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A Sportról szóló 2004. évi I. törvény, és a 39/2004 (III. 12.) Kormányrendelet, valamint a 
Magyar Gyeplabda Szakszövetség Alapszabályának 22. § 2/a pontja alapján a Magyar 
Gyeplabda Szakszövetség Elnöksége a következő Fegyelmi Szabályzatot fogadta el: 

 
 
 

I. FEJEZET 

ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK 
 
1.§ E Szabályzat alkalmazásában: 
 

(1) Hozzátartozó: a személy, aki a Ptk. 685. § b) pontja szerint annak minősül, így a 
házastárs, az egyenes ági rokon, az örökbefogadott, a mostoha-, nevelt gyermek, az 
örökbefogadó-, mostoha- és a nevelőszülő, valamint a testvér; továbbá az élettárs, az 
egyenes ági rokon házastársa, a jegyes, a házastárs egyenes ági rokona és testvére, 
valamint a testvér házastársa. 
 
(2) Írásbeli értesítés: írott dokumentumok kézbesítésének módja személyes átvétellel 
vagy ajánlott, tértivevényes küldemény postai úton történő feladásával történhet. 
Személyes átvétel esetén az átadott dokumentum másolatán igazolni kell az átvétel 
tényét és időpontját. Postai úton történő értesítés esetén a küldeményt a 
Szakszövetségnél bejelentett értesítési címre kell megküldeni. Postai küldemény 
esetén az átvétel napjának a postai feladástól számított ötödik naptári nap számít. 
 
(3) Kiadmányozó: az a személy, aki meghatározott feladat - és hatáskörben eljárva 
írásbeli rendelkezésre (aláírásra) jogosult. 
 
(4) Határidő: a határidőket naptári napokban kell számolni, kivéve, ahol a szabályzat 
kifejezetten munkanapokat határozz meg. A határidő számításának kezdő napja a 
számításra okot adó körülményt követő nap. A munkanapokban megállapított határidő 
esetén, ha a határidő utolsó napja munkaszüneti nap, a határidő a következő 
munkanapon jár le. 
 
(5) Sportoló: az a természetes személy, aki sporttevékenységet végez. 
 
(6) Sportszakember: az a természetes személy, aki szakképesítéssel rendelkezik, és a 
sportszervezettel munkaviszonyban vagy polgári jogi jogviszonyban 
sporttevékenységgel kapcsolatban közvetlenül vagy közvetetten feladatot lát el. 
Sportszakember különösen az edző, a csapatvezető, a mérkőzésvezető, a versenybíró, 
a sportorvos, a gyúró. 
 
(7) Sporttevékenység: meghatározott szabályok szerint, a szabadidő eltöltéseként 
kötetlenül vagy szervezett formában, illetve versenyszerűen végzett testedzés, amely a 
fizikai erőnlét és a szellemi teljesítőképesség megtartását, fejlesztését szolgálja. 
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II. FEJEZET 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 
Hatáskör, illetékesség, hatály 

 
2. § A Fegyelmi Szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) rendelkezéseit kell alkalmazni a 
Magyar Gyeplabda Szakszövetség (a továbbiakban: Szakszövetség) működésének keretében 
testnevelési és sporttevékenységet kifejtő szervezetek (a továbbiakban: Sportszervezetek), a 
Szakszövetség nyilvántartott sportolói, (a továbbiakban: Sportolók), a sportágban 
tevékenységet folytató sportszakemberek, választott tisztségviselők által elkövetett fegyelmi 
vétségek elbírálása során. 
 
3. § 

(1) Fegyelmi eljárást az 1. §-ban említett szervekkel és személyekkel szemben akár a 
Magyar Köztársaság területén belül, akár azon kívül elkövetett fegyelmi vétség esetén 
le lehet folytatni. 
 
(2) Amennyiben a Nemzetközi Gyeplabda Szövetség, vagy az Európai Gyeplabda 
Szövetség (a továbbiakban együtt: Nemzetközi Szövetség) az 1. § - ban meghatározott 
személyekkel, illetve szervekkel szemben a sportág nemzetközi szabályai szerint 
büntetést szab ki, a Szakszövetség, illetve az érintett sportszervezet köteles e 
határozatot végrehajtani.  

 
4. § 

(1) A sportfegyelmi eljárást a Szakszövetség megfelelő szervei, illetve a 
sportszervezetek folytathatják le. 
 
(2) A Szakszövetség Fegyelmi Bizottsága jár el azzal szemben, aki 

a) a Szakszövetség által vagy közreműködésével rendezett bajnokságon, 
versenyen, mérkőzésen, edzésen, 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 felelősségre vonás 
előtt sportegyesületi tagságát kilépéssel megszünteti. 

 
(3) A sportegyesület és a Szakszövetség között felmerülő hatásköri vitában a 
Szakszövetség Elnöksége (a továbbiakban: Elnökség) határoz. 

 
 
 

III. FEJEZET 

ELJÁRÓ SZERVEK 
 

5. § A fegyelmi eljárást első fokon a Szakszövetség Fegyelmi Bizottsága, másodfokon a 
Rendkívüli Fellebbvitelei Bizottság folytatja le. 
 
6. § 

1./ A Szakszövetség tagjaival, valamint a sportágban tevékenységet folytató 
személyekkel és szervekkel szembeni Szakszövetségi fegyelmi eljárások lefolytatására 
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a közgyűlés 3 éves időtartamra Fegyelmi Csoportot hoz létre. A Fegyelmi Csoport 
tagjainak létszáma megegyezik a Szakszövetség mindenkori tagjainak a számával. 
Fegyelmi Csoport munkáját elnök irányítja. A Fegyelmi Csoport tagjait és elnökét – a 
tagegyesületek jelölése alapján – a Közgyűlés választja meg.  A Fegyelmi Bizottság és 
Fegyelmi Fellebbviteli Bizottság 3-3 főből áll. A Fegyelmi Csoport elnöke egyben a 
Fegyelmi Bizottsági elnöke. Fegyelmi eljárás lefolytatásához a Fegyelmi Csoport 
elnöke az eljárás megindítását megelőzően – a konkrét téma ismeretében, az 
összeférhetetlenség vizsgálatával egyidejűleg – a Fegyelmi Csoportból további két főt 
jelöl ki és létrehozza a Fegyelmi Bizottságot, ezzel egyidejűleg a Fegyelmi Csoportból 
további három fő kijelölésével létrehozza a Fegyelmi Fellebbviteli Bizottságot. A 
Bizottság élén az elnök áll, akit az adott bizottsági tagok maguk közül választanak. A 
Bizottság tagjai a Szakszövetségben más tisztséget nem viselhetnek, a 
Szakszövetséggel munkaviszonyban nem állhatnak. 

 
7. § 

(1) A Bizottság eljárásában és döntéshozatalában elnökként, tagként nem vehet részt, 
illetve jegyzőkönyvvezetőként nem működhet közre: 

a) az eljárás alá vont versenyző, sportszakember és annak közeli hozzátartozója [Ptk. 
685.§. b) pont]; 

b) akit az eljárás során tanúként, vagy szakértőként hallgattak meg; 
c) akinek a sportfegyelmi büntetés megállapításához vagy annak elmaradásához 

érdeke fűződik; 
d) akitől egyébként az ügy elfogulatlan elbírálása nem várható el; 
e) a másodfokú eljárásban, aki az első fokú eljárásban a Fegyelmi Bizottság elnöke, 

tagja volt; 
f) aki ellen fegyelmi eljárás vagy büntetőeljárás van folyamatban, illetve ennek 

jogerős befejezéséig. 
 

(2) Az elnök, a tag, illetve a jegyzőkönyvvezető az összeférhetetlenséget köteles az 
érintett Bizottságnak bejelenteni, és tevékenységét az eljárásban egyidejűleg 
megszüntetni. Az elnök, a tag, illetve a jegyzőkönyvvezető összeférhetetlenségét az 
eljárás alá vont is – az annak alapjául szolgáló tényről való tudomásszerzést követően 
haladéktalanul – bejelentheti. A Bizottság elnöke állapítja meg a Bizottságok tagjainak 
összeférhetetlenségét. Az elnöki összeférhetetlenség gyanúja esetén a nem 
összeférhetetlen bizottsági tagok együttesen döntenek az elnöki összeférhetetlenségről. Ha 
erről nem képesek egyhangúan határozni, e kérdésben az Elnökség jogosult eljárni. 
 

8. § A fegyelmi ügyben eljáró személyeket a tudomásukra jutott tények tekintetében 
titoktartási kötelezettség terheli. 
 
 
 

IV. FEJEZET 

FEGYELMI VÉTSÉGEK 
 
9. § 

(1) Fegyelmi eljárást lehet lefolytatni azzal a sportolóval, sportszakemberrel szemben, aki: 
a) a Szakszövetség, illetve a Nemzetközi Szövetség játék-, verseny-, igazolási-, 

átigazolási-, illetve egyéb szabályzataiban foglalt kötelezettségeit vétkesen 
megszegi; 
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b) sporttevékenységével összefüggésben bűncselekményt követ el; 
c) sportteljesítménye fokozására tiltott teljesítményfokozó szert vagy módszert 

(dopping) alkalmaz, illetve annak alkalmazásában közreműködik; 
d) tagsági viszonyából eredő kötelezettségeit más módon vétkesen megszegi, így 

különösen a sporttevékenységgel összefüggésben magának vagy másnak jogtalan 
előnyt kér vagy megszerez, továbbá másnak jogtalan előnyt nyújt, vagy előny 
nyújtását megkísérli, botrányos vagy erkölcstelen viselkedést tanúsít. 

 
(2) Sportfegyelmi vétséget követ el az a sportszervezet, amely a Szakszövetség 
Alapszabályában, illetve más szabályzataiban meghatározott előírásait vétkesen megszegi. 

 

 

 

V. FEJEZET 

FEGYELMI INTÉZKEDÉSEK 
 
10. § 

(1) Ha a kötelezettség-szegést az eljárás alá vont elismeri és a tényállás megítélése 
egyszerű, a Bizottság fegyelmi eljárás lefolytatása nélkül fegyelmi büntetés értékű 
határozatot hozhat. 
 
(2) Sportolóra, illetve sportszakemberre szóbeli figyelmeztetés, írásbeli megrovás és 
pénzbüntetés, sportszervezetre pedig írásbeli megrovás és pénzbüntetés szabható ki. 
 
(3) A fegyelmi határozatot az indítvány kézhezvételétől számított tizenöt napon belül 
kell meghozni. 

 
 
 

VI. FEJEZET 

FEGYELMI BÜNTETÉSEK 
 
11. § 

(1) A fegyelmi büntetés célja a sport rendjének és tisztaságának a védelme, a fegyelmi 
vétséget elkövető visszatartása hasonló cselekmények elkövetésétől, valamint annak 
megelőzése, hogy a sportág más résztvevője fegyelmi vétséget kövessen el. 
 
(2) A fegyelmi büntetés kiszabásánál figyelembe kell venni a szándékosság, illetve a 
gondatlanság fokát, a kötelességszegés súlyát és gyakoriságát, az okozott kár mértékét, 
valamint az enyhítő és súlyosbító körülményeket. 

 
 

Sportolóval és sportszakemberrel szemben alkalmazható büntetések 

 
12. § A fegyelmi vétséget elkövető sportolóval szemben az alábbi büntetések szabhatók ki: 

a) szóbeli figyelmeztetés, 
b) írásbeli megrovás, 
c) a Szakszövetség által adott kedvezmények legfeljebb egy évi időtartamra történő 

csökkentése, illetve megvonása, 
d) pénzbüntetés, 
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e) sporttevékenységtől meghatározott feltételekkel való eltiltás, 
f) az igazolási, illetve átigazolási szabályok megsértése esetén átigazolástól való eltiltás, 

illetőleg kölcsönadástól való eltiltás, 
g) kizárás. 

 
13. § Sportszakemberre fegyelmi büntetésként a 12. §. a-d) pontjain kívül a továbbiakban: 

a) a Szakszövetség versenyrendszerében történő sportszakmai tevékenységtől legfeljebb 
5 évre való eltiltás; 

b) sportági sportesemény látogatásától legfeljebb 5 évre való eltiltás szabható ki. 
 
14. § 

(1) A pénzbüntetés mértéke a hivatásos sportoló sporttevékenységéből, illetve a 
sportszakember sportszakmai tevékenységéből származó éves átlagjövedelmének 6 
havi összegét nem haladhatja meg. 
 
(2) Amatőr sportolóra, vagy ingyenes megbízási szerződés alapján tevékenykedő 
sportszakemberre pénzbüntetés nem szabható ki. 
 
(3) A pénzbüntetés a 12.§. b) c) e) és f) pontjában, illetve a 13.§.a) és b) pontjában 
meghatározott fegyelmi büntetésekkel együtt is kiszabható, egyébként a fegyelmi 
büntetések együttesen nem alkalmazhatók. 
 
(4) A kiszabott pénzbüntetés a Szakszövetséget illeti. 

 
 

Sportszervettel szemben alkalmazható büntetések 

 
15. § A Szakszövetség sportfegyelmi eljárást az általa kiírt vagy szervezett versenyen 
résztvevő sportszervettel szemben folytathatja le. 
 
16. § Sportszervezetre, illetve annak jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egységére 
büntetésként: 

a) írásbeli figyelmeztetés, 
b) a Szakszövetség által adható juttatások legfeljebb hat havi csökkentése, illetve 

megvonása, 
c) a rendezői létszám felemelésére kötelezés, 
d) szakszövetségi ellenőr fogadására és eljárási költségeinek viselésére kötelezés, 
e) a sportrendezvény nézők nélkül, zárt sportlétesítményben történő megtartásának 

előírása vagy szektor lezárásának elrendelése, mindkettő legfeljebb három alkalomra, 
f) a pályaválasztási jog legfeljebb három hónapra történő megvonása, 
g) a mérkőzés eredményeinek megsemmisítése, bajnoki pontok levonása, 
h) büntetőpontok megállapítása, 
i) nemzetközi sportrendezvény részvételétől legfeljebb egy évre történő eltiltás, 
j) sportoló igazolásához (átigazolásához) való jogának legfeljebb egy évi megvonása,  
k) a versenyrendszer alacsonyabb osztályába sorolás, abban az esetben, ha a 

versenyrendszerben (hivatásos, vegyes, amatőr) van alacsonyabb osztály, 
l) meghatározott számú (legfeljebb öt) versenyből vagy versenyrendszerből (hivatásos, 

vegyes, amatőr) történő kizárás legfeljebb egy évre, 
m) a szakszövetségi eljárás költségeinek viselésére kötelezés, 
n) pénzbüntetés legfeljebb egymillió forint értékben, 



Magyar Gyeplabda Szakszövetség Fegyelmi Szabályzat 2006.  
 

 7 

o) Szakszövetségből történő kizárás legfeljebb egy évre szabható ki. 
 
17. § A kiszabott pénzbüntetés a Szakszövetséget illeti. 
 
 
 

VII. FEJEZET 

A FEGYELMI BÜNTETÉSEK VÉGREHAJTÁSA 
 
18. § A büntetést csak akkor lehet foganatosítani, ha az nem évült el. A büntetés 
végrehajthatósága pénzbüntetés esetén két év, egyéb büntetés esetén három év alatt évül el. 
 
19. § 

(1) Több, egy időben elbírált fegyelmi vétség esetén azok halmazatban, egy fegyelmi 
büntetéssel is büntethetők. 
 
(2) Fegyelmi büntetések és intézkedések együttesen is alkalmazhatók. 
 
(3) Ha az eljárás alá vont a fegyelmi büntetés hatálya alatt újabb fegyelmi eljárás 
alapjául szolgáló kötelezettség-szegést követ el, ugyanaz a fegyelmi büntetés 
ismételten kiszabható. 

 
20. § Ha a Nemzetközi Szövetség a sportolóra, sportszakemberre, illetve sportszervezetre 
jogerős fegyelmi büntetést szabott ki, a sportszervezet köteles azt végrehajtani. A büntetés 
végrehajtásának elmulasztása esetén a sportszervezet intézkedésre jogosult szakemberével 
szemben fegyelmi eljárás lefolytatásának van helye. 
 
21. § 

(1) Sportoló és sportszakember esetében a pénzbüntetés, valamint a hat hónapot meg 
nem haladó sporttevékenységtől, illetve sportszakmai tevékenységtől eltiltás, 
sportszervezet esetében a hat hónapot meg nem haladó nemzetközi sportrendezvényen 
való részvételtől eltiltás fegyelmi büntetés méltányosságból próbaidőre 
felfüggeszthető, ha az elkövető körülményeire, valamint az elkövetett kötelezettség-
szegésre figyelemmel a büntetés célja a büntetés végrehajtása nélkül is elérhető. 
 
(2) A próbaidő hat hónaptól egy évig terjedhet. 

 
22. § A próbaidőre felfüggesztett fegyelmi büntetést végre kell hajtani, ha az elkövetővel 
szemben a próbaidő alatt elkövetett kötelezettség-szegés miatt szóbeli figyelmeztetésnél vagy 
írásbeli megrovásnál súlyosabb fegyelmi büntetést alkalmaznak. 
 
23. § A fegyelmi büntetés végrehajtásának felfüggesztésére az eljáró Fegyelmi Bizottság 
jogosult. 
 
 
 

VIII. FEJEZET 

FEGYELMI ELJÁRÁS 
Elévülés 
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24. § 
(1) Nem indítható fegyelmi eljárás, ha a kötelezettségszegésről való tudomásszerzés 
óta harminc nap, illetve a kötelezettségszegés elkövetése óta egy év eltelt. 
 
(2) Külföldön elkövetett kötelezettségszegés esetén a határidőt az eljárás alá vont 
belföldre történő visszaérkezésétől kell számítani. 

 
A fegyelmi eljárás megindítása 

 
25. § 

(1) Fegyelmi eljárást a Szakszövetség főtitkárának, elnökségi tagjainak; a 
Szakszövetség bizottsági tagjainak; a sportszervezetek vezetőinek, illetve a vezető 
tisztségviselőinek (pl. edzők, csapatvezetők) indítványára a Fegyelmi Bizottság elnöke 
indíthat, aki erről nyolc napon belül írásban értesíti az eljárás alá vont személyt, illetve 
sportszervezetet. 
 
(2) Sportrendezvényen történő kötelezettség–szegést az ott vezetett jegyzőkönyvben 
fel kell tüntetni, és a rendezvény szervezője köteles a Fegyelmi Bizottságot írásban 
értesíteni. 
 
(3) Az indítvány, illetve annak melléklete tartalmazza mindazokat az adatokat, 
melyeket a fegyelmi eljárást megindító értesítésben a 26. § a), b), c), pontjai alapján 
közölni kell. Ennek hiányában a Fegyelmi Bizottság elnöke az indítványozót az 
indítvány három napon belüli kiegészítésére hívja fel. Ha a kiegészítés nem történik 
meg, a Fegyelmi Bizottság elnöke a fegyelmi eljárás lefolytatásától eltekinthet. 
 
(4) A Fegyelmi Bizottság külön indítvány nélkül is indíthat fegyelmi eljárást, 
amennyiben a fegyelmi eljárás során merül fel valaki ellen ennek szükségessége. 

 
26. § 

(1). A fegyelmi eljárást megindító értesítésben meg kell jelölni: 
a) A fegyelmi eljárás tárgyát és megindításának jogalapját, 
b) A fegyelmi eljárás alapjául szolgáló cselekményt, 
c) A rendelkezésre álló bizonyítékokat, 
d) Az eljárás alá vont meghallgatásának, illetve a tárgyalásnak a helyét és időpontját. 

 
(2) Ha 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. A 
felfüggesztésről nem kell külön rendelkezni, ha a Versenyszabályzat már tartalmazza. 
 
(3) Az értesítéshez egyidejűleg csatolni kell a fegyelmi eljárás elrendelésének alapjául 
szolgáló írásbeli dokumentumokat is. 
 
(4) A tárgyalás időpontját úgy kell kitűzni, hogy az arról szóló értesítést a felek legalább 
három munkanappal a tárgyalás előtt megkapják. 
 
(5) Ha a fegyelmi eljárás alá vont személy kiskorú, az eljárás megindításáról törvényes 
képviselőjét kell értesíteni, aki köteles részt venni az eljárásban. Amennyiben ennek nem 
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tesz eleget, úgy a kiskorú személy képviseletéről az érintett sportszervezet köteles 
gondoskodni. 

 
 

A tárgyalás 

 
27. § 

(1) A fegyelmi tárgyalást legkésőbb az eljárás megindításáról szóló értesítés 
kézhezvételétől számított tizenöt napon belül meg kell tartani. 
 
(2) Ha valamelyik fél, vagy jogi képviselője a tárgyaláson nem jelenik meg, a 
tárgyalást megtartani és az ügyet érdemben elbírálni csak akkor lehet, ha az eljárás alá 
vontat vagy képviselőjét szabályszerűen értesítették, és ő távol maradását 
méltányolható indokkal előre nem jelezte. Az értesítés akkor szabályszerű, ha az 
értesítésnek a 27. §-ban meghatározott tartalmi elemire vonatkozó előírásokat, 
valamint az értesítéssel kapcsolatos határidőket a Fegyelmi Bizottság betartotta, és ezt 
az eljárás ügyirataival igazolni tudja.  
 
(3) Az eljárás lefolytatható akkor is, ha az eljárás alá vont, vagy képviselője írásban 
bejelentette, hogy a tárgyaláson nem kíván részt venni. 

 
28. § A tárgyalást a Bizottság elnöke vezeti. Távolléte, illetve összeférhetetlensége esetén a 
Bizottság tagjainak maguk közül választott ideiglenes elnöke helyettesíti (a továbbiakban 
együtt: a tárgyalás vezetője). 
 
29. § A tárgyalás vezetője a tárgyalás megnyitását követően közli az eljárás alá vonttal a 
kötelezettség szegés elkövetésével kapcsolatos megállapításokat és azok bizonyítékait. Az 
eljárás alá vont az ügyirataiba beletekinthet, az elhangzottakra észrevételt tehet, és további 
bizonyítást javasolhat. 
 
30. § 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 videó felvételt szerezhet be, továbbá szemlét tarthat. 
 
31. § A tárgyalásról és az egyes eljárási cselekményekről jegyzőkönyvet kell felvenni, amely 
így tartalmazza az ügy minden lényeges elemét. A jegyzőkönyvet az ügy irataival együtt kell 
kezelni. 
 
32. § Az eljárás alá vont az eljárás során meghatalmazás alapján jogi képviselőt vehet 
igénybe. A meghatalmazást írásba kell foglalni vagy jegyzőkönyvbe kell mondani. A jogi 
képviselő köteles írásbeli meghatalmazásának eredeti példányát vagy annak hitelesített 
másolatát a Fegyelmi Bizottságnak legkésőbb a tárgyalás megkezdésekor bemutatni. A jogi 
képviseletre, illetve a meghatalmazás visszavonására, felmondására és ezek bejelentésére a 
képviseletre és a meghatalmazásra vonatkozó Ptk. rendelkezéseket megfelelően alkalmazni 
kell.[Ptk. 219-223. §] 
 
33. § Ha az eljárás alá vont meghallgatása tartós akadályoztatása miatt az eljárás időtartama 
alatt nem kerülhet sor, az eljárás megindításához vezető tényállást, a kötelezettségszegés 
elkövetésével kapcsolatos megállapításokat és azok bizonyítékait vele írásban kell közölni, és 



Magyar Gyeplabda Szakszövetség Fegyelmi Szabályzat 2006.  
 

 10 

nyolcnapos határidő kiűzésével fel kell szólítani, hogy védekezését írásban terjessze elő. E 
határidő elmulasztása utólag nem menthető ki, és az ügy e nélkül is elbírálható. 
 
34. § Az elsőfokú eljárást a megindítástól 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 tartani. Az ügy bonyolultsága esetén az 
eljáró szerv az eljárást egy alkalommal tizenöt nappal meghosszabbíthatja. 
 
35. § 

(1) Az eljáró szerv a fegyelmi eljárást felfüggesztheti: 
a) legfeljebb az akadály megszűnéséig, ha az eljárás alá vont önhibáján kívül 

védekezését a 33. §-ban meghatározottak szerint nem tudja előterjeszteni, illetve 
b) legfeljebb a büntető- vagy szabálysértési eljárás jogerős befejezéséig, ha a 

kötelezettségszegés miatt büntető- vagy szabálysértési eljárás indult, feltéve, hogy 
a jogerős határozat nélkül az eljárás nem tisztázható. 

 
(2) A felfüggesztés időtartama a 34. §-ban meghatározott határidőbe nem számít bele. 

 
36. § A fegyelmi tárgyalás nyilvános. A tárgyalás bármely szakában kizárható a nyilvánosság, 
ha az a személyiségi jogok védelme érdekében szükséges. 
 
 

A fegyelmi határozat 

 
37. § Az eljáró szerv elsőfokú határozatában 

a) ha a kötelezettségszegést megállapítja, büntetést szab ki, 
b) ha a kötelezettségszegés nem bizonyítható, az eljárás alá vontat felmenti és 
c) az eljárást megszüntetheti. 

 
38. § Meg kell szüntetni a fegyelmi eljárást, ha 

a) annak tartama alatt az eljárás alá vont személy munkaviszonya, munkavégzésre 
irányuló egyéb jogviszonya, amatőr sportolói szerződése vagy sportegyesületi tagsága, 
vagy tanulói jogviszonya (a továbbiakban együtt: jogviszony) megszűnik, és a 
megszűnéstől számított öt éven belül a gyeplabda sportágban új jogviszonyt nem 
létesít, 

b) ha annak tartam alatt az eljárás alá vont személy elhalálozik, illetve az eljárás alá vont 
sportszervezet jogutód nélkül megszűnik. 

Ha az eljárás alá vont személy jogviszonya sportfegyelmi büntetés letöltése előtt 
megszűnik, a büntetést vagy annak hátralevő részét annak a sportszövetségnek kell 
foganatosítania, amellyel az eljárás alá vont személy jogviszonyba került. 
c) Ha a kötelezettségszegést nem az eljárás alá vont követte el, vagy annak elkövetése 

nem volt bizonyítható. 
 
39. § A határozathozatal zárt ülésen történik tanácskozás után és titkos szavazással. 
Amennyiben valakinek különvéleménye van, azt írásba kell foglalni, és az ügy iratai közé 
zártan kell elhelyezni. 
 
40. § Az eljáró szerv az eljárás befejezésétől számított nyolc napon belül köteles a határozatot 
írásba foglalni, és az eljárás alá vonttal és az eljárásban érintett szervekkel írásban közölni. 
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41. § 
(1) A sportfegyelmi határozat rendelkező részből és indoklásból áll. 
(2) A sportfegyelmi határozatnak tartalmaznia kell: 

a. Az eljáró sportfegyelmi bizottság megnevezését, a bizottság elnökének és 
tagjainak, valamint az eljárás alá vont azonosítására szolgáló adatokat, az ügy 
iktatószámának és tárgyának megjelölését;  

b. A rendelkező részben az érdemi döntést, a kiszabott büntetés fajtáját, mértékét, 
időtartamát, a sportfegyelmi határozattal szembeni jogorvoslat lehetőségéről 
szóló tájékoztatást, az eljárással kapcsolatban felmerült költségek viseléséről 
való döntést;  

c. Az indoklásban az eljárás alapjául szolgáló kötelezettségszegés leírását, a 
bizonyítási eljárás eredményeképpen a Fegyelmi Bizottság által elfogadott 
vagy mellőzött bizonyítékokat, a határozat alapjául szolgáló jogszabályi 
rendelkezéseket, a Szakszövetség jelen szabályzata vonatkozó 
rendelkezéseinek megjelölését;  

d. A határozat meghozatalának helyét, időpontját, valamint a határozat 
kiadmányozójának nevét.  

 
(3) Ezek együttes megléte kötelező tartalmi eleme a fegyelmi határozatnak. 

 
42. § Fellebbezés hiányában a fegyelmi határozat a fellebbezési határidő lejártát követő napon 
emelkedik jogerőre és válik végrehajthatóvá. A Szakszövetség versenyein történő részvételtől 
és a sportszakmai tevékenységtől való eltiltás fegyelmi büntetést a Fegyelmi Bizottság – 
fellebbezésre tekintet nélkül – a másodfokú határozat meghozataláig azonnal végrehajthatóvá 
nyilváníthatja. 
 
43. § Az eljáró szerv az általa hozott, írásba foglalt és kézbesített fegyelmi határozatot – a 
nyilvánvaló elírás kijavítását kivéve - nem változtathatja meg. 

 
44. § 

(1) A fegyelmi határozatokat a Fegyelmi Bizottság tartja nyilván a Fegyelmi 
Határozatok Tárában. A nyilvántartásban fel kell tüntetni a született határozat számát, 
az eljárás alá vont személy nevét, a kötelezettség-szegés és az eljárás ismertetését, az 
eljáró bizottság tagjainak nevét, és azt, hogy az ügyben született-e marasztaló ítélet, 
vagy sem. 
 
(2) Amennyiben a sportoló, a sportszakember, vagy a sportszervezet más fegyelmi 
hatóság illetékességi- vagy hatáskörébe kerül át, a nyilvántartott adatokat az új 
illetékességi - vagy hatáskörű szerveknek meg kell küldeni. 

 
 

A fellebbezés 

 
45. § 

(1) Az elsőfokú fegyelmi határozat ellen a kézbesítéstől számított tizenöt napon belül 
jogorvoslati kérelem terjeszthető elő. Jogorvoslati kérelemmel az eljárás alá vont 
személy, illetve képviselője, vagy ha az eljárás alá vont sportszervezet, akkor annak 
törvényes képviselője, továbbá az a személy élhet, akinek jogát, vagy jogos érdekét a 
határozat érinti. 
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(2) A jogorvoslati kérelmet az első fokon eljárt szervnél (Fegyelmi Bizottság) kell 
benyújtani, amely azt nyolc napon belül az eljárás során keletkezett iratokkal együtt 
továbbítja a Fegyelmi Fellebbviteli Bizottságnak. 
 
(3) Az eljárás alá vont jogorvoslati kérelmét, illetve erről jogáról való lemondását a 
határozat kihirdetésekor, szóban is megteheti, ekkor azt rá kell vezetni a tárgyalási 
jegyzőkönyvre, és alá kell vele íratni. 

 
(4) A fellebbezés benyújtása a 42. §-ban meghatározott esetet kivéve a határozat 
végrehajtására halasztó hatályú. 

 
46. § 

(1) A Fegyelmi Fellebbviteli Bizottság eljárására, határozathozatalára, a határidők 
számítására az elsőfokú eljárásra előírt rendelkezéseket kell megfelelően alkalmazni 
azzal, hogy a határidőket a 45.§ (2) bekezdésben meghatározott iratoknak a Fegyelmi 
Fellebbviteli Bizottság tárgyalás-vezetőjéhez megérkezésétől kell számítani. 
 
(2) A Fegyelmi Fellebbviteli Bizottság az iratok alapján hozza meg határozatát, 
indokolt esetben tárgyalást tart. Tárgyalást kell tartani, ha bizonyítási eljárást 
folytatnak, vagy más indokolt esetben. 

 
47. § A Fegyelmi Fellebbviteli Bizottság a másodfokú eljárásban az elsőfokú határozatot  

a. helybenhagyja, ha a fellebbezés alaptalan. 
b. hatályon kívül helyezi, és új eljárásra szólítja fel a Fegyelmi Bizottságot, ha a 

Fegyelmi Bizottság olyan súlyos eljárási szabályokat vétett, amely az érdemi 
döntésre is kihatással volt. Ugyanígy jár el, ha olyan jelentős terjedelmű 
bizonyítási eljárást kellene lefolytatnia, amely szerinte a már megállapított 
tényállás jelentős módosítását eredményezi. 

c. Megváltoztatja az elsőfokú határozatot, ha az nem felel meg a fegyelmi eljárás 
céljainak és nem szükséges a b) pontban meghatározottak szerint eljárni. 

 
48. § Az első fokon kiszabott fegyelmi büntetést csak akkor lehet súlyosbítani, ha a 
másodfokon lefolytatott vizsgálat ezt alátámasztja. 
 
49. § Ha a Fegyelmi Fellebbviteli Bizottság az eljárás megismétlését rendeli el, határozatában 
az új eljárás lefolytatásához iránymutatást ad. 
 
50. § A másodfokú határozat a kihirdetéssel válik jogerőssé és a határozat kézbesítésével 
végrehajtható. 
 
51. § A másodfokú fegyelmi eljárás során keletkezett iratokat az első fokon eljárt szervnek 
kell visszaküldeni. 
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IX. FEJEZET 

VEGYES RENDELKEZÉSEK 
 
52. § 

(1) A fegyelmi eljárás nyelve a magyar. A magyar nyelv nem tudása miatt senkit nem 
érhet hátrány. A Fegyelmi Bizottság köteles lehetővé tenni, hogy az eljárás alá vont 
anyanyelvén is érvényesíthesse jogait és teljesíthesse kötelezettségeit.  
 
(2) Amennyiben az eljárás alá vont személy hallássérült, úgy jeltolmács 
közreműködését kell biztosítani. 
 
(3) Az eljárás alá vont látássérült személy kérésére a jegyzőkönyvet és a határozatot 
Braille-írásban is el kell készíteni. 
 
(4) Az (1) – (3) pontban meghatározott szolgáltatásokat az érintett sportszervezetnek 
kell biztosítania az eljárás teljes időtartama alatt. 

 
53. § Doppingvétség elkövetése esetén a Bizottságnak a jelen Szabályzatot, a doppingellenes 
tevékenység szabályairól szóló 55/2004 (III. 31.) kormányrendelettel, valamint a Nemzetközi 
Szövetség doppingszabályzatával együtt kell alkalmaznia. 
 
54. § A fegyelmi jogkör gyakorlói a tevékenységükben függetlenek, és a jogszabályok, 
valamint a jelen fegyelmi szabályzat rendelkezései szerint kötelesek eljárni. 

 

 

IX. FEJEZET 

ZÁRÓ ÉS ÁTMENETI RENDELKEZÉSEK 
 
55. § 

(1) Ezt a Fegyelmi Szabályzatot a Magyar Gyeplabda Szakszövetség Elnöksége 2006. 
április 19-i hatállyal elfogadta, és ugyanezen a napon léptette hatályba. Egyidejűleg az 
Elnökség a 2006. januári határozattal elfogadott Fegyelmi Szabályzatot hatályon kívül 
helyezte. 
 
(2) A jelen Szabályzat rendelkezéseit kell alkalmazni azokban az eljárásokban, 
amelyeket a hatálybalépése után elkövetett kötelezettség-szegés miatt indítanak. A már 
folyamatban levő eljárásokban a jelen Szabályzat rendelkezései akkor alkalmazhatók, 
ha azok a fegyelmi eljárás alá vont számára kedvezőbb elbírálást biztosítanak. 
Kedvezőbb elbírálási feltételek hiányában a már megindított eljárásokban az (1) 
bekezdés alapján hatályon kívül helyezett szabályzatot és a sportfegyelmi felelősségről 
szóló hatályos jogszabályokat kell alkalmazni. 

 
 
Budapest, 2006. április 19. 
 
 
 Strausz György Gábor 

Elnök 

 


