatálya alá tartozik a MISZ valamennyi tagja, különösen a tagegyesület, 

annak tagja, képviselője, megbízottja, versenyszervezője, rendezője, közreműködője, 

(továbbiakban: Tag) 

(1) Az FSZ sportfegyelmi fejezetét kell alkalmazni a MISZ által rendezett, illetve a MISZ 

versenynaptárában szereplő versenyek alább felsorolt résztvevőire: 

a) arra a sportolóra, aki a MISZ tag sportszervezet tagja, vagy vele sportszerződést illetőleg 

munkaszerződést kötött; 

b) a MISZ tag, illetve az általa kiírt vagy szervezett versenyen (versenyrendszerben) részt 

vevő személyre, szervezetre; 

c) a sportszervezet elnökére, íjász szakosztály elnökére, elnökségi tagjára, vagy egyéb olyan 

alkalmazottjára, aki az íjászattal kapcsolatos sport feladatot lát el (a továbbiakban együtt: 

sportvezető). 

d) a MISZ-szel, MISZ tag sportszervezettel szerződéses kapcsolatban álló edzőre; 

e) a MISZ-szel, MISZ tag sportszervezettel szerződéses kapcsolatban álló orvosra, gyúróra, 

versenyszervezőre (a továbbiakban együttesen: a verseny közreműködőjére); 

f) a versenybíróra; 

(2) A MISZ választott tagjára és az íjászat területén hivatalos tisztséget viselő, vagy 

megbízást teljesítő személyre (együtt: tisztségviselőjére). 

(3) Az FSZ. sportfegyelmi fejezetét kell alkalmazni a MISZ által rendezett felkészülés során, 

külföldi edzőtáborozáson,valamint a sportoló, sportvezető, edző, versenyben közreműködő 

által a válogatott, válogatási  versenyen elkövetett fegyelmi vétség alapos gyanúja 

elbírálásakor is, amennyiben a FITA vagy más nemzetközi íjász sportszervezet az eset 

kivizsgálását a MISZ hatáskörébe utalta. 

(4) verseny-szervezőre, rendezőre, közreműködőre (a továbbiakban együttesen: 

versenyszervező) esetén a sportfegyelmi fejezetben foglaltakon túlmenően a FSZ általános 

részét is alkalmazni kell különösen a sporttevékenységhez közvetlenül vagy közvetetten 

kötődő nyilvántartási, biztonsági, szervezési, ellenőrzési szabályok megsértése esetén.  
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II. fejezet 

A FEGYELMI VÉTSÉG 

4.§ Fegyelmi vétség 

Fegyelmi vétség az a cselekmény vagy mulasztás, amelyre az FSZ büntetés kiszabását 

rendeli. 

Fegyelmi vétséget követ el, aki a MISZ-szel kapcsolatban vagy azzal összefüggésben vagy az 

íjászattal összefüggően: 

a) bűncselekményt követ el; 

b) a sportteljesítmény fokozására tiltott teljesítményfokozó szert forgalmaz, illetőleg annak 

alkalmazásában közreműködik, segítséget nyújt, arra rábír, vagy ezekre ajánlkozik; 

c) magának, másoknak vagy sportszervezetének jogtalan előnyt szerez, illetve másnak, 

másoknak jogtalan előnyt nyújt, valamint ezek bármelyikére kísérletet tesz; 

d) a MISZ szabályzatait, határozatát vagy, bármely szerve által hozott határozatot megsérti; 

f) a MISZ tagjaként a MISZ iránti bizalmat megingató magatartást tanúsít, különösen ha 

megsérti a 2004 évi I. tv. 28. § (1) bekezdésének második mondatában foglaltakat vagy arra 

kísérletet tesz; 

g) az íjászattal kapcsolatos, iratot meghamisít, jogosulatlanul felhasznál vagy ezek 

valamelyikét megkísérli; 

h) szerződésben vállalt kötelezettségének nem, vagy csak  késedelmesen tesz eleget, 

egyoldalúan módosítja azt ; 

i) fegyelmi vétséget követ el az a MISZ tag aki a MISZ-el szembeni kötelezettségét nem tartja 

be illetve lejárt tartozása keletkezik; 

j) az általa szervezett, rendezett sporteseményen, rendezvényen vagy azzal összefüggésben a 

sportfegyelmi hatálya alá nem tartozó jogosulatlan részvétel, rendbontás történik; 

k) az íjászat által használt eszközök, mint a közbiztonságra különösen veszélyes eszközökhöz 

kötődően szabálysértést valósít meg, íjászrendezvényéhez kötődően az íjászat 

biztonságtechnikai szabályait megsérti. 

l) aki ismételten írásbeli figyelmeztetés ellenére a fegyelmi eljárás során az eljárást 

szándékosan hátráltatja, adatot, tényt eltitkol, valótlan adatot, tényt állít, közöl. 
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II./A. fejezet 

SPORTFEGYELMI VÉTSÉG 

Sportfegyelmi vétséget követ el az a személy vagy szervezet és sportfegyelmi eljárást lehet 

lefolytatni azzal szemben aki, a MISZ, FITA vagy más nemzetközi íjász sportszervezet 

szabályzataiban a sportra vonatkozó 

kötelezettségeket vétkesen megszegi a: 

a) sportolóval; 

b) sportszakemberrel (edzővel, sportvezetővel, versenybíróval, a verseny közreműködőjével, 

tisztségviselővel); 

c) sportszervezettel 

szemben. 

(3) Sport Fegyelmi vétséget követ el az is, aki a sporttevékenysége körében vagy azzal 

összefüggően: 

a) bűncselekményt követ el; 

b) a sportteljesítmény fokozására tiltott teljesítményfokozó szert szed vagy módszert alkalmaz 

(doppingol), illetőleg annak alkalmazásában közreműködik, segítséget nyújt, arra rábír, vagy 

ezekre ajánlkozik; 

c) magának, másoknak vagy sportszervezetének jogtalan előnyt szerez, illetve másoknak 

jogtalan előnyt nyújt, valamint ezek bármelyikére kísérletet tesz; 

d) a MISZ szabályzatait, a FITA, NOB, MOB, EMAU, IFAA, IAA íjász nemzetközi 

sportszervezetek vonatkozó szabályzatait megsérti; 

e) a MISZ, FITA, NOB, MOB EMAU, IFAA, IAA íjász nemzetközi sportszervezetek 

bármely szerve által hozott határozatot megsérti; 

f) sportolóhoz, sportvezetőhöz, edzőhöz, versenybíróhoz, a verseny közreműködőjéhez, mint 

sportemberhez nem méltó magatartást tanúsít; 

g) az íjászattal kapcsolatos anyagot (pl. vizsgálati mintát), hivatalos iratot meghamisít, azt 

felhasználja, vagy ezek valamelyikét megkísérli; 

h) szerződésben vállalt kötelezettségének nem, vagy csak késedelmesen tesz eleget, 

egyoldalúan módosítja azt. 
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(4) A (3) bekezdés d), e), h) pontjában foglaltakon kívül fegyelmi vétséget követ el az a 

sportszervezet is, amelyik: 

a) az állammal szembeni sporttal összefüggésben keletkezett kötelezettségét nem tartja be. 

b) az általa szervezett, rendezett versenyen rendbontás történik. 

III. fejezet 

A FEGYELMI BÜNTETÉSEK 

5.§ A fegyelmi büntetés célja 

A fegyelmi büntetés célja az íjászat rendjének és tisztaságának védelme érdekében – a 

fegyelmi vétséget elkövető nevelése, valamint annak megelőzése, hogy a sportoló, illetve a 

sportág más résztvevője fegyelmi vétséget kövessen el. 

6.§ Fegyelmi Büntetések: 

a) szóbeli figyelmeztetés; 

b) írásbeli megrovás; 

c) pénzbüntetés; 

e) eltiltás legfeljebb öt évig terjedő időre a MISZ valamennyi rendezvényén  való részvételtől; 

f) ismételt  elkövetése esetén végleges eltiltás a MISZ rendezvényein való részvételtől; 

g) a versenyengedélyekhez kötődő szabályok megsértése esetén illetve az igazolási szabályok 

és átigazolási szabályok  megsértése esetén a c) pont szerinti fegyelmi büntetésen túlmenően 

legfeljebb két évig terjedő időre terjedő eltiltást is kiszabható; 

h) tag egyesület vagy sportszervezet esetén  2 évig terjedően kizárással ismételt esetben 

végleges kizárással is büntethető. 

A pénzbüntetés az a) pont kivételével bármely egyéb pontban meghatározott fegyelmi 

büntetéssel együtt is alkalmazható. 

Sport Fegyelmi büntetések 

(1) A sportoló fegyelmi büntetése lehet: 

a) szóbeli figyelmeztetés; 

b) írásbeli megrovás; 

c) a MISZ által adott kedvezmények megvonása (csökkentése) legfeljebb egy évre; 
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d) pénzbüntetés, mely nem haladhatja meg a hivatásos sportoló szakmai tevékenységéből 

származó éves átlagjövedelmének hat havi összegét. A sportszervezettel munka- (hivatásos) 

szerződéses viszonyban nem álló sportolóra pénzbüntetés nem szabható ki. 

e) eltiltás legfeljebb öt évig terjedő időre a MISZ versenyein való részvételtől? 

f) jogszabályban meghatározott doppingvétség másodszori elkövetése esetén végleges eltiltás 

a MISZ versenyein való részvételtől; 

g) az igazolási szabályok és átigazolási (nyilvántartási) megsértése esetén az átigazolásból 

való kizárás legfeljebb két évig terjedő időre 

(2) A sportszervezet fegyelmi büntetése lehet: 

a) írásbeli figyelmeztetés; 

b) a MISZ által adható juttatások csökkentése, illetve megvonása; 

c) nemzetközi sportrendezvényen történő részvételtől eltiltás, legfeljebb két évig terjedő 

időre; 

d) sportoló igazolásához (átigazolásához) való jog megvonása, legfeljebb két évig terjedő 

időre; 

e) a versenyen elért eredményei törlése; 

f) legfeljebb öt versenytől való eltiltás, legfeljebb egy évig terjedő időre; 

g) a fegyelmi eljárás költségeinek viselése; 

h) a MISZ-ból való kizárás vagy versenyengedélyének visszavonására legfeljebb két évig 

terjedő időre; 

i) pénzbüntetés 

(3) A pénzbüntetés a (2) bekezdés b)-h) pontjaiban meghatározott fegyelmi büntetésekkel 

együtt is alkalmazható. Az e) pontban megállapított büntetés a c), illetve f) pontban 

meghatározott büntetésekkel együtt is alkalmazható. 

(4) A sportszakember fegyelmi büntetése lehet: 

a) szóbeli figyelmeztetés; 

b) írásbeli megrovás; 

c) pénzbüntetés, mely nem haladhatja meg a sportszakember szakmai tevékenységéből 

származó éves átlagjövedelmének hat havi összege; 
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d) kedvezmények megvonása (csökkentése); 

e) eltiltás legfeljebb öt évre az íjászattal kapcsolatos sportszakmai tevékenységtől; 

(5) A versenyt közvetlenül megelőzően vagy azt követően elkövetett fegyelmi vétségre a 

verseny ideje alatt elkövetett fegyelmi vétségre irányadó büntetéseket kell megfelelően 

alkalmazni. 

(6) 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. 

IV. fejezet 

A FEGYELMI BÜNTETÉS KISZABÁSÁNAK ELVEI 

7.§ A fegyelmi büntetés kiszabásának célja  

A fegyelmi büntetést a büntetés céljának szem előtt tartásával, az FSZ-ben meghatározott 

keretek között kell kiszabni úgy, hogy az igazodjék a fegyelmi vétség súlyához és az elkövető 

vétkességének fokához, továbbá az egyéb enyhítő és súlyosbító körülményekhez. 

8.§ A fegyelmi büntetés enyhítése 

A fegyelmi büntetést enyhíteni lehet, ha annak legkisebb mértéke a fegyelmi büntetés céljára, 

valamint a kiszabásánál irányadó összes körülményre is figyelemmel túl szigorú. Ilyen 

esetben a különös részben megállapított büntetést annak alsó határánál enyhébb mértékben is 

ki lehet szabni, vagy a meghatározott büntetés helyett egy fokozattal alacsonyabb fegyelmi 

büntetési tétel is alkalmazható. 

9.§ A fegyelmi büntetés súlyosbítása 

(1) A fegyelmi büntetést általában súlyosbítani lehet, ha a büntetés legmagasabb mértéke a 

fegyelmi büntetés céljára, valamint a kiszabásánál irányadó összes körülményre is 

figyelemmel enyhe. 

(2) Súlyosbítani lehet a fegyelmi büntetését annak, aki: 

a) ugyanazon a versenyen több fegyelmi vétséget követ el; 

b) visszaeső. 

c) aki a fegyelmi eljárás során nem működik együtt, az eljárást szándékosan hátráltatja, 

adatot, tényt eltitkol, megsérti a jóhiszemű közreműködés követelményét. 

(3) Visszaesőnek minősül az, aki a fegyelmi vétség elkövetését megelőzően már fegyelmi 

büntetésben részesült, és ennek a büntetésnek a letöltésétől számított hat hónapon belül újabb 

fegyelmi vétséget követ el. 
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(4) A pénzben kifejezett sportfegyelmi büntetés a kifizetésekor, az időtartamban 

meghatározott sportfegyelmi büntetés az időtartam elteltekor, az egyéb sportfegyelmi büntetés 

a foganatosítása után azonnal elévül (mentesül). 

10.§ A fegyelmi büntetés végrehajtásának felfüggesztése 

(1) A Fegyelmi Bizottság (a továbbiakban: FB) az egy évnél rövidebb időtartamú 

Sportfegyelmi büntetés végrehajtását legalább egy évig terjedő időtartamra (próbaidőre) 

felfüggesztheti , ha a felfüggesztéstől kellő nevelő hatás várható, illetve, ha újabb fegyelmi 

vétség elkövetésének elmaradása alapos okkal remélhető. 

(2) A korábban kiszabott fegyelmi büntetést is végre kell hajtani akkor, ha a fegyelmi vétség 

elkövetőjével szemben, a fegyelmi büntetés felfüggesztésének próbaideje alatt, újabb 

fegyelmi vétség miatt, fegyelmi büntetést szabnak ki. 

(3) A felfüggesztés idejének eredményes elteltét úgy kell tekinteni, mintha fegyelmi büntetést 

ki sem róttak volna. A felfüggesztés leteltét követő egy éven belüli újabb fegyelmi vétség 

elkövetése esetén azonban, a felfüggesztés miatt le nem töltött büntetés alapjául szolgáló 

fegyelmi vétséget a büntetés kiszabásánál súlyosbító körülményként lehet figyelembe venni. 

11.§ A fegyelmi büntetés kiszabásának feltétele 

Fegyelmi büntetést csak akkor lehet kiszabni, ha az FSZ a cselekményt fegyelmi vétségnek 

nyilvánítja, és meghatározza a fegyelmi büntetés formáját és mértékét. 

V. FEJEZET 

A FEGYELMI ELJÁRÁS SZABÁLYAI 

12.§ Az alapelvek alkalmazása 

A fegyelmi eljárás alapelvei általános érvényűek, azokat az egész fegyelmi eljárásban, annak 

minden szakaszában alkalmazni kell. 

13.§ Az eljárás elrendelése 

(1) A fegyelmi eljárást csak fegyelmi vétség alapos gyanúja megléte esetén lehet elrendelni. 

(2) A fegyelmi eljárást az FB elnöke rendelheti el, de indítványozhatja: 

a) a MISZ elnöke; 

b) a MISZ főtitkára; 

c) az elnökség. 

Az FB elnöke az indítvány kézhezvételét követő nyolc napon belül írásban értesíti az eljárás 

alá vont személyt, illetve sportszervezetet. 
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(3) Fegyelmi eljárást csak a fegyelmi eljárás írásbeli elrendelése után folytathatja le a FB. 

(4) A fegyelmi eljárás elrendelése előtt az elrendelésre jogosult a FB tagját megbízhatja az 

eljárás elrendeléséhez szükséges bizonyítékok (adatok) beszerzésével. 

14.§ Az ártatlanság vélelme 

(1) Senki sem tekinthető vétkesnek mindaddig, amíg azt a MISZ határozata jogerősen meg 

nem állapítja. 

(2) A fegyelmi eljárás alá vont személy vagy sportszervezet nem kötelezhető ártatlanságának 

bizonyítására, de az eljárás minden szakaszában köteles a rendelkezésére álló adatokat, 

iratokat a fegyelmi bizottság rendelkezésére bocsátani. A fegyelmi vétség bizonyítása, illetve 

a bizonyítékok értékelése, mérlegelése az eljáró szervekre hárul. 

15.§ A tényállás felderítése és a bizonyítékok értékelése 

(1) Az FB feladata, hogy az eljárás minden szakaszában a tényállást alaposan, a legnagyobb 

körültekintéssel és lehetőleg hiánytalanul tisztázza, a valóságnak megfelelően állapítsa meg, 

továbbá a felelősséget enyhítő és súlyosbító körülményeket egyaránt figyelembe vegye. 

(2) Az FB a feltárt bizonyítékokat egyenként és összegfüggésükben értékeli, és szabad 

meggyőződése alapján bírálja el. 

(3) Az FB abba, hogy valamely tényt bizonyítékként elfogad, vagy bizonyítékként nem vesz 

figyelembe, nem korlátozható. 

16.§ A védekezés joga és a kitanítás kötelezettsége 

(1) Aki ellen fegyelmi eljárás indult,  jogosult arra, hogy az elrendelés okát, annak tartalmát 

megismerje, kérdéseket és észrevételeket tegyen, valamint a fegyelmi eljárás szabályai által 

meghatározott eljárási cselekményben részt vegyen. 

(2) Az FB köteles az eljárásban résztvevőt jogairól, és kötelessége teljesítésének vagy 

elmulasztásának következményeiről jogi képviselet hiányában kitanítani, a jogorvoslati 

lehetőség igénybevételének lehetőségeiről és módjáról felvilágosítani. 

17.§ A jogorvoslati jogosultság 

Az FB határozata ellen jogorvoslatnak van helye. 

18.§ Az anyanyelv használata 

(1) A fegyelmi eljárás nyelve a magyar. A magyar nyelv nem tudása miatt azonban senkit 

nem érhet hátrány. 
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(2) Az FB köteles lehetővé tenni – ha az eljárásban résztvevő azt kéri -, hogy anyanyelvén is 

érvényesíthesse jogait és teljesíthesse kötelességeit. A tolmács részvételét a fegyelmi 

tárgyaláson az eljárás alá vont sportszervezetének kell biztosítani. 

19.§ A közvetlenség és a szóbeliség 

(1) Az FB a fegyelmi határozatát a közvetlenül megvizsgált bizonyítékokra alapozza. 

(2) A fegyelmi tárgyalást lehetőleg egy – a szükséghez képest folyamatos – tárgyaláson kell 

befejezni. 

20.§ Írásba foglalás 

A fegyelmi eljárás szabályszerűségének, törvényességének későbbi megállapítása érdekében 

az egyes eljárási cselekmények írásba foglalhatók, hangszalagon és egyéb módon rögzíthetők 

és megőrizhetők. 

21.§ A tárgyalás nyilvánossága 

(1) A fegyelmi tárgyalás általában nyilvános. 

(2) Az FB a tárgyalás nyilvánosságát indokolt esetben korlátozhatja, vagy teljes egészében 

kizárhatja. Ez különösen indokolt akkor, ha azt államtitok, szolgálati titok megőrzése, vagy a 

felelősségre vont személy erkölcsi érdeke, a fegyelmi cselekmény jellege, illetve sértettjének 

érdeke szükségessé teszi. 

(3) Az FB a tárgyalás nyilvánosságának kizárásakor is lehetővé teheti egyes, általa 

meghatározott személyeknek, hogy a tárgyaláson jelen legyenek. 

(4) Az FB a tárgyaláson hozott határozatát akkor is nyilvánosan hirdeti ki, ha a tárgyalásról a 

nyilvánosságot kizárta. 

VI. FEJEZET 

A FEGYELMI BIZOTTSÁG ÖSSZETÉTELE, HATÁSKÖRE,ILLETÉKESSÉGE 

22.§ A Fegyelmi Bizottság 

Az FB első fokon jár el a hatáskörébe és illetékességi körébe tartozó fegyelmi ügyekben. 

23.§ A Fegyelmi Bizottság összetétele 

A fegyelmi jogkört első fokon a MISZ elnöksége által választott legalább háromtagú FB 

gyakorolja. 

24.§ A Fegyelmi Bizottság hatásköre és illetékessége 
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(1) Az FB jár el első fokon a sportolók, sportszakemberek, sportszervezetek ellen indult 

fegyelmi eljárásban. 

(2) Az FB jár el első fokon továbbá mindazokban az ügyekben, amelyeket a MISZ elnöksége 

a hatáskörébe utal. 

25.§ A MISZ közgyűlés, elnökség fegyelmi ügyekre vonatkozó hatásköre 

(1) Másodfokon a közgyűlés jár el. 

26.§ A Fegyelmi Bizottság tagjának kizárása 

(1) A fegyelmi eljárásban az FB elnökeként, tagjaként, nem vehet részt az: 

a) aki ellen a fegyelmi eljárás indult, valamint a sértett; 

b) aki az eljárás alá vont személynek vagy a sértettnek hozzátartozója, házastársa, egyenes ági 

rokona és annak házastársa, örökbefogadó és nevelő szülője, vér szerinti, örökbefogadott és 

nevelt gyermeke, valamint testvére, annak házastársa vagy jegyese, házastársának egyenes 

ágbeli rokona és testvére; 

c) aki a fegyelmi eljárásban, mint tanú vagy szakértő vesz részt; 

d) aki a fegyelmi eljárás alá vont személlyel perben vagy haragban van; 

e) akitől a fegyelmi felelősség elfogulatlan, tárgyilagos megítélése egyéb okból nem várható; 

f) aki a fegyelmi eljárás alá vont személy sportszervezetének a tagja; 

g) aki a MISZ alkalmazottja  

h) akinek a sportfegyelmi büntetés megállapításához vagy annak elmaradásához érdeke 

fűződik. 

(2) Az FB elnöke, tagja, köteles az FB-nek haladéktalanul, legkésőbb a fegyelmi tárgyalás 

megkezdésekor bejelenteni, ha vele szemben kizárási ok van. A bejelentés elmulasztásáért 

vagy a késedelmes bejelentésért fegyelmi felelősséggel tartozik. Összeférhetetlenség 

megállapítása esetén az FB az elnököt, a tagot az eljárásból kizárja és az eljárást az elnök, a 

tag tevékenységével érintett részében megismétli. 

(3) A kizárási okot a fegyelmi eljárás alá vont személy, a sértett és az eljárás eredményében 

közvetlenül érdekelt sportszervezet képviselője is bejelentheti, az eljárás bármelyik 

szakaszában. 

(4) Az FB elnöke hivatalból vagy bejelentés alapján köteles gondoskodni arról, hogy akivel 

szemben a kizárási ok fennáll a fegyelmi eljárásban ne vegyen részt, egyidejűleg intézkedni 

más FB tag kijelöléséről. 
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(5) Ha a (3) bekezdésben felsorolt személy nyilvánvalóan alaptalanul jelent be kizárási okot, 

vagy ugyanabban a fegyelmi ügyben az FB tagja ellen ismételten tesz alaptalan bejelentést, 

ezért fegyelmi felelősséggel tartozik. 

(6) A hatályon kívül helyezés folytán megismételt első fokú eljárásban az FB elnökeként nem 

vehet részt az, aki az elnökség hatályon kívül helyező határozatának meghozatalában is részt 

vett. 

(7) Az FB elnökének az eljárásból történő kizárása ügyében az elnökség dönt. 

(8) A kizárás iránti kérelem megtagadása ellen nem lehet fellebbezni. 

VII. FEJEZET 

A FEGYELMI TÁRGYALÁS ELŐKÉSZÍTÉSE 

27.§ A Fegyelmi Bizottság elnökének teendői 

(1) Az FB elnöke hivatalból, valamint a fegyelmi eljárás elrendelésének kezdeményezésére 

jogosulttól származó írásos bejelentésnek az FB-hez érkezésétől számított nyolc napon belül, 

köteles megvizsgálni, hogy melyek azok az ügyek, amelyekben a fegyelmi eljárás 

megindítását el kell rendelni, mely ügyekben lehet tárgyalás nélkül dönteni és milyen ügyben 

kell fegyelmi tárgyalást tartani. 

(2) A fegyelmi tárgyalás előkészítésekor meg kell vizsgálni, hogy helye van-e: 

a) a fegyelmi eljárás felfüggesztésének; 

b) az eljárás megszüntetésének; 

c) szükséges-e a bejelentés tartalmi kiegészítése; 

d) kell-e intézkedni a sportoló, a sportszakember tanúként való megidézéséről szakértő 

megbízásáról, egyéb bizonyíték (pl. képfelvétel) beszerzéséről, illetve az eljárásban érdekelt 

sportszervezet vagy egyéb érdekelt meghívásáról. 

(3) A (2) bekezdésben foglaltak teljesítését követően az elnök kijelöli az FB tagjai közül az 

ügyben eljáró, három főből álló fegyelmi tanácsot. 

28.§ Versenyzési jogosultság, sportszakmai tevékenység felfüggesztése 

(1) Az FB elnöke, az ügyben eljáró fegyelmi tanács a fegyelmi eljárás során bármikor az 

eljárás alá vont sportolót, sportszakembert a versenyen való részvételtől, illetve sportszakmai 

tevékenység gyakorlásától az első fokú határozat meghozataláig felfüggesztheti, lejárt a MISZ 

felé fennálló tartozás esetén annak megfizetéséig felfüggeszti. 

(2) Felfüggeszthető a sportoló versenyzési, a sportszakember sportszakmai tevékenység 

gyakorlásához való joga már a fegyelmi eljárást elrendelő határozatban is. 
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(3) A kiszabott fegyelmi büntetés időtartamába a felfüggesztés időtartamát be kell számítani. 

(4) Bűncselekmény elkövetésének alapos gyanúja esetén a felfüggesztés időtartama a 

büntetőeljárás jogerős befejezéséig illetve a jogerős határozat beszerzéséig meghosszabbodik. 

29.§ Idézés 

(1) Az FB azt idézi, akinek jelenléte a fegyelmi tárgyaláson kötelező, vagy a tényállás 

tisztázásához elengedhetetlenül szükséges, illetve egyéb érdekeltet a tárgyalásra meghívhat. 

(2) A tárgyalást úgy kell kitűzni, hogy arról a felek az értesítést a tárgyalás előtt legalább 

három munkanappal korábban megkapják. Az idézést és a meghívást (együtt: értesítést) 

írásban, posta útján kimutathatóan, vagy az FB előtti megjelenés alkalmával szóban történik. 

Szükség esetén az értesítés rövid úton (például: távbeszélő, telex, fax, e-mail útján) is 

történhet. Ilyenkor hivatalos feljegyzésben kell rögzíteni a közlés pontos idejét és a leadó, 

valamint az átvevő nevét. 

(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 időpontját; 

d) az értesítéshez egyidejűleg csatolni kell a sportfegyelmi eljárás elrendelésének alapjául 

szolgáló írásbeli dokumentumokat is. Az írásbeli értesítésnek tartalmaznia kell azt, hogy a 

megidézettnek milyen minőségben, hol és mikor kell megjelennie, illetőleg a meghívott 

milyen minőségben jelenhet meg, továbbá a távolmaradás következményeire történő 

figyelmeztetést. 

(4) Ha a sportfegyelmi eljárás alá vont személy kiskorú, az eljárás megindításáról törvényes 

képviselőjét kell értesíteni, aki köteles részt venni a sportfegyelmi eljárásban. A fegyelmi 

tárgyalásra meghívható a serdülő vagy ifjúsági korú játékos edzője, illetve sportszervezetének 

képviselője is. 

(5) Ha a megidézett a szabályszerű idézés ellenére nem jelenik meg, és ezt alapos indokkal 

előzetesen nem menti ki, vagy a fegyelmi tárgyalásról engedély nélkül eltávozik, valamint, ha 

a megidézett önhibájából olyan állapotban jelenik meg, hogy a fegyelmi eljárás alatt nem 

hallgatható meg, a sportoló versenyzési jogát, a sportszakember sportszakmai 

tevékenységének jogát fel kell függeszteni. 

(6) A felfüggesztés megszűnik, ha a megidézett utóbb megjelenik és távolmaradását hitelt 

érdemlően  okirattal igazolja, vagy ha az FB az ügyben eljárást megszüntető határozatot hoz. 

(7) Az igazolatlan távolmaradás miatt történő felfüggesztés ellen nincs helye jogorvoslatnak. 

Az felfüggesztés ezen időtartama alatt az eljárási határidők megszakadnak illetve ezen idő 

nem számítható be a később kiszabott fegyelmi büntetésbe. 
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30.§ A tárgyalás megtartásának tárgyi feltételei 

(1) A fegyelmi tárgyalást a FB. által erre kijelölt. helyiségében kell tartani. 

(2) A fegyelmi tárgyalás megtartásának minden anyagi, technikai, ügyviteli és adminisztratív 

feltételéről a MISZ köteles gondoskodni. 

(3) A sportfegyelmi eljárás lefolytatásával összefüggő költségeket – a 93.§ (2)-ben 

meghatározott kivétellel – a MISZ. előlegezi és viseli. 

(4) fegyelmi eljárás során a MISZ előlegezi meg a) felmentés esetén visel, b) marasztalás 

esetén az eljárás alá vont viseli. 

VIII. FEJEZET 

ELÉVÜLÉS 

31.§ Elévülés 

(1) Nem lehet fegyelmi eljárást elrendelni, ha a fegyelmi eljárás alapjául szolgáló cselekmény 

elkövetése óta 3 év illetve a cselekmény tudomásra jutásától számítottan 90 nap eltelt. 

A MISZ felé fennálló meg nem fizetett és lejárt tartozáshoz esetén a tartozással együtt évül el. 

(2) Nem lehet a sportfegyelmi eljárást elrendelni, ha a fegyelmi eljárás alapjául szolgáló 

cselekmény felfedezése óta több, mint 30 nap, illetőleg elkövetése óta több mint egy év eltelt. 

(2) A nem Magyarországon elkövetett sport fegyelmi vétség alapjául szolgáló cselekmény 

miatt a fegyelmi eljárás elrendelésére rendelkezésre álló időt, az eljárás alá vont 

Magyarország területére történt visszaérkezése napjától kell számítani. 

(3) Ha a sport fegyelmi eljárás alá vont személy munkaviszonya, amatőr sportolói 

sportszerződése vagy sportegyesületi tagsága a sportfegyelmi büntetés letöltése előtt 

megszűnik, a büntetést vagy annak hátralévő részét annak az Stv. hatálya alá tartozó 

sportszövetségnek kell foganatosítania, amelynek sportágában sport- vagy szakmai 

tevékenységét folytatja. 

 

 

IX. FEJEZET 

A FEGYELMI TÁRGYALÁS LEFOLYTATÁSA 

32.§ A tárgyalás megnyitása 
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(1)Fegyelmi tárgyalást a fegyelmi eljárást elrendelésétől számított 30 napon belül kell 

megtartani. A sportfegyelmi tárgyalást legkésőbb az eljárást megindításáról szóló értesítés 

kézhezvételétől számított tizenöt napon belül meg kell tartani. Ha valamelyik fél vagy 

képviselője a tárgyaláson nem jelenik meg, tárgyalást tartani és az ügyet érdemben elbírálni 

csak akkor lehet, ha az eljárás alá vontat vagy képviselőjét szabályszerűen értesítették. Az 

eljárás alá vont vagy jogi képviselője a tárgyalásról szóló értesítés kézhezvétele és a tárgyalás 

napját megelőző nap közötti időtartamban írásban okirattal igazolhatja az FB elnöke felé, 

hogy a tárgyaláson önhibáján kívüli okból nem tud részt venni. Ebben az esetben az FB 

elnöke új tárgyalást tűz ki. A fegyelmi tárgyalást a tanács elnöke nyitja meg és megállapítja, 

hogy a megidézettek és az értesítettek megjelentek-e. Ettől függően megvizsgálja, hogy a 

tárgyalást meg lehet-e tartani. A fegyelmi tárgyalásról történő igazolatlan távol maradás a 

fegyelmi tárgyalás megtartását és a határozat hozatalt nem akadályozhatja. 

(2) Ha a tanács elnöke megállapítja, hogy a tárgyalás megtartásának nincs akadálya, a 

fegyelmi tanács a tárgyalást megkezdi és az ügy befejezéséig lehetőleg nem szakítja meg. Ha 

az ügy terjedelme, bonyolultsága, valamint bizonyítás kiegészítése céljából vagy egyéb ok 

miatt szükséges, a tanács elnöke a megkezdett tárgyalást ( Törölve legfeljebb egy héttel) 

elhalaszthatja, és a tárgyalás folytatásának a napját megjelöli. 

(3) Az elhalasztott tárgyalást a korábbi tárgyalásról készült jegyzőkönyv ismertetésével kell 

folytatni. 

33.§ A fegyelmi tárgyalás vezetése és rendjének fenntartása 

(1) A fegyelmi tárgyalást a fegyelmi tanács elnöke vezeti. Ügyel az FSZ rendelkezéseinek 

megtartására, a tárgyalás tekintélyének megóvására, gondoskodik arról, hogy a tárgyaláson 

résztvevő személyek jogaikat gyakorolhassák, és ezekre a figyelmüket felhívja. 

(2) A fegyelmi tanács elnöke a fegyelmi eljárás szabályai szerint határozza meg az eljárási 

cselekmények sorrendjét. 

(3) A tárgyalás rendjét a tanács elnöke határozza meg. Azt, aki a tárgyalást zavarja vagy a 

fegyelmi tanács bármelyik tagjával tiszteletlenül viselkedik, a tárgyalást vezető rendre 

utasíthatja, ismételt vagy súlyos rendzavarás esetén pedig a tárgyalásról kizárhatja. 

(4) A fegyelmi tanács a tárgyalást a kiutasított személy távollétében is folytatja és határoz. 

(5) A rendreutasítás vagy kiutasítás ellen nincs helye fellebbezésnek. 

34.§ A személyi adatok felvétele, a tényállás rövid ismertetése 

(1) A tárgyalás megnyitása után a tanács elnöke vagy egyik tagja ismerteti a fegyelmi eljárás 

alapjául szolgáló tényeket, majd meghallgatja a fegyelmi eljárás alá vont személyt. 

(2) A személyi adatok felvétele után a tanács elnöke a fegyelmi eljárás alá vonttal ismerteti az 

ügyre vonatkozó iratokat, majd megkérdezi, hogy megértette-e miért folyik ellene a fegyelmi 

eljárás. Tagadó válasz esetén azt meg kell magyarázni. Ezután, meg kell kérdezni, hogy a 

fegyelmi felelősséget elismeri-e. A tanács elnöke közli az eljárás alá vonttal a 

kötelezettségszegés elkövetésével kapcsolatos megállapításokat és azok bizonyítékait. Az 
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eljárás alá vont az ügy iratait megtekintheti, az elhangzottakra észrevételt tehet, és további 

bizonyítást javasolhat. Ezt követően a fegyelmi tanács meghallgatja a fegyelmi eljárás alá 

vont személyt és módot ad védekezésének elmondására, valamint bizonyítékainak 

előterjesztésére. 

35.§ Bizonyítás 

(1) Az eljáró fegyelmi tanács – ha szükséges – a tényállás tisztázására lefolytatja a bizonyítási 

eljárást. Ennek során tanúkat, szakértőket hallgathat meg, és indokolt esetben helyszíni 

szemlét, vagy helyszíni tárgyalást is elrendelhet. A helyszíni szemlén a fegyelmi eljárás alá 

vont személy és jogi képviselője jelen lehet. A fegyelmi tanács elnöke szembesítést is 

elrendelhet. 

(2) A tanúk meghallgatásának sorrendjét a tanács elnöke határozza meg.  A tanú kihallgatása 

alatt a még ki nem hallgatott tanú(k) nem lehet(nek) jelen. 

(3) A fegyelmi tanács mellőzheti a bizonyítást, ha a cselekmény csekély súlyú, vagy 

amelynek a felelősségre vonás szempontjából nincs jelentősége. 

(4) A fegyelmi tanács a tényállás teljes felderítése érdekében – hivatalból vagy a felelősségre 

vont személy indítványára – elrendelheti a bizonyítás kiegészítését. Ha ez nyomban nem 

lehetséges, vagy a tárgyaláson történő felvétele rendkívüli nehézségekbe ütközik, a tárgyalást 

el kell halasztani és a bizonyítás-kiegészítést - határidő kitűzésével – elrendelni. A fegyelmi 

tanács bizonyítás kiegészítéssel a fegyelmi tanács egy tagját is megbízhatja. 

(5) A bizonyítás-kiegészítés megtörténte után az újabb bizonyítékokat is ismertetni kell a 

fegyelmi eljárás alá vont személlyel. 

36.§ Az eljárás alá vont joga 

(1) A tanács elnöke a bizonyítási eljárás lefolytatása után lehetőséget ad, hogy a megidézettek 

felszólalhassanak. 

(2) A felszólalások után a fegyelmi eljárás alá vont személy mondhatja el észrevételét. 

(3 ) A felszólalások után a fegyelmi tanács az érdekeltek távollétében határoz. 

(4) Ha az eljárás alá vont meghallgatására tartós akadályoztatása miatt az eljárás időtartama 

alatt ne kerülhet sor, a kötelezettségszegés elkövetésével kapcsolatos megállapításokat és azok 

bizonyítékait vele írásban kell közölni, és nyolcnapos határidő kitűzésével fel kell szólítani, 

hogy védekezését írásban terjessze elő. 

37.§ Jegyzőkönyv 

(1) A fegyelmi tárgyalásról jegyzőkönyvet kell készíteni. Jegyzőkönyv hangfelvétel alapján is 

készíthető. A jegyzőkönyvet a jegyzőkönyv-vezető vagy az FB tagja készíti. 

(2) A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell: 
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a) a tárgyalás helyét és idejét; 

b) a jelenlevők nevét; 

c) a fegyelmi eljárás alá vont személy adatát és előadott védekezésének lényegét; 

d) a tanú, illetve a szakértő által elmondottak lényegét; 

e) az írásbeli bizonyítékok ismertetésének, a videofelvétel megtekintésének a megtörténtét, 

valamint a bizonyítási eljárásnak a fegyelmi ügy eldöntéséhez szükséges lényeges 

megállapításait; 

f) a fegyelmi határozat rendelkező részét, valamint a rendelkező részben foglaltak tömör 

indoklását; 

g) ha jelen van, a fegyelmi eljárás alá vont személy fellebbezéssel kapcsolatos nyilatkozatát; 

pénzbüntetés esetén a befizetés határidejét, a határidő elmulasztásának következményeit. 

(3) A fegyelmi tárgyalás jegyzőkönyvét a fegyelmi tárgyalás résztvevőinek aláírása után a 

fegyelmi eljárás irataihoz csatolva kell megőrizni. 

38.§ Tanácskozás 

(1) Az FB határozatát zárt tanácsülésen, tanácskozás után, szavazással hozza meg. 

(2) A szavazásban való részvétel a tanács tagjai számára kötelező, és a szavazástól nem 

tartózkodhatnak. A tanács elnöke utolsónak szavaz. Szavazateltérés esetén a tanács 

szavazattöbbséggel dönt. A határozathozatalkor kisebbségi véleményen levő tag jogosult 

írásbeli külön véleményét a fegyelmi ügyhöz csatolni. 

(3) A tanácskozáson és a szavazáson csak az FB, illetve a fegyelmi tanács tagja és a 

jegyzőkönyvet vezető vehet részt. 

(4) A tanácskozás és a szavazás titkos. 

(5) A tanácskozás és a szavazás befejezése után a hozott határozatot közölni kell a fegyelmi 

eljárásban résztvevőkkel. 

39.§ A sportfegyelmi határozat meghozatalának határideje  

(1)Az első fokú eljárást a megindításától számított legfeljebb harminc napon belül 

határozathozatallal be kell fejezni. Az ügy bonyolultsága esetén az FB elnöke az eljárást egy 

alkalommal tizenöt nappal meghosszabbíthatja. Ha az ügy a tárgyaláson nem volt tisztázható, 

a tárgyalást követő nyolc napon belül újabb tárgyalást kell tartani. 

(2) Fegyelmi határozat meghozatalának határideje 
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Az első fokú eljárást a megindításától számított kilencven napon belül határozathozatallal be 

kell fejezni. Az ügy bonyolultsága esetén az FB elnöke az eljárást szükség szerint 

meghosszabbíthatja. Ha az ügy a egy tárgyaláson  nem volt tisztázható egyéb feltétek megléte 

esetén  a tárgyalást követő 30 napon belül újabb tárgyalást kell tartani. 

40.§ A fegyelmi határozat 

(1) Az FB a fegyelmi felelősségről határozatban dönt. A tényállás jogi elbírálásában 

javaslatok, észrevételek nem kötik. Az FB tárgyalás mellőzésével is hozhat határozatot, ha a 

tényállás megítélése egyszerű, és a kötelezettségszegést az eljárás alá vont elismeri. Ilyenkor a 

versenyzőre és a sportszakemberre szóbeli figyelmeztetés vagy írásbeli megrovás, a 

sportszervezetre írásbeli figyelmeztetés sportfegyelmi büntetés szabható ki. 

(2) A fegyelmi határozat lehet vétkességet megállapító, felmentő vagy fegyelmi eljárást 

megszüntető. 

(3) Az FB az eljárás alá vontat vétkesnek nyilvánítja, megállapítja, hogy az fegyelmi 

cselekményt követett el és büntethető, azután büntetést szab ki. 

(4) Az FB az eljárás alá vontat felmenti, ha: 

a) a fegyelmi eljárás alapjául szolgáló cselekmény nem fegyelmi vétség, vagy azt nem az 

eljárás alá vont követte el; 

b) nincs bizonyítva a fegyelmi eljárás alapjául szolgáló cselekmény elkövetése, illetőleg az, 

hogy a fegyelmi vétséget az eljárás alá vont követte el; 

c) a fegyelmi vétség elévült; 

d) a fegyelmi vétség súlyára és az eset összes körülményeire tekintettel a legenyhébb fegyelmi 

büntetés kiszabása sem látszik szükségesnek. 

(5) Az FB a fegyelmi eljárást megszünteti, ha: 

a) büntethetőséget megszüntető ok meglétét állapítja meg; 

b) a fegyelmi eljárás alapjául szolgáló cselekményt már jogerősen elbírálták; 

c) annak tartama alatt az eljárás alá vont személy munkaviszonya, munkavégzésre irányuló 

egyéb jogviszonya, amatőr sportolói sportszerződése, sportegyesületi tagsága vagy tanulói 

jogviszonya (a továbbiakban együtt: jogviszony) megszűnik, és a megszűnéstől számított öt 

éven belül abban a sportágban, amelyben a kötelezettségszegést elkövette, új jogviszonyt nem 

létesít; 

d) annak tartama alatt az eljárás alá vont személy elhalálozik, illetve az eljárás alá vont 

sportszervezet megszűnik. 

41.§ A határozat tartalma 
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(1) A fegyelmi határozat bevezető és rendelkező részből, rövid indokolásból, az eljárás 

alávontnak a jogorvoslat lehetőségéről szóló tájékoztatásából, keltezésből és aláírásból áll: 

a) a bevezető rész tartalmazza azt, hogy a határozatot az FB hozta, valamint annak a nevét, 

személyi adatait, aki ellen a fegyelmi eljárás indult, végül a határozat meghozatalának helyét 

és idejét; 

b) a rendelkező rész – ha az vétkességet állapít meg, büntetést szab ki – tartalmazza az 

elkövetett fegyelmi vétség jogi megjelölését, a vétkesség kérdésében való döntést és a 

kiszabott fegyelmi büntetést; 

c) az indoklás – ha a fegyelmi határozat vétkességet állapít meg, és büntetést szab ki - 

tartalmazza a bizonyítottnak vett tényállást, azt, hogy a bizonyítékok értékelése alapján az FB 

milyen fegyelmi vétséget állapított meg, és megindokolja azt, hogy a fegyelmi eljárás alá vont 

a cselekmény elkövetésében mennyiben vétkes. Az indoklás tartalmazza a figyelembe vett 

enyhítő vagy súlyosbító körülményeket is, valamint megjelöli a határozat alapjául szolgáló 

fegyelmi szabályokat; 

d) a határozat az eljárás alá vont személyt, szervezetet tájékoztatja a jogorvoslat lehetőségéről. 

(2) A felmentő vagy az eljárást megszüntető határozat a fegyelmi eljárás alá vont adatai után a 

rendelkező részben tartalmazza a felmentés vagy az eljárás megszüntetésének kimondását és 

az okát. A rövid indokolásban pedig ismertetni kell, hogy az FB a döntését milyen lényeges 

tényre alapozta. 

(3) A fegyelmi határozatban rendelkezni kell az esetleg felmerült eljárási költségről. 

(4) A fegyelmi határozat keltezésének napja az a nap, amelyen a határozatot meghozták. 

(5) A határozatot az FB elnöke, vagy ha azt a fegyelmi tanács hozta, a fegyelmi tanács elnöke 

írja alá. 

42.§ A határozat kihirdetése, közlése 

(1) A fegyelmi határozatot a jelenlévőkkel kihirdetés, a távollévőkkel pedig posta útján 

történő kézbesítéssel kell közölni. A tanács az eljárás befejezésétől számított nyolc napon 

belül köteles az FB határozatát írásba foglalni és az eljárás alá vonttal kézbesítés útján 

közölni. 

(2) A fegyelmi határozat kihirdetése nyilvános. A határozat kihirdetésekor fel kell olvasni a 

rendelkező részt, és ismertetni kell az indoklás lényegét. 

a) A fegyelmi határozatot meg kell küldeni mindazoknak a szerveknek, amelyek a határozat 

végrehajtásában közreműködni kötelesek. 

b) A kihirdetett határozat másolatának átvételét az érintettel alá kell íratni. 
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c) A határozat kihirdetése után a fegyelmi büntetésben részesített a fellebbezés jogáról 

aláírásával hitelesített nyilatkozatban lemondhat. 

43.§ A határozat megváltoztatása 

A kihirdetett vagy kézbesítés útján közölt határozat csak tárgyaláson változtatható meg akkor, 

ha a fegyelmi eljárás alá vont a fegyelmi tárgyalás mellőzésével hozott határozat 

kézhezvételét követő nyolc napon belül a fegyelmi tárgyalás megtartását kéri. 

X. fejezet 

FELLEBBEZÉS 

44.§ A fellebbezésre jogosultak 

Az első fokú fegyelmi határozat ellen fellebbezésre jogosult: 

a) aki ellen a fegyelmi határozatot hozták; 

b) a reá vonatkozó rendelkezés ellen az, akivel szemben a határozat rendelkezést tartalmaz; 

c) a MISZ elnöke. 

45.§A fellebbezés határideje 

(1) A fellebbezés határideje 15 nap. 

(2) A fellebbezés határidejét a határozat kézhezvételétől kell számítani. 

46.§A fellebbezés bejelentése 

(1) Az, akivel szemben a fegyelmi határozat rendelkezést tartalmaz, fellebbezését a határozat 

kihirdetését követően helyben szóban vagy írásban is bejelentheti vagy jegyzőkönyvbe 

mondhatja. A szóban bejelentett fellebbezés indokolását azonban 15napon belül írásban is 

meg kell ismételni, és azt az FB-hez eljuttatni. A fellebbezéstényét a fegyelmi határozaton fel 

kell jegyezni, és a fellebbezővel alá kell íratni. 

(2) A fellebbezést az FB-nél kell írásban, két példányban benyújtani, vagy az FB címére posta 

útján – a feladás dátumát igazolható módon – kell eljuttatni. 

(3) A többeket érintő fellebbezés esetén, annak másolatát valamennyi érintettnek meg kell 

küldeni, és erről az FB-t is tájékoztatni kell. 

47.§A fellebbezés visszavonása 

(1) A fellebbező a fellebbviteli szerv (elnökség, közgyűlés) határozathozatal céljából tartott 

ülésének megkezdéséig a fellebbezését visszavonhatja. 
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(2) A visszavont fellebbezést nem lehet újból előterjeszteni. 

48.§A fellebbezés tartalma 

(1) A fellebbezés a határozat bármely rendelkezése vagy kizárólag az indoklás ellen is 

irányulhat. 

(2) A fellebbezésben ismertetni kell a fellebbezés okát és célját. A fellebbezés okának téves 

megjelölése vagy téves fellebbezés miatt – az egyébként határidőre benyújtott és az 

alakiságnak megfelelő fellebbezést – nem lehet elutasítani. 

(3) A fellebbezésben új tényt állítani, és új bizonyítékra hivatkozni csak akkor lehet, ha az az 

első fokú eljárás ideje alatt a fellebbező számára nem volt ismert. 

49.§ Észrevétel a fellebbezésre 

A fellebbezéssel érintettek az iratok felterjesztéséig az FB-nél, az iratok felterjesztése után 

pedig a fellebbviteli szervnél a fellebbezésre észrevételt tehetnek. 

50.§ A fegyelmi határozat jogerőre emelkedése 

(1) A fegyelmi határozat jogerőre emelkedik, és végrehajthatóvá válik: 

a) ha az eljárás alá vont a fellebbezésről lemond, a lemondás napját követő napon; 

b) fellebbezés hiányában a fellebbezési határidő lejártát követő napon; 

c) fellebbezés esetében – az 51. §-ban foglalt eset kivételével – a fellebbviteli szerv 

határozatának a kihirdetését vagy a kézbesítését követő napon. 

(2) 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. 

51.§ Halasztó hatály 

Az első fokú fegyelmi határozat ellen benyújtott fellebbezésnek a sportszervezet kizárása 

fegyelmi büntetés alkalmazásakor nincs halasztó hatálya. 

52.§ A fellebbezés iratainak továbbítása 

(1) Ha fellebbezési határidő valamennyi jogosultra nézve lejárt, a fellebbezés iratait 

haladéktalanul, de legkésőbb három napon belül továbbítani kell a fellebbviteli szervhez. 

(2) Ha a fellebbezés olyan új tényt állít vagy olyan bizonyítékra hivatkozik, amelynek 

körülményei a megfellebbezett ügy irataiból nem tűnnek ki, az FB elnöke erről az iratok 

felterjesztésekor, de legkésőbb a fellebbezésétől számított nyolc napon belül véleményt 

nyilváníthat a fellebbviteli szervnél. 
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XI. fejezet 

A FELLEBBVITELI ELJÁRÁS 

53.§ A fellebbviteli szerv ülésének előkészítése 

(1) A MISZ főtitkára: 

a) intézkedik – szükség esetén – a hiányok pótlása, az iratok kiegészítése, új iratok beszerzése 

iránt; 

b) a fellebbezőt a fellebbezésnek három napon belüli kiegészítésére hívja fel, ha nem lehet 

megállapítani, hogy az FB határozatát miért tartja sérelmesnek; 

c) a fegyelmi ügy iratait visszaküldi az FB-nek, ha a fellebbezést visszavonták; 

d) gondoskodik arról, hogy a fellebbezést az érkezéstől számított harminc napon belül az 

elnökség elbírálja. 

(2) A MISZ elnöke a fellebbezést tárgyalás mellőzésével elutasítja, ha az: 

a) az FSZ-ben kizárt; 

b) nem a jogosulttól származik; 

c) elkésetten érkezik. 

54.§ Idézés a fellebbviteli szerv tárgyalására 

(1) A fellebbviteli szerv a fellebbezésről általában a fegyelmi ügy iratai alapján dönt. 

(2) A MISZ elnöke a fellebbezőt megidézheti a tárgyalásra, ha a fellebbezésben új tényt állít, 

vagy új bizonyítékra hívja fel a figyelmet, valamint ha a fellebbezés indoklásában egyéb új 

tények is felmerülnek. 

55.§ A fellebbviteli szerv tárgyalása 

A fellebbviteli szerv tárgyalásának megtartására – ha a MISZ szabályzata másképpen nem 

rendelkezik – az első fokú fegyelmi tanács eljárására vonatkozó rendelkezéseket kell 

megfelelően alkalmazni. 

56.§ A fellebbviteli szerv tagjának összeférhetetlensége 

(1) nem vehet részt a fellebbviteli eljárásban az, aki az FB tagjaként sem vehetett részt a 

fegyelmi eljárásban. 

(2) A fellebbviteli eljárásban az sem vehet részt, aki az első fokú fegyelmi eljárásban már a 

fegyelmi bizottság tagjakén részt vett. 
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57. § A fellebbviteli szerv határozatai 

(1) A fellebbviteli szerv az FB határozatát: 

a) helybenhagyja; 

b) megsemmisíti és új eljárást rendel el; 

(2) Helyben hagyja és a fellebezést elutasítja  a fellebbviteli szerv az első fokú határozatot, ha 

a fellebbezésalaptalan.  

(3) Megsemmisíti és új eljárást rendel el, ha az első fokú határozat megalapozatlan, illetve, ha 

az FB eljárási szabályt sértett, ha az nem felel meg az anyagi jogi rendelkezéseknek vagy, ha 

az FB által kiszabott fegyelmi büntetés aránytalanul súlyos vagy kirívóan enyhe. 

(5) Megalapozatlan az első fokú határozat, ha: 

a) a tényállás nincs kellően felderítve; 

b) az FB nem állapított meg tényállást vagy a megállapított tényállás hiányos; 

c) a megállapított tényállás ellentétes a fegyelmi ügy iratainak tartalmával; 

d) az FB a megállapított tényekből további tényre helytelenül következtetett. 

(6) Megalapozatlanság esetén a fellebbviteli szerv a megismételt első fokón eljáró szervet a 

tényállást kiegészítésére, illetőleg helyesbítésére, az okszerű ténybeli következtetések 

alkalmazására  utasítja 

(7) Megsemmisíti a fellebbviteli szerv az első fokú határozatot, ha a büntethetőség a 

fellebbező halála, elévülés vagy a FSZ-ben meghatározott egyéb ok miatt megszűnt. 

(8) Megsemmisíti a fellebbviteli szerv az első fokú határozatot, és az FB-t új eljárás 

lefolytatására utasítja, ha: 

a) az FB tárgyaló tanácsa nem a fegyelmi eljárás szabályai szerint volt megalakítva; 

b) a határozat meghozatalában, a fegyelmi eljárás szabályai szerint kizárt FB tag vett részt; 

c) az FB a hatáskörét túllépte; 

d) a fegyelmi tárgyalást olyan személy távollétében tartották meg, akinek részvétele a 

fegyelmi eljárás szabályai szerint kötelező lett volna; 

e) a fegyelmi eljárásban résztvevők eljárási jogaikat nem gyakorolhatták vagy ezek 

gyakorlását korlátozták; 

f) az FB az első fokú fegyelmi határozatban az indoklási kötelezettségének nem tett eleget. 
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(9) A megsemmisítő határozat indoklásának tartalmaznia kell: 

a) a megsemmisítés okát; 

b) a fellebbviteli szervnek a megismételt eljárásra vonatkozó iránymutatását. 

58. § A Határozat közlése. 

A határozatot másodfokon a levezető elnök a főtitkár közreműködésével fogalmazza meg és 

bocsátja szavazásra. 

 (1) A fellebbviteli szerv írásba foglalt határozatát a fellebbező tudomására hozza, valamint 

közli mindazokkal, akik a határozata végrehajtásában kötelesek közreműködni. 

(2) A fellebbviteli szerv határozata egy példányának a megküldésével, értesíti döntéséről az 

FB elnökét, egyidejűleg a fegyelmi ügy valamennyi iratát a szükséges intézkedés megtétele 

céljából visszaküldi. 

 (3) A másodfokú határozat kihirdetésével végrehajtható. 

59.§ Egyéb eljárási cselekmények 

A fellebbviteli szerv ülésének nyilvánosságára, a jegyzőkönyvre, a bizonyítási eljárásra az FB 

eljárására meghatározott szabályokat kell megfelelően alkalmazni. 

60.§ A fegyelmi büntetés elengedése 

(1) A fellebbviteli szerv a jogerős fegyelmi határozatban kiszabott egy évnél hosszabb 

fegyelmi büntetés végre nem hajtott részének a végrehajtását írásbeli, indokolt kérelem 

alapján elengedheti, vagy felfüggesztheti, ha:  

a) a fegyelmi büntetés időtartamának több mint a fele már eltelt, és ez alatt az idő alatt a 

büntetés hatálya alatt álló újabb fegyelmi vétséget nem követett el, és 

b) a fegyelmi büntetés célja a büntetésből még hátra levő részének elengedésével vagy 

végrehajtásának felfüggesztésével is elérhető, 

c) a felfüggesztést a FITA szabályzata nem tiltja. 

(2) A fegyelmi büntetés hátra levő részének elengedése céljából az írásban megindokolt 

kérelmet az FB-hez kell eljuttatni. 

(3) Az FB a kérelmet, a fegyelmi ügyre vonatkozó iratokkal és véleményével együtt a 

fellebbviteli szervnek küldi meg. 

(4) A fegyelmi büntetés hátralevő részének elengedése iránti kérelmet a fellebbviteli szerv 

bírálja el és határoz. A határozat ellen nincs helye fellebbezésnek. 
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XII. fejezet 

VEGYES RENDELKEZÉSEK 

61.§ A pénzbüntetés befizetése 

(1) A fegyelmi határozatban jogerősen kiszabott pénzbüntetést a határozat átvételét követő 15 

napon belül a MISZ számlájára kell befizetni. 

(2) Az FB a tag,  sportoló, a sportszakember tevékenységét, a sportszervezet tagsági jogait 

felfüggeszti, ha az a pénzbüntetést az előírt határidőn belül a MISZ részére nem fizeti meg 

vagy számlájára nem utalja át. 

62.§ A fegyelmi határozat nyilvántartása 

(1) A fegyelmi határozatban kiszabott büntetést, a felfüggesztés időtartamát nyilván kell 

tartani. 

(2) A fegyelmi büntetések nyilvántartásáról a főtitkár gondoskodik. 

63.§ Általános rendelkezés 

Az FSZ-ben nem szabályozott kérdésekben a sportról szóló 2004. évi I. törvény, illetve a 

sportfegyelmi felelősségről szóló 39/2004. (III. 12.) Korm. rendelet rendelkezései szerint kell 

eljárni. 

XIII. fejezet 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

64.§ Hatálybalépés 

(1) Az FSZ 2010. november 22-én 00 órakor lép hatályba. 

(2) A FSZ rendelkezéseit a hatályba lépéskor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell. 

(3) Az FSZ hatálybalépésével egyidejűleg a 2005 március 31-től-jétől hatályos MISZ 

Fegyelmi Szabályzat hatályát veszti, azonban a rendelkezései alapján hozott határozatokban 

kiszabott büntetéseket és eljárási cselekményeket a hatályon kívül helyezés nem érinti. 

Záradék:  

Jelen Fegyelmi szabályzatot ellenjegyzi a Magyar Íjász Szövetség elnöke és főtitkára.  

 

 Vánky Sebastian Kósy Nándor 

 elnök főtitkár 


