
A sportról szóló 2004. évi I. törvény és a sportfegyelmi felelősségről szóló 39/2004. (III.12.) Korm. 

rendelet alapján a MATESZ elnöksége a következő fegyelmi szabályzatot fogadta el.  

FEGYELMI SZABÁLYZAT 

I. FEJEZET 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

A sportfegyelmi szabályzat célja, feladata  

1.§ 

1) Magyar Tekézők Szövetsége (MATESZ, továbbiakban: Szövetség) sportfegyelmi szabályzatának 

(a továbbiakban: FSZ) céljai: 

a) védje a sportágban a versenyzők, a teke sportág irányításában, szervezésében, 

lebonyolításában résztvevők személyét és jogait, továbbá a sportág rendjét és tisztaságát. 

b) segítsen betartani, illetve tiszteletben tartani a teke verseny- és játékszabályait a tekével 

összefüggő egyéb szabályokat, illetve a Szövetség szervezeti egységeinek határozatait; 

c) ösztönözze a tekézőket a játékfegyelem megtartására, a sportszervezetével, a 

játékostársaival, az ellenfél játékosaival, a játékvezetőkkel, sportvezetőkkel, valamint a 

közönséggel szembeni sportszerű magatartásra; 

d) nevelje a versenyzőket arra, hogy a mérkőzéseken, versenyeken a 

játékszabályoknak és azok szellemének megfelelően versenyezzenek; 

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

büntetést. 

f) Jelen Szabályzat meghatározza azokat az etikai normákat, melyek betartása a teke 

sportágban kötelezőek, illetőleg szabályozza, mely normák megsértése von maga után 

fegyelmi felelősségre vonást. 

 

2) A Fegyelmi Szabályzat feladata meghatározni, hogy mely cselekmény minősül fegyelmi 

vétségnek, mely etikai vétségnek és azt, hogy ennek elkövetője milyen fegyelmi eljárás 

keretében, milyen fegyelmi büntetésben részesíthető. 

A fegyelmi szabályzat időbeli hatálya 

2.§ 

1) A fegyelmi és etikai vétséget (a továbbiakban együtt: fegyelmi vétség) az elkövetés idején 

hatályban lévő fegyelmi szabályzat szerint kell elbírálni. 

2) Ha az elbíráláskor olyan új fegyelmi szabályzat van hatályban, amely szerint az elkövetett 

cselekmény már nem fegyelmi vétség, vagy az enyhébb elbírálás alá esik, akkor az új fegyelmi 

szabályzatot kell alkalmazni a hatályba lépése előtt elkövetett cselekményre is. 
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A fegyelmi szabályzat szemé1yi és területi hatálya 
3.§ 

1) A Fegyelmi Szabályzatot kell alkalmazni a Szövetség és szervezeti egységei által szervezett, 

rendezett alább felsorolt rendezvények, mérkőzések sporttevékenységet folytató résztvevőire: 

a) a Szövetség Igazolási és Átigazolási Szabályzata szerint igazolt, illetve átigazolt 

tekézőkre, 

b) a teke szakosztállyal rendelkező sportszervezetekre, teke szövetségre, klubra, teke-

szakosztályra, alkalmi csapatra (továbbiakban együtt: sportszervezet), 

c) a sportszervezet sportvezetőjére, tagjára vagy alkalmazottjára (együtt; sportvezető), 

d) a tekeedzőre, 

e) a játékvezetői testület, vagy bizottság által kiküldött játékvezetőre, 

f) a rendezvényen közreműködő technikai vezetőre, intézőre, 

g) a Szövetség választott tagjára és a teke sportág területén hivatalos tisztséget viselő, 

vagy megbízást teljesítő személyre (együtt: tisztségviselők). 

2) A Fegyelmi Szabályzatot kell alkalmazni a Szövetség által rendezett tekemérkőzésen, egyéb 

bajnokságokon, edzőmérkőzéseken, edzőtáborozáson, valamint a válogatott mérkőzésre történő 

felkészüléskor, a válogatott mérkőzéseken, nemzetközi rendezvényeken elkövetett fegyelmi 

vétség elbírálásánál is. 

II. fejezet            

A FEGYELMI  ÉS 

ETIKAI VÉTSÉG 

Fegyelmi vétség 

4.§  

1) Fegyelmi vétség az a cselekmény, vagy mulasztás, amelyre a Szövetség Fegyelmi 

Szabályzata büntetés kiszabását rendeli el. 

2)  Fegyelmi vétséget követ el az, aki a Szövetség Alapszabályát, szabályzatait és egyéb határozatait, 

kiemelten: 

a) a Teke Versenyszabályzat előírásait, 

b) az Igazolási és Átigazolási Szabályzatot, 

c) a nemzetközi szövetség a teke sportágra vonatkozó szabályait, határozatait 

megsérti. 

3) Fegyelmi vétséget követ el az is, aki 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, 
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d) versenyzőhöz, sportvezetőhöz, edzőhöz, játékvezetőhöz, tisztségviselőhöz a verseny, a 

mérkőzés közreműködőjéhez, általában sportemberhez nem méltó magatartást tanúsít, 

e) a teke sportággal kapcsolatos hivatalos iratot indokolatlanul megsemmisít, 

jogtalanul felhasznál, vagy ezek valamelyikét megkísérli. 

f) A mérkőzés megkezdése előtt, vagy a mérkőzés időtartama alatt a pályán olyan 

technikai, fizikai változtatást, módosítást hajt végre, amellyel szándékosan 

befolyásolja az elérhető eredményt. 

 Etikai vétség 

5 § 

A jelen szabályzatban meghatározott etikai normákat be kell tartani 

a) mindazokon az eseményeken, melyek a MATESZ versenynaptárában szerepelnek, 

b) a MATESZ által kiírt, szervezett vagy rendezett – versenynaptárban nem szereplő – 

sporteseményeken, 

c) a MATESZ által szervezett edzőtáborokban, edzéseken, testületi üléseken 

d) a MATESZ által vagy megbízásából, illetőleg állami vagy más sportszervezet által vagy 

szponzori szerződés alapján szervezett eseményeken (fogadás, díjkiosztó stb.) 

e) a MATESZ tagszervezeteiben a teke szakosztályokban zajló edzések, sportesemények során, 

f) más sportág sporteseményein, minden egyéb nyilvános szereplésen, 

g) minden egyéb olyan alkalommal, melyen a sportoló, tisztségviselő, sportszakember ilyen 

minőségében van jelen. 

 Etikai normák 

6 § 

(1) A sportoló, tisztségviselő, sportszakember köteles 

a) azonosulni a sport, ezen belül a Nemzetközi Teke Szövetség és a MATESZ általános céljaival 

és konkrét célkitűzéseivel, 

b) tiszteletben tartani az olimpiai eszméket, 

c) tiszteletben tartani és megbecsülni a sportág hagyományait és értékeit, a nemzeti válogatottat, 

d) betartani a MATESZ rá vonatkozó szabályzatait, 

e) tartózkodni a szabályzatok és versenyszabályok kijátszásától, 

f) sportszerű életmódot folytatni, tartózkodni a drog, illetőleg a mértéktelen 

alkoholfogyasztástól, 

g) a sportág, illetőleg személyiségének hírnevéhez méltó magatartást tanúsítani, 

h) a MATESZ által használatba adott sporteszközt, sportfelszerelést és más vagyont 
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szakszerűen, gondosan használni,  

i) példamutató magatartást tanúsítani a fiatal sportolók, sporttársai, szakembertársai és 

tisztségviselő társai felé, 

j) a sportágban tevékenységet folytató társai munkáját, eredményeit elismerni, tiszteletben 

tartani. 

(2) A sportoló az (1) pontban meghatározottakra figyelemmel etikai vétséget követ el és 

fegyelmi eljárás alá vonható, ha 

a) szándékos cselekményével szabálytalanul befolyásolja a verseny eredményét, vagyis 

szabálytalanul magának vagy más versenyzőnek előnyt szerez és ezzel más versenyzőt hátráltat, 

(a szándékosság megítélésében a versenybíró nyilatkozata irányadó), 

b) edzőtáborban megszegi az alapvető együttélési normákat, ezzel zavarja sporttársai 

felkészülését, pihenését, megszegi a szövetségi kapitány vagy vezető edző által meghirdetett, az 

edzőtáborra vonatkozó normákat, 

c) drogot vagy mértéktelenül alkoholt fogyaszt, vagy ezek fogyasztására mást felbújt, 

d) népszerűségének vagy fizikai erejével visszaélve a sportág vagy saját hírnevéhez méltatlan 

magatartást tanúsít. 

 (3) A sportszakember az (1) pontban meghatározottakra figyelemmel etikai vétséget követ 

el és fegyelmi eljárás alá vonható, ha 

a) versenyzőjét a (2) pontban meghatározott cselekmények vagy magatartásformák 

valamelyikére felbújtja, arra tanácsot ad, abban közreműködik, 

b) sportoló, más sportszakember vagy tisztségviselő irányában sportszakemberhez méltatlan 

magatartást tanúsít, 

c) drogot vagy mértéktelenül alkoholt fogyaszt, vagy ezek fogyasztására mást felbújt, 

d) népszerűségének kihasználásával a sportág vagy saját hírnevéhez méltatlan magatartást 

tanúsít, 

e) szakembertársai eredményeit, tevékenységét méltánytalanul becsmérli. 

 (4) A tisztségviselő az (1) pontban meghatározottakra figyelemmel etikai vétséget követ el 

és fegyelmi eljárás alá vonható, ha 

a) nyilvános szereplés alkalmával a MATESZ nevében nyilatkozik, és az nem felel meg a 

meglévő testületi döntésnek, 

b) tisztségviselői feladataiból adódó testületi munkában tartósan érdektelen, a testületi ülések 

több mint 50 %-án – méltánylást érdemlő ok kivételével – nem vesz részt, 

c) a testületben vállalt feladatának nem teljesítésével  erkölcsi vagy anyagi kárt okoz a 
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MATESZ-nek, 

d) drogot vagy mértéktelenül alkoholt fogyaszt, vagy ezek fogyasztására mást felbújt, 

e) népszerűségének kihasználásával a sportág vagy saját hírnevéhez méltatlan magatartást 

tanúsít, 

f) a sportágban tevékenységet folytató sportszakemberek vagy tisztségviselő társai eredményeit, 

tevékenységét méltánytalanul becsmérli. 

(5) Fegyelmi eljárás kezdeményezése etikai vétség esetén 

Az etikai vétség elkövetőjével szemben fegyelmi eljárást a Fegyelmi Szabályzat szerint arra 

illetékes személy kezdeményezheti. Fegyelmi eljárás mellőzésével az érintett eseményfelelős 

vezetője, azaz  

a) versenyen a sportszabályokat érintő etikai vétség esetén a verseny társadalmi zsűrije, egyéb 

szabályokat érintő vétség esetén a szövetségi kapitány vagy vezetőedző, a MATESZ elnöke,  

b) egyéb eseményen a MATESZ elnöke, távollétében alelnökei vagy az esemény szervezésében 

vezető szerepet betöltő más MATESZ tisztségviselő az etikai vétség elkövetőjét az eseményen 

való további részvételből kizárhatja. 

  

III. FEJEZET 

A FEGYELMI BÜNTETÉSEK 

A fegyelmi büntetés célja 
7. § 

A fegyelmi büntetés célja a teke sport rendjének és tisztaságának védelme érdekében a 

fegyelmi vétséget elkövető nevelése, valamint annak megelőzése, hogy maga a versenyző, a 

sportszakember, illetve a sportszervezet fegyelmi vétséget kövessen el. 

Fegyelmi büntetések 

8.§ 

1) A versenyzőre illetve sportszakemberre (sportvezető, edző, játékvezető, tisztségviselő, verseny 

közreműködője) sportfegyelmi vagy doppingbüntetésként: 

a) szóbeli figyelmeztetés, 

b) írásbeli megrovás, 

b) sportszövetség által adott kedvezmények legfeljebb egy év időtartamra történő 

megvonása (csökkentése), 

c) pénzbüntetés szabható ki. 

2) A versenyzőre az (1) bekezdésben foglaltakon kívül: 

a) a sportszövetség versenyrendszerében szervezett, vagy a sportszövetség, sportszervezet 

versenynaptárában egyébként szereplő versenyen, és sportszervezet, sportszövetség által 
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szervezett edzésen, edzőtáborban való részvételtől történő - akár végleges időtartamú - eltiltás, 

b) az igazolási (nyilvántartási) és az átigazolási, valamint a doppingellenes szabályok 

megsértése esetén az ideiglenes vagy végleges átigazolásból legfeljebb két évre történő kizárás 

 fegyelmi vagy doppingbüntetés is kiszabható. 

 A sportszakemberre az (1) bekezdésben foglaltakon kívül: 

a) a sportszakmai tevékenységtől - akár végleges időtartamú – eltiltás büntetés is 

kiszabható. 

b) szabályzatokban szereplő, alkalmazásoktól való szándékos eltérés esetén 

sporttevékenységtől való eltiltás akár 2 évre is 

c) doppingvétségben való közreműködés esetén sporttevékenységtől való eltiltás akár 4 

évre  

A pénzbüntetés mértéke a hivatásos sportoló sporttevékenységből, illetve a sportszakember 

szakmai tevékenységből származó éves nettó átlagjövedelmének tizenkét havi összegét nem haladhatja 

meg. Amatőr sportolóra, vagy ingyenes megbízási szerződés alapján tevékenykedő sportszakemberre 

pénzbüntetés nem szabható ki. A pénzbüntetés a (1) bekezdés c) pontjában, illetve az (2) bekezdésben 

meghatározott fegyelmi vagy doppingbüntetésekkel együtt is kiszabható, egyébként a fegyelmi vagy 

doppingbüntetések, együttesen nem alkalmazhatók. 

3) a) Sportfegyelmi eljárást kell lefolytatni a sportszervezettel szemben, ha a sportszövetség 

alapszabályában, illetve más szabályzataiban meghatározott előírásokat megszegi. 

 b) A sportszövetség a sportfegyelmi eljárást tagjaival, illetve az általa kiírt vagy szervezett 

versenyen (versenyrendszerben) részt vevő sportszervezettel szemben folytathatja le. 

 

 c) A sportszervezet fegyelmi büntetése lehet: 

a) írásbeli figyelmeztetés: a pályarendszabályok előírásainak fokozott betartására, az 

ehhez szükséges feltételek megteremtésére, illetve biztosítására, 

b) a sportszövetség által adható juttatások csökkentése, illetve 

megvonása, 

c) sportszövetségi ellenőr fogadására és eljárási költségeinek viselésére 

kötelezés, 

d) mérkőzések közönség nélkül, zárt ajtók mögött történő megrendezése legfeljebb 

tizenkét havi időtartamra, 

e) a pályaválasztási jog legfeljebb tizenkét hónapra történő megvonása, 

f) a mérkőzés eredményének megsemmisítése, bajnoki pontok levonása, 

g)büntetőpontok megállapítása, 

h) nemzetközi sportrendezvényen történő részvételtől eltiltás, 

legfeljebb kétévi időtartamra,  

i) sportoló igazolásához (átigazolásához) való jog megvonása, legfeljebb kétévi 

időtartamra, 

j) a versenyrendszer alacsonyabb osztályába sorolás, abban az esetben, ha az adott 

versenyrendszerben van alacsonyabb osztály,  

k) meghatározott számú versenyből vagy versenyrendszerből, bajnokság egészéből 

történő - akár végleges időtartamú - kizárás,  

l) a sportszövetségi eljárás költségeinek viselésére kötelezés,  

m) a sportszövetségből kizárás legfeljebb egy évre,  
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n) pénzbüntetés szabható ki. 

4) A pénzbüntetés a (3) bekezdés c) pont b)-m) alpontjaiban meghatározott fegyelmi büntetésekkel 

együtt is alkalmazható. A c) és l) pontban meghatározott büntetések egymással és bármely más 

büntetéssel együtt is alkalmazhatók. Az f) és g) pontban megállapított büntetések egymással és a h), 

illetve i) pontban meghatározott büntetésekkel együtt is alkalmazhatók. 

 

5) A rendezvény (verseny, mérkőzés) előtt, vagy után elkövetett fegyelmi vétségre a rendezvény 

ideje alatt elkövetett fegyelmi vétségre irányadó büntetéseket kell alkalmazni. 

 

 

IV. FEJEZET 

A FEGYELMI BÜNTETÉS KISZABÁSÁNAK ELVEI 

A fegyelmi büntetés kiszabásának célja 

9.§ 

A fegyelmi büntetést a büntetés céljának szem előtt tartásával, a fegyelmi szabályzatban 

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

elkövető vétkességének fokához, továbbá az enyhítő és súlyosbító körülményekhez. 

 

 

 

A fegyelmi büntetés enyhítése 

10.§ 

A fegyelmi büntetést általában 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. 

A fegyelmi büntetés súlyosbítása  
11. § 

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 büntetést annak, aki: 

a) ugyanazon a mérkőzésen, rendezvényen több fegyelmi vétséget követ el, 

b) ugyanazt a fegyelmi vétséget ugyanazon a mérkőzésen, rendezvényen többször követi 

el, 

vagy 

c) visszaeső. 

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

büntetésben részesült és ennek a büntetésnek a letöltésétől számított 1 éven belül újabb fegyelmi 
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vétséget követ el. 

A fegyelmi büntetés végrehajtásának felfüggesztése 
12. § 

1) A Fegyelmi Bizottság az egy évnél rövidebb időtartamú fegyelmi büntetés végrehajtását 

legfeljebb egy évig terjedő időtartamra felfüggesztheti akkor, ha az elkövetett fegyelmi vétség 

csekélyebb tárgyi súlyú és a felfüggesztéstől kellő nevelő hatás várható, illetőleg, ha újabb 

fegyelmi vétség elkövetésének elmaradása alapos okkal remélhető. 

2) A fegyelmi büntetés hatálya alatt, vagy annak lejártától számított 1 éven belül nem függeszthető 

fel a fegyelmi büntetés akkor, ha: 
a) a fegyelmi vétség elkövetője visszaeső, 
b) a fegyelmi büntetés felfüggesztésének kedvezményében mar korábban részesült. 

3) A korábban kiszabott fegyelmi büntetést végre kell hajtani akkor, ha: 

a) a fegyelmi büntetés felfüggesztésének ideje alatt a Fegyelmi Bizottság azt állapítja meg, 

hogy a büntetést a (2) bekezdésben foglalt kizáró ok ellenére függesztették fel, 

b) a fegyelmi vétség elkövetőjével szemben a fegyelmi büntetés felfüggesztésének 

próbaideje alatt újabb fegyelmi vétség miatt fegyelmi büntetést szabnak ki. 

4) A felfüggesztés idejének eredményes leteltét úgy kell tekinteni, mintha fegyelmi büntetést ki 

sem róttak volna, azonban a felfüggesztés leteltét követő egy éven belüli újabb fegyelmi vétség 

elkövetése esetén a felfüggesztés miatt le nem töltött büntetés alapjául szolgáló fegyelmi 

vétséget a büntetés kiszabásánál súlyosabb körülményként kell figyelembe venni. 

A fegyelmi büntetés kiszabásának feltétele 

13. § 

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

nyilvánítja és meghatározza a fegyelmi büntetés formáját és mértékét. 

Sportszerűség, sportszerű játék 

14. § 

Sportszerű az a versenyző, aki a játék általános alapelveire épült verseny- és játékszabályokat 

betartja és játékostársaival is betartatja, illetve erre törekedve játéka és magatartása megfelel a 

játékszabályok írott és íratlan szabályainak, ezek szellemének, a Fair Play követelményeinek.  
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V.FEJEZET 
KÜLÖNÖS RENDELKEZÉSEK 

A versenyző (tekéző) fegyelmi vétségei és azok büntetései  

Sportszerűtlenség 

15. § 

1) Sportszerűtlen az, aki a tekézés játékszabályait megszegi, és a szabályok szellemét is figyelmen 

kívül hagyja. 

2) Az a tekéző, aki az ellenfelével, saját játékostársával vagy a közönséggel szemben a játék 

szabályaival, vagy annak szellemével ellentétesen, sértő módon viselkedik, valamint olyan 

magatartást tanúsít, amellyel zavarja a szabályos játékot, sportszerűtlenséget követ el. 

3)  Az a tekéző, aki trágár szavakat használ, játékostársát vagy ellenfelét durva szavakkal 

szidalmazza, ellenfelére megtévesztő szándékkal rákiált, vagy állandóan ingerli, gúnyolja, ha 

sértő, becsmérlő megjegyzéseket tesz, a feléje nyújtott üdvözlő kezet sértő módon durván ellöki, 

aki a nézőkkel vitatkozik, vagy őket ingerli, gúnyolja, a játéktérről kiszól, illetve sértő 

megjegyzéseket, vagy illetlen mozdulatokat tesz, valamint aki a játék szabályos keretek közt 

történő lebonyolítását időhúzással, sérülés tettetésével vagy más módon akadályozza, 

sportszerűtlenséget követ el. 

4) Az (1)-(3) bekezdésekben felsorolt vétségek elkövetése eseten a fegyelmi büntetés: eltiltás egy-

három mérkőzéstől 

 

 

Az ellenfél, a játékostárs, a néző, vagy a mérkőzés más hivatalos résztvevőjének bántalmazása 

16. § 

Az a tekéző aki az ellenfelet, játékostársát, nézőt, a rendezőt, vagy a mérkőzés más hivatalos 

résztvevőjét bántalmazza, vagy erre kísérletet tesz, a büntetése: megítéléstől függően eltiltás egy 

mérkőzéstől - egy évig. 

Levonulás a játéktérről  

17.  § 

1) Fegyelmi vétséget követ el az a versenyző, aki egyedül önként levonul a játéktérről és nem tér 

vissza. 
A büntetése: 
a versenyzéstől eltiltás egy mérkőzéstől - egy évig. 

2) Ha az egész csapat nem áll ki, a vétkes csapat tagjainak büntetése: 

a) szigorú figyelmeztetés, 

b) játéktól eltiltás: 

egy mérkőzéstől - egy évig. 

3) Az a sportvezető, edző, aki a versenyző pályáról történő levonulását, illetve a játék megtagadását 

elrendeli, s nem tesz meg minden tőle telhetőt a játékos, vagy a játékosok visszatéréséért, a 
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büntetése: 

a) eltiltás a tekével kapcsolatos sporttevékenységtől: 

egy hónaptól - hat hónapig, 

b) eltiltás a teke rendezvényektől, mérkőzések, létesítmények látogatásától: 

hat hónaptól - egy évig. 

VI. FEJEZET 

A JÁTÉKOS, A JÁTÉKVEZETŐ, A SZÖVETSÉG ELLEN 

ELKÖVETETT FEGYELMI VÉTSÉGEK 

A játékos bántalmazása  

18.§ 

1) Durva sportszerűtlenséget követ el - a játékos kivételével (15.§) - az, aki a játékost a játéktéren 

vagy azon kívül, az öltözőhöz vezető úton, illetve az öltöző környékén sértegeti, vagy tettlegesen 

bántalmazza, ezért a büntetése, ha az elkövető sportvezető, edző, játékvezető, illetve tisztségviselő, a 

büntetése: 

a) eltiltás a tekével kapcsolatos sporttevékenységtől: 

egy hónaptól - egy évig, 

b) ha a tettleges bántalmazás könnyű sérülést okozott: 

eltiltás a tekével kapcsolatos sporttevékenységtől: hat 

hónaptól - két évig, 

c) ha a tettleges bántalmazás súlyos sérülést okozott: 

eltiltás a tekével kapcsolatos sporttevékenységtől: egy 

évtől - három évig. 

2) Ha az elkövető a mérkőzés más hivatalos résztvevője, a büntetése: 

a) eltiltás a teke létesítmények látogatásától: 

egy hónaptól - három hónapig, 

b) ha a tettleges bántalmazás könnyű sérülést okozott: 

eltiltás a tekével kapcsolatos sporttevékenységtől: 

három hónaptól - egy évig, 

c) ha a tettleges bántalmazás súlyos sérülést okozott: eltiltás 

a tekével kapcsolatos sporttevékenységtől: 

egy évtől - három évig. 

A játékvezetővel szemben elkövetett sportszerűtlenség 
19. § 

1) Az a versenyző, aki játékvezető téves, vagy tévesnek vélt döntése, ítélete ellen reklamál, működését 

bírálja, a büntetése: 

a) eltiltás egy-négy mérkőzéstől, 

b) játéktól eltiltás egy héttől - négy hétig. 

2) Ha a játékos a játékvezető személyét sértő kifejezést használ, vagy mozdulatot tesz, a 

büntetése: 
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a) eltiltás egy-négy mérkőzéstől, 

b) játéktól eltiltás egy héttől - négy hétig. 

3) Ha a játékos a játékvezetőt leköpi, egyéb módon tettlegesen bántalmazza, vagy erre kísérletet 

tesz, fegyelmi vétséget követ el, ezért a büntetése: 

A) kísérlet esetén: 

a) eltiltás öt-tíz mérkőzésig, 

b) a játéktól eltiltás öt héttől- három hónapig. 

B) ha sérülést nem okozott: 

a) eltiltás hat mérkőzéstől - négy hónapig, 

C) ha könnyű sérülést okozott: 

a) eltiltás nyolc mérkőzéstől - hat hónapig, 

D) ha súlyos serülést okozott: 

a) eltiltás tíz mérkőzéstől - három évig. 

 

 

A játékvezető sértegetése, bántalmazása 

20. § 

1) Az a sportvezető, edző, játékvezető, tisztségviselő, valamint a verseny, a mérkőzés más 

hivatalos közreműködője, aki a játékvezető téves, vagy tévesnek vélt döntése, ítélete ellen 

reklamál, működését bírálja, a büntetése: 

a) írásbeli figyelmeztetés, 

b) eltiltás a teke sportággal kapcsolatos tevékenységtől, mérkőzésen történő 

közreműködéstől egy héttől - egy hónapig, 

2) Ha az (1) bekezdésben felsorolt személyek valamelyike a játékvezető személyét sértő 

kifejezést használ, vagy mozdulatot tesz, büntetése: 

a) eltiltás a teke sporttal kapcsolatos tevékenységtől, mérkőzésen történő részvételtől: egy 

hónaptól - három évig. 

3) Ha az (1) bekezdésben felsorolt személyek valamelyike a játékvezetőt leköpi, egyéb módon 

tettlegesen bántalmazza, vagy erre kísérletet tesz, fegyelmi vétséget követ el, ezért a büntetése: 

a) kísérlet esetén: 

eltiltás a tekével kapcsolatos tevékenységtől: 

négy hónaptól - nyolc hónapig, 

b) ha serülést nem okozott: 

eltiltás a tekével kapcsolatos tevékenységtől: 

négy hónaptól - nyolc hónapig, 

c) ha könnyű serülést okozott: 

eltiltás a tekével kapcsolatos tevékenységtől: 

hat hónaptól - három évig, 

d) ha súlyos serülést okozott: 

eltiltás a tekével kapcsolatos tevékenységtől: 

egy évtől - öt évig. 
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A tekézők szövetsége hivatalos képviselőjével, kiküldöttjével szemben elkövetett 

sportszerűtlenség 

21. § 

1) Az a játékos, aki a Szövetség képviselőjét, kiküldöttjét személyét sértő módon szidalmazza, vagy 

súlyosan megsérti, a büntetőse: 

a) eltiltás kettő - hat mérkőzésig, 

b) eltiltás kettő - hat hétig. 

2) Az a játékos, aki a képviselőt, kiküldöttet leköpi, vagy egyéb módon tettlegesen 

bántalmazza, a büntetése: 

A) ha sérülést nem okozott: 

a) eltiltás három - hat mérkőzésig, 

b) eltiltás három - hat hétig. 

B) ha könnyű sérülést okozott: 

játéktól eltiltás három hónaptól - két évig, 
C) ha súlyos sérülést okozott: 

játéktól eltiltás hat hónaptól - öt évig. 

3) Ha az elkövető sportvezető, edző, játékvezető, vagy közreműködő, a büntetése: 

a) ha sérülést nem okozott: 

eltiltás a tekézéssel kapcsolatos sportvezetői, edzői, játékvezetői, vagy 

közreműködői tevékenységtől: egy hónaptól - egy évig, 

b) ha könnyű sérülést okozott: 

eltiltás a tekézéssel kapcsolatos sportvezetői, edzői, játékvezetői, vagy 

közreműködői tevékenységtől: hat hónaptól - három évig, 

c) ha súlyos sérülést okozott 

eltiltás a tekézéssel kapcsolatos minden tevékenységtől: egytől - öt évig. 

Sportvezető szabályzatszegése 

22. § 

Az a sportvezető, edző, játékvezető, vagy a mérkőzés közreműködője, aki a Szövetség 

alapszabályát a teke sportággal kapcsolatos szabályzatait, határozatait megszegi, fegyelmi 

vétséget követ el, ezért a büntetése: 

a) írásbeli figyelmeztetés, 

b) eltiltás a teke sportággal kapcsolatos tevékenységtől: 

egy hónaptól - egy évig. 

VII. FEJEZET 

A SPORTSZERVEZET FEGYELMI VÉTSÉGEI 

A versenykiírás és más szabályzatok megszegése 
23. § 

1) Az a sportszervezet, teke szakosztály, amely a teke sportággal kapcsolatos szabályokat, 

szabályzatokat, határozatokat megszegi, azok alapján kötött megállapodást nem tartja be, fegyelmi 

vétséget követ el, a büntetése: 
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a) írásbeli figyelmeztetés, 

b) pénzbüntetés, amely 250.000,- Ft-ig terjedhet, 

c) büntetőpont, vagy pontok levonása, 

d) sportszervezet, teke szakosztály játékjogosultságának meghatározott időre történő 

felfüggesztése. 

2) Ha a rendezvényen, a mérkőzésen rendbontás történik, a rendező sportszervezet büntetése: 

a) írásbeli figyelmeztetés, 

b) kötelezés a rendezés előírásainak fokozott betartására, az ehhez szükséges feltételek 

biztosítására, 

c) szövetségi ellenőr meghatározott számú mérkőzésre történő kiküldése a 

sportszervezet költségére, 

d) a pálya teljes, vagy részleges betiltása legfeljebb egy évi időtartamra. 
 
 
A megzavart rend helyreállításának elmulasztása 

24. § 

1) A sportszervezetnek az a sportvezetője - a rendezvény felelős személye, aki a megbízatásának 

teljesítését elmulasztja, különösen, ha a rendezvény rendjének megőrzése, vagy a megzavart rend 

helyreállítására szükséges intézkedést nem, vagy nem a kellő időben, és nem a szükséges módon 

teszi meg, a büntetése: 

a) írásbeli figyelmeztetés, 

b) eltiltás a létesítmény látogatásától: 

egy hónaptól - egy évig. 

2) Annak az (1) bekezdésben megnevezett személynek, aki a rendzavarást maga idézte elő, vagy 

növelésében közrejátszott, a teke sportággal kapcsolatos tevékenységtől eltiltás büntetése: 

egy évtől - három évig terjedhet. 

A vendégcsapat fegyelmi vétsége 
25. § 

1) Az a vendégcsapat, amely megszegi a fegyelmet, a büntetése: 
a) írásbeli figyelmeztetés, 

b) szövetségi ellenőr küldése meghatározott számú mérkőzésre a sportszervezet 

költségére. 

2) A vendégcsapat sportszervezete is felelős a vendégszurkolók által okozott rendbontásért, ezért a 

vendég sportszervezet büntetése: 

a) írásbeli figyelmeztetés, 

b) szövetségi ellenőr küldése meghatározott számú mérkőzésre a sportszervezet 

költségére. 

Az Igazolási és Átigazolási Szabályzat megszegése 
26. § 

1.) Nem rendelkezik versenyzési jogosultsággal az a sportoló, akinek nincs rendben az igazolása, 

nincs érvényes versenyengedélye, nincs hivatalos átigazolása, nincs érvényes sportorvosi engedélye. 
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2) A sportoló nyilvántartásba vételével, átigazolásával kapcsolatban szándékosan, vagy gondatlanul 

téves adatot szolgáltató, illetőleg e szabályzatot szándékosan megszegő személy, illetve 

sportegyesület magatartásáért fegyelmi felelősséggel tartozik. 

a) a sportoló büntetése, ha a szabálytalanságot ő követte el: 

- figyelmeztetés, 

- kizárás az igazolásból, átigazolásból: 3-12 hónapra, 

- az addigi mérkőzés, játékengedély megsemmisítése, a vétlen csapat javára történő 

igazolása (súlyosabb esetben pontlevonás is!). 

b) a sportvezető büntetése, ha a szabálytalanságot ő követte el: 

- figyelmeztetés, 

- eltiltás tevékenységétől: 3-12 hónapra. 

c) a csapat büntetése: 

- azon mérkőzések eredményének (csapat, egyéni, kupa) megsemmisítése, (kizárása 

egyéni kupa versenyről), a vétlen csapat javára történő igazolása (súlyosabb esetben 

pontlevonás is!). 

Elmaradt mérkőzés 
27. § 

Indokolatlan távolmaradás vagy ki nem állás esetén sorsolás szerinti, állandó kezdési időpont 

figyelembevételével: 

1) A pályaválasztó csapat által kitűzött (vagy megegyezés esetében) időpontban valamely csapat 

távolmaradása esetén elmaradt mérkőzés a versenybizottság, vagy a Fegyelmi Bizottság a 

kivizsgálás után dönt az alábbiak szerint: 

Indokolatlan távolmaradás, vagy ki nem állás: 

a) első esetben pénzbüntetés, a vétlen csapat javára kell írni a mérkőzés 2 pontját, a 

játszmaarányt a versenybizottságnak, vagy a Fegyelmi Bizottság határozza meg, 1 

büntetőpont levonása, 

b) második esetben a fentiek szerint, és 2 büntetőpont levonása, 

c) harmadik esetben kizárás a bajnokságból. 

2) Visszalépés a bajnokságból: 

a) a csapatbajnokság kezdete előtt visszalépett csapat helyének betöltésére a rendező szerv 

elnöksége jogosult. Döntése megfellebbezhetetlen. 

b) a csapatbajnokság folyamán visszalépett csapat addigi összes eredményét törölni kell, 

úgy, mintha a versenyben egyáltalán részt sem vett volna, és helye nem tölthető be. 

c) a visszalépett, vagy törölt csapat elveszíti további indulási jogát abban az osztályban, ahol 

eddig szerepelt. A bajnokság folyamán visszalépett, vagy törölt csapatot kiesőként kell 

kezelni. A következő bajnoki évben a visszalépett vagy törölt csapat egy szinttel alacsonyabb 

osztályba nevezhet. 

Pálya biztosítása, felülvizsgálata 
28. § 

1) A pályának és felszerelésének versenyzésre alkalmas állapotáért a csapatbajnoki mérkőzés 

alkalmával a pályaválasztó csapatot büntető pont terhe mellett felelősség terheli. 

a) vendégcsapat a pályával és felszerelésével kapcsolatban a mérkőzés előtt reklamálhat a 
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versenybírónál, akinek személyi felelőssége mellett döntenie kell. Nincs óvás alatti játék, és 

a lejátszott mérkőzés után óvást a pályával és felszerelésével kapcsolatban benyújtani nem 

lehet. 

b) ha a mérkőzés a versenybíró felülvizsgálata és döntése következtében nem játszható le, a 

mérkőzést a pályaválasztó csapat elveszti, a mérkőzés 2 pontját a versenybíróság vagy az FB 

által meghatározott poén aránnyal az idegenben ütött átlag fával a vétlen vendégcsapat 

javára kell igazolni. Ismétlődés esetén 2 büntetőpontot kell levonni, majd harmadik esetben a 

pályaválasztó csapatot ki kell zárni a bajnokságból. 

Várakozási idő 
29. § 

1) Az elmaradt, vagy be nem fejezett mérkőzést két héten belül le kell játszani - csak megfelelő 

indoklás és igazolás esetén - ha a versenybizottság hozzájárul a mérkőzés lejátszásához új 

időpontban. 

2) Ha a mérkőzés műszaki hiba miatt szakadt félbe, a folytatásban a mérkőző csapatok színeiben 

csak olyan játékosok léphetnek pályára, akik a mérkőzés eredeti időpontjában igazoltan tagjai voltak 

az érintett szakosztályoknak (játékjogosultság). 

3) Ha 2 héten belül a csapatok az elmaradt mérkőzést nem játszák le, az illetékes versenybíróság 

kötelező érvénnyel határozza meg az új időpontot. 

4) Várakozási idő verseny (mérkőzés) közben nincs (kivétel a sérülés). 

Sportigazolvány és pályára lépés 
30. § 

1) Játékra csak az a versenyző bocsátható, akinek sportigazolványa rendben van. Az a versenyző, 

akinek nincs a helyszínen a sportigazolványa, vagy nincs rendben, a versenyen, a mérkőzésen nem 

vehet részt. Ellenőrizni kell mérkőzés előtt a szabályok szerint a következőket:  

   a) sportorvosi engedély érvényessége 

b) érvényes versenyengedély 

c) egységes sportöltözék 

2) Különböző osztályú csapatbajnoki mérkőzésen egy bajnoki fordulóban (egy verseny héten belül) 

a játékosok kétszer nem léphetnek jogosan pályára, kivéve egy fő versenyzőt, de csak alacsonyabból 

magasabb osztályba. A jogosulatlanul játszó eredményét törölni kell. Ifjúsági korú játékos 

szerepeltetésére ez nem vonatkozik, tehát az ifi szerepeltetése nincs korlátozva. 

Szabálytalanságok és sportszerűtlen magatartás elbírálása 
31. § 

1) Ha a versenyző feltűnően durva sportszerűtlenséget követ el, vagy fegyelmezetlen magatartást 

tanúsít, a játékvezetőnek a piros lap felmutatásával azonnal ki kell zárni a versenyzésből. A kizárt 

versenyző helyén tartalék játékos azonnal (várakozási idő nincs) folytathatja a versenyzést abban az 

esetben, ha a csapat még nem merítette ki az összes cserelehetőségét. A játékvezetőnek jelentést kell 

készítenie a versenybíróságnak vagy a Fegyelmi Bizottságnak a történtekről, mely szerv az ügyben 

eljárni illetékes. 
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Óvás benyújtása 
32. § 

A versennyel kapcsolatban óvást az illetékes versenybíróságnál lehet tenni, írásban, az óvási díj 

befizetésével párhuzamosan. 

1) Óvásra jogot adó versenybírói műhibák: 

a) versenyzési engedély megadása versenyzésre nem jogosult versenyzőnek, azaz: 

- aki nem tudja bemutatni sportigazolványát, versenyengedélyét, 

- akinek átadott sportigazolványa, versenyengedélye nem felel meg a verseny 

szabálykönyv és a vonatkozó versenykiírás szabályainak, 

b) oldalfalról, golyófogó veremből, vagy golyó visszavezető csatornából visszapattanó 

golyóval leütött bábu(k) megadása, tarolásnál vissza nem állítása, 

c) első sárgalapos figyelmeztetést maga után vonó szabálytalan gurításból leütött bábu(k) 

megadása, tarolás esetében visszaállítása,  nem a visszaállításának elmulasztása? 

d) második, sárga és piros lapos figyelmeztetést maga után vonó szabálytalan 

gurítással leütött bábu(k) megadása, tarolás esetében visszaállítása, 

e) ha a kiküldött versenybíró a verseny-szabálykönyv előírásainak meg nem felelő pályát, 

versenyzésre alkalmasnak minősít, 

f) két gurítás között első, sárga lapos figyelmeztetést maga után vonó szabálytalanság 

elkövetésénél a következő gurítás eredményének nullával történő értékelése, illetve a gurítás 

szám eggyel való növelése, 

g) két gurítás közötti második sárga és piros lapos figyelmeztetést maga után vonó 

szabálytalanság elkövetésénél a következő gurítás eredményének megadása, illetve a gurítás 

szám eggyel való növelésének elmulasztása, 

h) hibás eredmény megállapítása a versenyjegyzőkönyvben (számszaki hiba, 

jutalompontok hibás kiosztása, amelyeket észrevételezés után sem javított ki). 

2) Csapatbajnoki mérkőzés után a szabálytalanság elkövetésétől számított 8 nap alatt nyújható be 

óvás a versenybírósághoz. 

3) Egyéni, páros - és kupaversenyeken az óvást a helyszínen kell benyújtani, amelyet a 

versenybíróság azonnal megtárgyal és az ilyen döntés ellen fellebbezésnek nincs helye. 

4) Az óvással egy időben minden esetben az óvási díjat be kell fizetni a rendező szövetség részére. 

Díj nélkül érkezett óvás nem tárgyalható. 

5) Az óvási díj összegét a versenykiírásnak tartalmaznia kell, a fellebbezési díj az óvási díj 

kétszerese. 

6) Ha az óvást, vagy a fellebbezést benyújtó számára kedvező döntés születik, részére az óvási, 

fellebbezési díjat a rendező szövetségnek 30 napon belül vissza kell fizetnie. 

VIII. fejezet      

EGYÉB FEGYELMI VÉTSÉGEK 

A Tekézők Szövetsége megsértése 

33. § 

1.) Fegyelmi vétséget követ el az a sportvezető, edző, játékvezető, tisztségviselő és játékos, továbbá a 

rendezvény, a mérkőzés más hivatalos közreműködője, aki a Szövetségről, tagszervezetéről 

társadalmi bizottságairól, vagy ezek tagjainak hivatalos működésével kapcsolatosan olyan tényt állít, 

híresztel, vagy olyan tényekre közvetlenül utaló kifejezést használ, amely alkalmas arra, hogy a 

Szövetség vagy tisztségviselője működésével kapcsolatban a bizalmat megingassa, a tisztségviselő, 
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vagy a megnevezett társadalmi bizottság tagjainak a becsületét csorbítsa.  

A büntetése:  

  a.) írásbeli figyelmeztetés, 

b) eltiltás a teke sportággal kapcsolatos valamennyi tevékenységtől: 

három hónaptól - három évig. 

2.) Aki a fegyelmi vétséget sokszorosítás, vagy a sajtó útján, avagy egyébként nagyobb nyilvánosság 

előtt követi el, a büntetése: 

eltiltás a teke sportággal kapcsolatos valamennyi tevékenységtől: hat 

hónaptól - három évig. 

3.) A fegyelmi vétség elkövetője nem büntethető, ha az általa állított tény valónak bizonyul. A 

valóság bizonyításának azonban csak akkor van helye, ha a tényállást, vagy híresztelést, illetve az 

arra közvetlenül utaló kifejezés használatát közérdek vagy bárkinek a jogos érdeke indokolttá tette. 

4.) A fegyelmi eljárás elrendelése csak a Szövetség Elnöksége, Elnöke, Alelnöke vagy Főtitkára, 

illetve a Fegyelmi Bizottság erre irányuló írásbeli határozata alapján kezdeményezhető. 

Félrevezetés 
34. § 

Az, aki a fegyelmi eljárás alapjául szolgáló olyan bejelentést tesz, amelyről tudja, hogy valótlan, 

vagy aki hamisadat közlésével, hiányos vagy valótlan nyilatkozattal a Szövetséget vagy annak 

valamelyik bizottságát megtéveszti, illetve arra kísérletet tesz, továbbá aki hamis vallomást tesz, a 

büntetése: a.) ha játékvezető 

eltiltás a játékvezetéstől: 

egy hónaptól - egy évig, 

b) ha sportoló 

- írásbeli figyelmeztetés, 

- eltiltás a mérkőzéstől (játéktól): 

egy hónaptól - egy évig. 

c) ha sportvezető, edző, tisztségviselő, közreműködő: 

eltiltás a tekével kapcsolatos sporttevékenységtől: hat  

hónaptól - két évig. 

A mérkőzés eredményének jogellenes befolyásolása  

(A játékvezető megvesztegetése) 
35. § 

Az a személy, vagy sportszervezet, amely a mérkőzés eredményének bármilyen meg nem engedett 

módon történő jogellenes befolyásolására törekszik, rábír, rábírni törekszik, vagy ezekre kísérletet 

tesz, a büntetése: 

1.) Ha az elkövető sportoló 

a) eltiltás a játéktól: 

egy évtől - két évig, 

b) eltiltás a tekével kapcsolatos minden tevékenységtől: egy évtől - öt évig. 

2) Ha az elkövető sportvezető, edző, játékvezető, tisztségviselő, közreműködő: 

a) eltiltás a tisztség további viselésétől, tevékenységétől: 

egy évtől - két évig, 

b) eltiltás a tekével kapcsolatos minden tevékenységtől: 
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egy évtől - öt évig. 

3) Ha a fegyelmi vétség elkövetésében a sportszervezet, vagy a teke szakosztály egy vagy több tagja 

vett részt, a sportszervezet büntetése: 

a) a jogellenesen befolyásolt mérkőzés (verseny) eredményének a megsemmisítése, a 

mérkőzés és a meghatározott győzelmi pontszámnak a vétlen sportszervezet (csapat) javára 

írása, 

b) meghatározott számú büntetőpont levonása a vétkes csapat eredményéből, 

c) a csapat kizárása a bajnokságból. 

A doppingtilalom megszegése 

36. § 

Az, aki a Szövetség bajnokságainak, rendezvényeinek mérkőzéseinek során a doppingtilalmat, a 

Szövetség Doppingszabályzatát megszegi, annak megszegésére mást rábír, vagy ezek valamelyikét 

megkísérli, ezekben közreműködik, továbbá az, aki a jogszabályi előírások megszegésével vagy 

kijátszásával doppingolásra alkalmas doppingszert készít, megszervez, tart vagy a tekézők körében 

forgalomba hoz, ezt megkísérli, avagy ezekhez segítséget nyújt, ezekre ajánlkozik, a büntetése: 

1) Ha az elkövető játékos 

a) eltiltás a játéktól: 

4 év 

b) eltiltás a tekével kapcsolatos minden tevékenységtől: 

4 évtől - 10 évig. 

2) Ha az elkövető sportvezető, edző, játékvezető, tisztségviselő, közreműködő: 

a) eltiltás a tisztség további viselésétől, közreműködéstől:  

4 évtől - 10 évig. 

3) Ha a sportszervezet tudtával a játékosa, sportvezetője, edzője, tisztségviselője szegi meg a 

doppingtilalmat, a sportszervezet büntetése: 

a) a doppingszer használatával vagy ennek kísérletével befolyásolt mérkőzés és a 

meghatározott győzelmi pontszámának a vétlen sportszervezet (csapat) javára írása, 

b) meghatározott számú büntetőpont levonása a vétkes csapat eredményéből, 

c) a csapat kizárása a bajnokságból. 

IX. Fejezet 

A FEGYELMI ELJÁRÁS SZABÁLYAI 

/FEGYELMI RENDTARTÁS/ 

A fegyelmi eljárás alapelvei 

Az alapelvek alkalmazása 

37. § 

A fegyelmi eljárás alapelvei általános érvényűek és az egész fegyelmi eljárásban, annak minden 

szakaszában alkalmazni kell. 

Az eljárás elrendelése 
38. § 

1) A fegyelmi eljárást csak fegyelmi vétség alapos gyanújának megléte esetén lehet 

elrendelni. 
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2) Fegyelmi eljárást rendelhet el: 

a) a Szövetség Elnöksége, Intéző Bizottsága, 

b) a Szövetség Elnöke, Alelnöke, 

c) a Szövetség Főtitkára, 

d) a bajnokságot, kupát, tornát lebonyolító versenybíróság, 

e) a Szövetség Fegyelmi Bizottsága 

3) Fegyelmi eljárást csak a fegyelmi eljárás írásbeli elrendelése után lehet lefolytatni. 

4) A fegyelmi eljárás elrendelése előtt az elrendelésre jogosult a Fegyelmi Bizottság tagját 

megbízhatja az eljárás elrendeléséhez szükséges bizonyítékok (adatok) beszerzésével. 

Az ártatlanság vélelme 
39. § 

1) Senki sem tekinthető vétkesnek mindaddig, amíg azt a Fegyelmi Bizottság határozata jogerősen 

meg nem állapítja. 

2) A fegyelmi eljárás alá vont nem kötelezhető az ártatlanságának bizonyítására. A fegyelmi vétség 

bizonyítása, illetve a bizonyítékok értékelése, mérlegelése a Fegyelmi Bizottságra hárul. 

A tényállás felderítése és a bizonyítékok értékelése 
40.§ 

1.) A Fegyelmi Bizottság 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) A Fegyelmi Bizottság a feltárt bizonyítékokat egyenként és összefüggéseikben értékeli és szabad 

meggyőződése alapján bírálja el. 

3) A Fegyelmi Bizottság nem korlátozható abban, hogy mely tényt fogadja el bizonyítékként, vagy 

mely tényt, körülményt nem vesz figyelembe. 

A védekezés joga és a kitanítás kötelezettsége 
41. § 

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) A Fegyelmi Bizottság köteles az eljárásban résztvevőt jogairól és kötelessége teljesítésének, vagy 

elmulasztásának következményeire, illetve a jogorvoslati lehetőség igénybevételének lehetőségeire és 

módjára a figyelmet felhívni. 

A jogorvoslati jogosultság 
42. § 

A Fegyelmi Bizottság határozata ellen jogorvoslatnak van helye. 
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Az anyanyelv, jelnyelv használata 
43. § 

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

hátrány. 

2) A Fegyelmi Bizottság köteles lehetővé tenni - ha az eljárásban résztvevő azt kéri -, hogy az 

anyanyelvén is érvényesíthesse jogait és teljesíthesse kötelességeit. A tolmács részvételét a fegyelmi 

tárgyaláson, a sportszervezetnek kell biztosítani. 

3) A sportfegyelmi eljárás során jeltolmács közreműködését kell biztosítani, amennyiben az eljárás alá 

vont személy hallássérült. 

4) Az eljárás alá vont látássérült személy kérésére a jegyzőkönyvet és a határozatot Braille-írásban is el 

kell készíteni. 

 
 

A közvetlenség és a szóbeliség 
44. § 

1) A Fegyelmi Bizottság a fegyelmi határozatát a közvetlenül megvizsgált bizonyítékokra alapozhatja. 

2) A fegyelmi tárgyalást lehetőleg egy - a szükségeshez képest folytatólagos - tárgyaláson kell befejezni. 

 

Írásba foglalás 

45. § 

A fegyelmi eljárás szabályszerűségének, törvényességének későbbi megállapíthatósága érdekében az 

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

megőrizhetők. 

 

A tárgyalás nyilvánossága 

46. § 

1) A fegyelmi tárgyalás általában nyilvános. 

2) A Fegyelmi Bizottság a tárgyalás nyilvánosságát indokolt esetben korlátozhatja, vagy teljes 

egészében kizárhatja. 

3) A Fegyelmi Bizottság a tárgyalás nyilvánosságának kizárásakor is lehetővé teheti egyes, általa 

meghatározott személynek, hogy a tárgyaláson jelen legyen. 

4) A Fegyelmi Bizottság a tárgyaláson hozott határozatát akkor is nyilvánosan hirdeti ki, ha a 

tárgyalásról a nyilvánosságot kizárta. 
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X. fejezet 

A FEGYELMI BIZOTTSÁG ÖSSZETÉTELE, HATÁSKÖRE, 

ILLETÉKESSÉGE 

A Fegyelmi Bizottság 
47.  § 

A Fegyelmi Bizottság első fokon jár el a hatáskörébe és illetékességi körébe tartozó fegyelmi 

ügyekben. 

A Fegyelmi Bizottság összetétele 
48. § 

1) A fegyelmi jogkört első fokon a Fegyelmi Bizottság elnöke, - lehetőség szerint a mindenkori 

Versenybíróság elnöke - és az általa megbízott fegyelmi bizottsági tag, mint fegyelmi biztos 

gyakorolja. 

2) Jelentősebb ügyekben az elnök három vagy többtagú fegyelmi tanácsot alakíthat. 

3) A játékvezető, illetve az edző ellen indított fegyelmi eljárásban három tagú tanács jár el, amelynek 

legalább egy tagja lehetőleg a Játékvezetőküldő Testület vagy az Edzőbizottság tagja, vagy 

képviselője. 
 
 

A Fegyelmi Bizottság hatásköre és illetékessége 
49. § 

1) A Szövetség Versenybírósága, illetve Fegyelmi Bizottsága jár el első fokon: 

- a sportszervezet ellen indult fegyelmi eljárásban a SZUPERLIGA, NB I., NB II, a felnőtt, 

ifjúsági, serdülő korosztályú bajnokságokban, az általa szervezett hazai és nemzetközi 

rendezvényeken történt ügyekben, 

- óvási ügyekben a SZUPERLIGA, NB I., NB II, felnőtt, ifjúsági, serdülő korosztályú 

bajnokságokban az általa szervezett hazai és nemzetközi rendezvényeken történt ügyekben, 

- a csapat játékosa, sportvezetője, edzője, továbbá a mérkőzés közreműködője ellen indult 

fegyelmi eljárásban a SZUPERLIGA, NB I., NB II, felnőtt, ifjúsági, serdülő korosztályú 

bajnokságokban, az általa szervezett hazai és nemzetközi rendezvényeken történt ügyekben. 

2) A sportszervezet székhelye szerint illetékes Területi Szövetség (megyei vagy városi) Fegyelmi 

Bizottsága, az általa irányított bajnokság rendezvényein történt ügyekben a mérkőzéseken, 

rendezvényeken történt ügyekben a mérkőzéseken, rendezvényeken szereplő csapat játékosa, 

sportvezetője, edzője, a kiküldött játékvezetője ellen indult fegyelmi eljárásban, valamint az óvások 

ügyében. 

3) A Fegyelmi Bizottság első fokon jár el mindazokban az ügyekben, amelyeket a Szövetség 

Elnöksége, vagy Intéző Bizottsága a hatáskörébe utal. 

A fegyelmi biztos 
50. § 

Fegyelmi biztos jár el abban a fegyelmi ügyben, amelynek elbírálására a Fegyelmi Bizottság Elnöke 

kijelöli. A fegyelmi biztos feladatát, hatáskörét, illetékességét a fegyelmi rendtartás 
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figyelembevételével kell megállapítani. 

A Szövetség Elnökségének hatásköre és illetékessége fegyelmi ügyekben 
51. § 

1) A Fegyelmi Bizottság első fokú határozata ellen fellebbezés nyújtható be a Szövetség 

Elnökségéhez. 

2) A Szövetség Elnökségének fegyelmi hatáskörébe tartozik: 

- a területi szövetségek (megyei, városi) jogerős fegyelmi határozata elleni panasz elbírálása. 

 

 

A hivatalos nemzetek közötti, vagy nemzetközi mérkőzésen elkövetett 

fegyelmi vétség elbírálása 

52. § 

A hivatalos nemzetek közötti mérkőzésen, vagy a nemzetközi szövetségek által szervezett 

bajnokságban, vagy kupákban szereplő csapat játékosa, edzője, vagy vezetője, illetve a hivatalosan 

kiküldött szövetségi tisztségviselő által elkövetett fegyelmi eljárás alapjául szolgáló cselekmény 

elbírálása a Szövetség Fegyelmi Bizottsága akkor rendelheti el a fegyelmi eljárást, ha a nemzetközi 

szövetség nem folytatott le fegyelmi eljárást, illetve azt a Szövetség Elnöksége a hatáskörébe utalja. 

A hatásköri és illetékességi vita eldöntése 

53. § 

1) A sportszervezet és a Szövetség között keletkezett hatásköri vagy illetékességi vitában: 

a) ha a sportszervezet a SZUPERLIGA, NB I, NB II tagja, a Szövetség Fegyelmi Bizottsága 

dönt, 

b) ha a sportszervezet NB III osztályú, akkor a Szövetség által megbízott Területi Bizottság 

dönt, 

c) minden más esetben a területi (megyei, városi), helyi Területi Szövetség Elnöksége dönt. 

 

A Fegyelmi Bizottság tagjának kizárása  

(Összeférhetetlenség) 

54. § 

1) A fegyelmi eljárásban a Fegyelmi Bizottság 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, továbbá vér szerinti 

örökbefogadott és nevelt gyermeke, valamint testvére annak házastársa, vagy jegyese, 

házastársának egyenes ági 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 
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el, 

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

g) aki az óvással megtámadott mérkőzés eredményében érdekelt sportszervezet tagja, vagy 

vezetője, 

h) aki a Szövetség alkalmazottja. 

2) A Fegyelmi Bizottság tagja köteles az FB elnökének haladéktalanul, legkésőbb a fegyelmi 

tárgyalás megkezdésekor bejelenteni, ha vele szemben kizárási ok van. Az FB tagja a bejelentés 

elmulasztásáért vagy a késedelmes bejelentésért fegyelmi felelősséggel tartozik. 

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

érdekelt sportszervezet képviselője is bejelentheti az eljárás bármelyik szakaszában. 

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

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

fegyelmi bizottsági tag kijelöléséről. 

5) Ha a (3) bekezdésben felsorolt személy nyilvánvalóan alaptalanul jelent be kizárási okot, vagy 

ugyanabban a fegyelmi ügyben az FB tagja ellen ismételten tesz alaptalanul bejelentést, ezért 

fegyelmi felelősséggel tartozik. 

6) A hatályon kívül helyezés folytán megismételt első fokú eljárásban nem vehet részt az, aki a 

Szövetség Elnökségének hatályon kívül helyező határozatának meghozatalában is részt vesz. 

7) Az FB elnökének az eljárásból történő kizárása ügyében, ha az összeférhetetlenség oka fennáll, a 

Szövetség Elnöke dönt. 

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

 

XI. fejezet 
A FEGYELMI TÁRGYALÁS ELŐKÉSZÍTÉSE 

A tárgyalás előkészítése 

55. § 

1) A fegyelmi tárgyalást előkészítheti az FB elnöke, ezzel megbízott egy tagja, a fegyelmi biztos. 

2) A fegyelmi biztos a rendtartásban előírt, valamint az FB elnöke által meghatározott ügyekben jár el. 

A Fegyelmi Bizottság elnökének teendői 

56. § 

1) Az FB elnöke a játékvezető jelentésének, a fegyelmi eljárás elrendelésének kezdeményezésére 

jogosulttól származó írásos bejelentésnek az FB-hoz érkezésétől számított 8 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 ügyekben kell fegyelmi tárgyalást 

tartani. 

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

a) a fegyelmi ügy tárgyalás mellőzésével történő elbírálásának, 

b) a fegyelmi ügy áttételének, 

c) a fegyelmi eljárás felfüggesztésének, 

d) az eljárás megszüntetésének, valamint, 
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e) szükséges-e a játékvezető, az egyéb jogosulttól érkezett tartalmi kiegészítése, 

f) kell-e intézkedni a játékvezető, a játékos, a sportszervezet megbízott képviselőjének, 

tanúnak vagy szakértőnek a megidézéséről, egyéb bizonyíték beszerzéséről, illetve 

az eljárásban érdekelt sportszervezet vagy egyéb érdekelt meghívásáról. 

3) Az elnök, ha indokoltnak tartja, a fegyelmi tárgyalás előtt intézkedik az idézésről, 

meghívásról, a bizonyíték beszerzéséről. 

 

A fegyelmi biztos feladata 

57. § 

1) Az FB elnöke az FB egy tagját, mint fegyelmi biztost, megbízhatja: 

a) a fegyelmi eljárás elrendelése előtt az eljárás előkészítésével, 

b) a fegyelmi eljárás elrendelése után a fegyelmi határozat meghozatalával. 

2) A tárgyalás mellőzésével a fegyelmi biztos hozhat fegyelmi határozatot azokban az 

ügyekben, amelyekben a tényállás tisztázott, a fegyelmi felelősség megítélése egyszerű, 

továbbá azokban az ügyekben, amelyeknek az elbírálásával az FB elnöke megbízza. A 

fegyelmi tárgyalásra idézés nélkül megjelenő eljárás alá vont személyt meg kell hallgatni. 

3) A fegyelmi biztos az általa hozott és kihirdetett és kézbesítés útján közölt határozatot nem 

változtathatja meg. 

4) A fegyelmi biztos a rendtartás előírásait alkalmazva köteles eljárni. 

A fegyelmi ügy áttétele 

58. § 

Ha az FB-nek a hozzá érkezett ügyben nincs hatásköre vagy illetékessége, az ügyet ahhoz a fegyelmi 

bizottsághoz vagy más szervhez küldi, amely az eljárás lefolytatására illetékes és arra hatásköre van. 

Játékjogosultság, sporttevékenység felfüggesztése 
59. § 

1) A mérkőzésen, tornán kiállított versenyző játékjogát a kiállítás a fegyelmi határozat meghozataláig 

automatikusan felfüggeszti. 

2) Felfüggeszthető a játékjog, illetve a sportvezető, edző, játékvezető, tisztségviselő, közreműködő 

sporttevékenységének a folytatása a fegyelmi eljárást elrendelő határozatban is. 

3) Felfüggeszthető a fegyelmi eljárás, ha az, aki ellen az eljárást elrendelték, orvosilag igazoltan, 

súlyosan beteg és ezért az eljárás vele szemben nem folytatható le. 

4) A kiszabott fegyelmi büntetés időtartamába a felfüggesztés időtartamát be kell számítani.  

A tényállás kiegészítése 

60. § 

1) Az FB a valós tényállás teljes felderítése érdekében kérheti a fegyelmi eljárás elrendelésének 

kezdeményezőjét, hogy a jelentést, illetve kérelmet további tényekkel egészítse ki, vagy bizonyítékot 

mellékeljen. 

2) Hz a tényállás-kiegészítési kérelemnek az arra felkért nem tesz eleget, az FB elnöke a fegyelmi 



25 
 

eljárás elrendelését vagy folytatását megtagadhatja és kezdeményezheti a mulasztó személy 

működésének a felfüggesztését. 

  

 Idézés 

61. § 

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

elengedhetetlenül szükséges, az egyéb érdekeltet a tárgyalásra meghívhatja. 

2) Az idézés és a meghívás írásban, posta útján, kimutathatóan, vagy a FB előtti megjelenés 

alkalmával szóban történik. Az értesítés történhet meg telefonon, telefaxon, de ilyenkor rögzíteni kell 

a közlés pontos idejét és az átadó, valamint az átvevő nevét. 

3) Az írásbeli idézésnek tartalmaznia kell, hogy a megidézettnek milyen minőségben, hol és mikor 

kell megjelennie; az értesített milyen minőségben jelenhet meg; a távolmaradás következményére 

történő figyelmeztetést. 

4) Ha a megidézett a szabályszerű idézés ellenére nem jelenik meg, és ezt alapos indokkal előzetesen 

nem menti ki a játékos játékjogát, a sportvezető, a játékvezető, edző, tisztségviselő, közreműködő, 

illetve az egyéb megidézett tevékenységének vagy működésének a jogát fel kell függeszteni, ismételt 

távolmaradás esetén a távolmaradót fegyelmi büntetésben lehet részesíteni. 

5) A felfüggesztés megszűnik, ha a megidézett utóbb megjelenik és távolmaradását hitelt érdemlően 

kellően megindokolja, vagy ha az FB az (ügyben eljárást megszüntető határozatot hoz. 

6) Az igazolatlan távolmaradása miatt történő felfüggesztés ellen nincs helye jogorvoslatnak. A 

felfüggesztés időtartama nem számítható be a később kiszabott fegyelmi büntetésbe. 

XII. fejezet  

A FEGYELMI ELJÁRÁS ELRENDELÉSE 

A fegyelmi eljárás elrendelése  

62.§ 

1) Fegyelmi eljárást csak a fegyelmi szabályzatban meghatározott feltételek alapján és csak az ellen lehet 

írásban elrendelni, aki a fegyelmi vétség alapjául szolgáló cselekményt elkövette, vagy annak 

elkövetésével alaposan gyanúsítható. 

2) A sportfegyelmi bizottság elnöke nyolc napon belül írásban, a postai szolgáltatásokról szóló törvény 

szerinti hivatalos iratként, tértivevény többletszolgáltatással feladott postai küldemény megküldésével 

vagy - ha ahhoz az eljárás alá vont személy előzetesen hozzájárult - elektronikus úton értesíti az eljárás alá 

vont személyt, illetve a sportszervezetet a sportfegyelmi eljárás megindításáról. 

3) Az értesítésben meg kell jelölni: 

   a)a sportfegyelmi eljárás tárgyát és megindításának jogalapját; 

   b)a sportfegyelmi eljárás alapjául szolgáló cselekményt; 

   c)az eljárás alá vont meghallgatásának, illetve a tárgyalás helyét és időpontját. 

4) Az értesítéshez egyidejűleg csatolni kell a sportfegyelmi eljárás elrendelésének alapjául szolgáló, az 

eljárás során bizonyítékként felhasználható iratok másolatát is. 

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

munkanappal korábban megkapják. 

6) Ha a sportfegyelmi eljárás alá vont személy kiskorú, az eljárás megindításáról törvényes képviselőjét 

kell értesíteni, aki köteles részt venni a sportfegyelmi eljárásban. Amennyiben a törvényes képviselő 
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ennek nem tesz eleget, a kiskorú képviseletét az ágazatban működő munkavállalói, illetve szakmai 

érdek-képviseleti szerv köteles ellátni. 

7) Ha a postai úton történő kézbesítés azért hiúsul meg, mert a címzett vagy meghatalmazottja úgy 

nyilatkozik, hogy az értesítést nem veszi át, az értesítést a kézbesítés megkísérlésének napján 

kézbesítettnek kell tekinteni. 

8) Ha az értesítés a sportfegyelmi bizottsághoz „nem kereste” jelzéssel érkezik vissza, az értesítést a 

postai kézbesítés második megkísérlésének napját követő ötödik munkanapon - az ellenkező bizonyításig 

- kézbesítettnek kell tekinteni. 

9) A kézbesítési vélelem megdöntése iránti kérelmet a címzett a kézbesítési vélelem beálltáról történő 

tudomásszerzéstől számított 8 napon belül, de legkésőbb a kézbesítési vélelem beálltától számított 15 

napos jogvesztő határidőn belül terjeszthet elő. A kérelemben elő kell adni azokat a tényeket, illetve 

körülményeket, amelyek a kézbesítés szabálytalanságát igazolják vagy a címzett önhibájának hiányát 

valószínűsítik. 

10) A (9) bekezdés szerinti kérelmet az a sportfegyelmi bizottság bírálja el, amelyik a kézbesítés tárgyát 

képező értesítést kiadmányozta. A kérelem előterjesztésének a sportfegyelmi eljárás megindítására 

halasztó hatálya van. Ha a sportfegyelmi bizottság a kérelemnek helyt ad, a sportfegyelmi eljárás 

megtartására az (5) bekezdésben és az 5. § (1) bekezdésében meghatározott határidőkre figyelemmel új 

határidőt tűz ki, amellyel szemben igazolási kérelem ismételt előterjesztésének nincs helye.  

11) Az elektronikus kézbesítés 

d) versenyző esetén a versenyengedély iránti kérelem benyújtásával egyidejűleg a versenyző által; 

e) sportszakember esetén a munkaviszony vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony 

létesítésekor a sportszakember által; 

f) a sportszövetség versenyrendszerében részt vevő sportszervezet esetén a sportszervezet által a 

versenyrendszerben (bajnokság) szervezett első verseny (mérkőzés) megrendezését megelőzően 

legalább 15 nappal megjelölt elektronikus elérhetőségre (e-mail) történik. 

12) Ha az értesítés a (11) bekezdésben meghatározott elektronikus elérhetőségre történik, az értesítést 

akkor kell kézbesítettnek tekinteni, ha a címzett által elektronikusan visszaigazolásra kerül az értesítés 

kézbesítése. Ha a címzett az elküldést követő 3 napon belül nem igazolja vissza a kézbesítés 

megtörténtét, a (2) bekezdés szerinti postai úton kell az értesítést megküldeni. 

 

13) A fegyelmi eljárást el kell rendelni, ha: 

a) a versenyzőt a játékvezető kiállította, vagy feljelentette, 

b) óvást nyújtottak be, 

c) a mérkőzésen, tornán olyan rendezési hiányosság, vagy esemény történt, amelyet a 

játékvezető, vagy egyéb hivatalos személy tapasztalt, s azt írásban bejelentette, 

d) a fegyelmi eljárás alatt újabb fegyelmi vétség elkövetése vált ismertté. 

14) Fegyelmi eljárás elrendelését írásban megindokolva kezdeményezheti az, akinek jogát, vagy 

jogos érdekét az elkövetett cselekmény, magatartás sérti, továbbá: 

a) a Szövetség Elnöksége, Intéző Bizottsága, 

b) a Szövetség Elnöke, Alelnöke, 

c) a Szövetség Főtitkára, 

d) a bajnokságot, kupát, tornát lebonyolító versenybíróság elnöke, 

e) a Szövetség Fegyelmi Bizottságának elnöke, 

f) a Szövetség egyéb Bizottságának elnöke. 
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Az elrendelést kizáró vagy az eljárást megszüntető okok 
63. § 

Kizárja a fegyelmi eljárás elrendelését, a már megindult eljárást meg kell szüntetni, ha: 

a) ha az elkövetett cselekmény nem fegyelmi vétség, vagy azt nem a fegyelmi vétség alá 

vont személy követte el, 

b) nem állapítható meg a fegyelmi vétség elkövetése, illetőleg az, hogy a fegyelmi vétséget 

nem a fegyelmi eljárás alá vont személy követte el, 

c) mellőzhető a fegyelmi eljárás elrendelése, ha az elkövetett cselekmény olyan csekély 

súlyú, hogy a legenyhébb fegyelmi büntetés kiszabása is szükségtelen, feltéve, hogy a kellő 

nevelési hatás így is elérhető. 

Az elévülés 

64. § 

Kötelezettségszegés megalapozott gyanúja esetén a sportfegyelmi bizottság elnöke sportfegyelmi 

eljárást indít. Nem indítható sportfegyelmi eljárás, ha a kötelezettségszegés elkövetése óta a 

sportszövetség sportfegyelmi szabályzatában meghatározott határidő (a továbbiakban: elévülési 

határidő) eltelt. Külföldön elkövetett kötelezettségszegés esetén az elévülési határidőt az eljárás alá 

vont személy belföldre történő visszaérkezésétől kell számítani. 

 A sportszövetség a sportfegyelmi szabályzatában az elévülési határidőt úgy állapíthatja meg, hogy az 

elévülési határidő 

a) igazodjon a kötelezettségszegés tárgyi súlyához és 

b) a kötelezettségszegéstől számított 1 év legyen. 

 A verseny, mérkőzés vagy versenyrendszer (bajnokság) eredményének jogellenes befolyásolása esetén 

a sportfegyelmi eljárás megindításának joga nem évül el. 

 

 

XIII. fejezet 
A FEGYELMI TÁRGYALÁS LEFOLYTATÁSA 

A Fegyelmi Bizottság 

65. § 

1) A fegyelmi jogkört az FB elnöke, vagy a FB tagjai közül az általa kijelölt fegyelmi biztos gyakorolja. 
2) Az FB rendszerint három tagú, vezetője az FB elnöke. 

3) A sportfegyelmi tárgyalást legkésőbb az eljárás megindításáról szóló értesítés kézhezvételétől 

számított tizenöt napon belül meg kell tartani. 

Ha valamelyik fél vagy jogi képviselője a tárgyaláson nem jelenik meg, tárgyalást tartani és az ügyet 

érdemben elbírálni csak akkor lehet, ha az eljárás alá vontat vagy jogi képviselőjét szabályszerűen 

értesítették.. 

Az eljárás lefolytatható akkor is, ha az eljárás alá vont vagy jogi képviselője írásban bejelentette, hogy 

a tárgyaláson nem kíván részt venni. 

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

napját megelőző nap közötti időtartamban írásban jelezheti a sportfegyelmi bizottság elnöke felé, hogy 
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a tárgyaláson önhibáján kívüli okból nem tud részt venni. Ebben az esetben a sportfegyelmi bizottság 

elnöke új tárgyalást tűz ki. 

 

A tárgyalás megnyitása 

66. § 

1) A fegyelmi tárgyalást az elnök nyitja meg és megállapítja, hogy a megidézettek és az értesítettek 

megjelentek-e, a tárgyalást meg lehet-e tartani. 

2) Ha a tárgyalás elhalasztásra kerül, azt a korábbi tárgyalásról készült jegyzőkönyv ismertetésével 

kell folytatni. 

A fegyelmi tárgyalás vezetése és rendjének fenntartása 
67. § 

1) A fegyelmi tárgyalást az FB elnöke, távollétében a fegyelmi biztos vezeti, a fegyelmi eljárás 

szabályai szerint határozza meg az eljárási cselekmények sorrendjét. 

2) Azt, aki a tárgyalást zavarja, ki lehet zárni a tárgyalásról, a rendreutasítás vagy kiutasítás ellen 

nincs helye fellebbezésnek. 

A személyi adatok felvétele, a tényállás rövid ismertetése 
68. § 

A tárgyalás megnyitása után az elnök, vagy a biztos ismerteti a fegyelmi eljárás alapjául szolgáló 

tényeket, majd meghallgatja a fegyelmi eljárás alá vont személyt. A személyi adatok felvétele után 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, meg kell 

kérdezni, hogy a fegyelmi felelősséget elismeri-e. Meghallgatja a fegyelmi eljárás alá vont személyt 

és módot ad védekezésének elmondására, valamint bizonyítékainak előterjesztésére. 

Bizonyítás 

69. § 

1) Az eljáró FB - ha szükséges - a tényállás tisztázására lefolytatja az előzetes, vizsgálati eljárást, 

bizonyítására lefolytatja a bizonyítási eljárást. A szembesítés is elrendelhető. 

2) A tanúk közül - ha jelen van - a sértettet kell elsőnek meghallgatni. A tanú kihallgatása alatt a még 

ki nem hallgatott tanú nem lehet jelen. 

3) Az FB mellőzheti a bizonyítást. 

Az eljárás alá vont joga 

70. § 

1) Az FB elnöke a bizonyítási eljárás lebonyolítása után lehetőséget ad, hogy a megidézettek 
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felszólalhassanak. 
2) A felszólalások után a fegyelmi eljárás alá vont személy mondhatja el észrevételét. 
3) A felszólalások után az FB az érdekeltek távollétében határoz. 

Jegyzőkönyv 

71. § 

1) A fegyelmi tárgyalásról jegyzőkönyvet kel1 készíteni, melyet a jegyzőkönyvvezető, vagy az FB 

tagja készít. 

2) A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell: 

a) a tárgyalás helyét, idejét, 

b) a jelenlévők nevét, 

c) a fegyelmi eljárás alá vont személy adatait és előadott védekezésének lényegét, 

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

e) írásbeli bizonyítékok ismertetése, bizonyítás lényeges megállapításait, 

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

indoklását. 

3) A fegyelmi tárgyalás jegyzőkönyvét a fegyelmi tárgyalás elnökének aláírása után a fegyelmi 

eljárás irataihoz csatolva kell megőrizni. 

Tanácskozás 
72. § 

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

2) A szavazásban való részvétel az FB-nek tagjai számára kötelező és a szavazástól nem 

tartózkodhatnak. Az elnök utolsónak szavaz, az FB szavazattöbbséggel dönt. A határozat hozatalkor 

kisebbségi véleményen lévő tagja jogosult írásbeli külön véleményét a fegyelmi ügyhöz csatolni. 

3) A tanácskozáson és a szavazáson csak az FB és a jegyzőkönyvvezető vehet részt. 

3. ) A tanácskozás és a szavazás titkos. 

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

eljárásban résztvevőkkel. 

A fegyelmi határozat meghozatalának határideje 

73. § 

A fegyelmi határozatot a fegyelmi eljárás elrendelésétől számított 30 napon belül kell meghozni. Az 

ügy bonyolultsága esetén a sportfegyelmi bizottság 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. 

A fegyelmi határozat 
74. § 

1) A fegyelmi bizottság a fegyelmi felelősségről határozatban dönt. A tényállás jogi elbírálásában a 

javaslatok, észrevételek nem kötik. 

2) A fegyelmi határozat lehet: vétkességet megállapító (büntetést kiszabó), felmentő, vagy fegyelmi 
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eljárást megszüntető. 

3) Az FB az eljárás alá vontat vétkesnek nyilvánítja, ha 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 körülményére tekintettel a legenyhébb 

fegyelmi büntetés kiszabása sem látszik szükségesnek. 

5) Az FB a fegyelmi eljárást megszünteti, ha 

a) büntethetőséget megszüntethető ok meglétét állapítja meg, 

b) a fegyelmi eljárás lefolytatásához szükséges feljelentés hiányzik, vagy azt nem írásban 

kezdeményezték és a hiányt nem pótolták, illetőleg nem pótolható, 

c) a fegyelmi eljárás alapjául szolgáló cselekményt már jogerősen elbírálták, 

d) ha az FB a büntetés kiszabását mellőzi. 

A határozat tartalma 

75. § 

1) A fegyelmi határozat bevezető és rendelkező részből, rövid indoklásból, keltezésből és aláírásból 

áll: 

a) a bevezető rész tartalmazza: mely szövetség Fegyelmi Bizottsága hozta, valamint annak a 

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

és idejét. 

b) 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 büntetést. 

c) indokolás: - ha a fegyelmi határozat vétkességet állapít meg, büntetést szab ki - tartalmazza 

a bizonyítottnak vett tényállást, 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, a figyelembe vett enyhítő és súlyosbító körülményeket, 

valamint megjelöli a határozat alapjául szolgáló fegyelmi szabályokat. 

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 indoklásban ismertetni kell, hogy az FB a döntését milyen lényeges tényre alapozta. 

3) A fegyelmi határozatban rendelkezni kell az esetleg felmerült eljárási költségekről, óvás esetén a 

befizetett óvási díjról. 

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

5) A határozatot a FB elnöke, vagy ha ezt a fegyelmi biztos hozta, az elnök, illetve a biztos írja alá. 

A határozat kihirdetése, közlése 

76. § 

1) A sportfegyelmi bizottság elnöke az eljárás befejezésétől számított nyolc napon belül köteles a 

sportfegyelmi bizottság határozatát írásba foglalni, és az eljárás alá vonttal kézbesítés útján közölni.  

2) A fegyelmi határozatot meg kell küldeni mindazoknak a szerveknek, amelyek a határozat 
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végrehajtásában közreműködni kötelesek. 

 

A határozat megváltoztatása 

77. § 

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 15 

napon belül fellebbezést nyújt be a Szövetség Elnökségéhez. 

XIV. fejezet  

A FELLEBBEZÉS 

A fellebbezésre jogosultak 
78. § 

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 Szövetség Elnöke. 

A fellebbezés határideje 

79. § 

1) A fellebbezés határideje: a kézbesítéstől számított 15 napon belül terjeszthető elő.  

 

A fellebbezés bejelentése 

80. § 

1) A fellebbezést annál a FB-nál kell írásban, két példányban benyújtani és a fellebbezési díj 

határidőben történő befizetését igazoló csekk (nyugta), banki átutalás hiteles másolatát csatolni - vagy 

a FB címére posta útján kimutathatóan eljuttatni, amelyik az első fokú fegyelmi határozatot hozta. 

2) A többeket érintő fellebbezés esetén annak másolatát valamennyi érintettnek meg kell küldeni és 

erről az első fokú határozatot hozó FB-t is tájékoztatni kell. 

3) A fellebbezési díjat a bajnokságot, kupát, tornát lebonyolító szövetség, szervezet a 

versenykiírásban határozza meg. 
 
 

A fellebbezés visszavonása 
81. § 

1) A fellebbező a Szövetség Elnökségének határozathozatal céljából tartott ülésének megkezdéséig a 

fellebbezést visszavonhatja. 

2) A visszavont fellebbezést nem lehet újból előterjeszteni. 
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A fellebbezés tartalma 
82. § 

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 a téves fellebbezés miatt - az egyébként határidőre benyújtott és az alakiságnak 

megfelelő - fellebbezést nem lehet elutasítani. 

3) A fellebbezésben lehet új tényt állítani és új bizonyítékra is hivatkozni. 

4) A fellebbezés részletesen is megindokolható. 

Észrevételek a fellebbezésre  

83. § 

A fellebbezéssel érintettek az iratok felterjesztéséig az első fokú fegyelmi bizottságnál, az iratok 

felterjesztése után pedig a Szövetség Elnökségénél a fellebbezésre észrevételt tehetnek. 

A fegyelmi határozat jogerőre emelkedése  

84. § 

A fegyelmi határozat jogerőre emelkedik és végrehajthatóvá válik: 

a) ha az eljárás alá vont a fellebbezésről lemond, a lemondást követő napon, 

b) fellebbezés hiányában a fellebbezési határidő lejártát követő napon, 

c) fellebbezés esetében a Szövetség Elnöksége határozatának a kihirdetését, vagy a 

kézhezvételtől számított 15 napon belül. 

Halasztó hatály 

85. § 

Az első fokú fegyelmi határozat ellen benyújtott fellebbezésnek nincs halasztó hatálya. 

A Szövetség Elnöksége határozata ellen benyújtott törvényességi felülvizsgálati kérelemnek sincs 

halasztó hatálya. 
 

A fellebbezés iratainak továbbítása 
86. § 

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

haladéktalanul, de legkésőbb három napon belül továbbítani kell a Szövetség Elnökségéhez. 

2) Ha a fellebbezés 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 fellebbezéstől számított nyolc napon belül felvilágosítást küldhet és véleményt adhat a 

Szövetség Elnökségének. 
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XV.fejezet  

A FELLEBBVITELI ELJÁRÁS 

A Szövetség Elnökségi ülésének előkészítése  

fegyelmi ügyekben másod fokon 

87.§ 

1) A Szövetség Elnöke: 

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 első fokú 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 30 napon belül a Szövetség 

Elnöksége elbírálja. 

Idézés a Szövetség Elnökségének másod fokú fegyelmi tárgyalására  

88.§ 

1) A Szövetség Elnöksége a fellebbezésről általában ülésen határoz. 

2) A Szövetség Elnöksége a másod fokú fegyelmi tárgyalásának megtartására - ha a fegyelmi 

szabályzat másképpen nem rendelkezik - az első fokú fegyelmi eljárásra vonatkozó rendelkezéseket 

kell megfelelően alkalmazni. 

A Szövetség Elnökségének fegyelmi határozatai 
89. § 

1) A Szövetség Elnöksége az első fokú Fegyelmi Bizottság határozatát 

a) helybenhagyja, 

b) megváltoztatja, 

c) hatályon kívül helyezi, vagy 

d) a fellebbezést elutasítja. 

2) Hatályon kívül helyezi a Szövetség Elnöksége az első fokú határozatot és a Fegyelmi Bizottságot 

új eljárás lefolytatására utasítja, ha 

a) az FB tárgyalása nem a fegyelmi eljárás szerint volt lefolytatva, 

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 első fokú fegyelmi határozat indoklási kötelezettségének nem tett eleget, 

g) a Szövetség Elnöksége az első fokú határozat megalapozatlanságát a fegyelmi iratok 

tartalma, illetőleg az általa felvett bizonyítékok alapján nem tudta kijavítani és ezért a 

megalapozatlanság a vétkesség megállapítását vagy a fegyelmi büntetés kiszabását 

lényegesen befolyásolta. 
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3) A hatályon kívül helyező határozat indoklásának tartalmaznia kell: 

a) a hatályon kívül helyezés okát, 

b) a Szövetség Elnökségének a megismételt eljárásra vonatkozó iránymutatását. 

A határozat közlése 

 90.§ 

1) A Szövetség Elnöksége az írásba foglalt határozatát a fellebbező tudomására hozza, valamint közli 

mindazokkal, akik a határozat végrehajtásában kötelesek közreműködni. 

2) A Szövetség Elnökségének határozata egy példányának a megküldésével értesíti döntéséről a 

Fegyelmi Bizottság elnökét, egyidejűleg a fegyelmi ügy valamennyi iratát a szükséges intézkedés 

megtétele céljából visszaküldi. 

Egyéb eljárási cselekmények 

91. § 

A Szövetség Elnöksége fegyelmi ülésének nyilvánosságára, a jegyzőkönyvre, a bizonyítási 

tevékenységre a Fegyelmi Bizottság eljárására meghatározott szabályokat kell alkalmazni. 

XVI.fejezet  

 

RENDKÍVÜLI JOGORVOSLAT 

A Szövetség Elnökségének a másodfokú fegyelmi büntetéssel szemben a határozat kézbesítésétől 

számított 30 napos jogvesztő határidővel az érintett keresettel bírósághoz vagy a Sport Állandó 

Választott bírósághoz fordulhat. 

 

 

A fegyelmi eljárás megismétlése 

92. § 

1) A fegyelmi eljárás megismétlését kérheti az, akinek az ellene hozott fegyelmi határozat jogerőre 

emelkedése után - az első fokú fegyelmi eljárásban már felmerült, vagy fel nem merült - olyan 

tényekre vonatkozó új bizonyítékot tud felhozni, amely valószínűvé teszi, hogy: 

a) a fegyelmi vétség elkövetése alól fel kell menteni, lényegesen enyhébb büntetést kell 

kiszabni, vagy a fegyelmi eljárást meg kell szüntetni, 

b) a fegyelmi eljárás alkalmával hamis, vagy meghamisított bizonyítékokat használtak. 

2) A fegyelmi eljárás megismétlése iránti írásbeli kérelmet a határozat jogerőre emelkedése napját 

követő naptól számított 180 napon belül lehet ahhoz a Fegyelmi Bizottsághoz benyújtani, amelyik az 

első fokú fegyelmi eljárást lefolytatta. 

3) A fegyelmi eljárás megismétlése iránti kérelem díjköteles, melynek összege azonos a fellebbezés 

iránti kérelem díjával. 

4) A fegyelmi eljárás megismétlése iránti kérelemben meg kell jelölni a kérelem okát, és 

bizonyítékait; az ok nem szavatos megjelölése az eljárás megismétlésének nem akadálya. 

5) A kérelmet az első fokon eljárt Fegyelmi Bizottság kijelöltjei tárgyalják, melyben nem vehet részt 
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az, aki a megtámadott fegyelmi eljárásban már részt vett, továbbá az, akit a Fegyelmi Szabályzat a 

tárgyaláson való részvételből kizárt. 

6) Ha a Fegyelmi Bizottság az eljárás megismétlése iránti kérelmet: 

a) alaposnak találja, a megtámadott fegyelmi határozat bármely rendelkezésének a 

végrehajtását felfüggesztheti, 

b) alaptalannak találja, azt elutasítja - a kérelmező fellebbezhet, melyet a Szövetség 

Elnöksége bírál el, 

c) a megismételt eljárás iránti kérelem elbírálásának tárgyalására - az értelemszerű 

eltérésekkel - a Fegyelmi Bizottság eljárására vonatkozó szabályokat kell megfelelően 

alkalmazni. 

7) Ha a Fegyelmi Bizottság azt állapítja meg, hogy a fegyelmi eljárás megismétlése iránti kérelem: 

a) alapos, a már jogerős határozatot egészben, vagy részben hatályon kívül helyezi és új 

határozatot hoz, 

b) ha pedig a kérelmet alaptalannak találja, azt elutasítja. 

8) A fegyelmi eljárás megismétlésekor hozott határozat elleni fellebbezésre a Szövetség 

Elnökségének fegyelmi eljárására és az eljárási szabályok rendelkezései az irányadóak. 

9) Mindazokat az eljárási jogokat és kötelezettségeket, cselekményeket, amelyekre a különleges 

eljárás szabályai eltérő rendelkezéseket nem határoznak meg, a fegyelmi eljárás szabályai szerint kell 

megfelelően teljesíteni. 

A határozat felülvizsgálata 

93. § 

A Fegyelmi Bizottság által hozott határozatot- amennyiben az ellen fellebbezést nem nyújtottak be - 

a Szövetség Elnöksége megsemmisítheti, ha az a jogszabállyal, az alapszabállyal, közgyűlési 

határozattal, vagy a Szövetség egyéb szabályzataival, illetve az Elnökség határozataival ellentétes.  

 

 

 

XVII. fejezet 

A FEGYELMI HATÁROZAT VÉGREHAJTÁSA,  

A BÜNTETÉS ELRENDELÉSE 

A fegyelmi határozat végrehajtása 
94. § 

1) A Szövetség Elnöksége másod fokon a jogerős fegyelmi határozatban kiszabott, 180 napnál 

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

alapján elengedheti, vagy felfüggesztheti, ha: 

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

büntetés hatálya alatt újabb fegyelmi vétséget nem követett el, és 

b) a fegyelmi büntetés célja a büntetésből még hátralévő résznek az elengedésével vagy 

végrehajtásának felfüggesztésével is elérhető. 

2) A fegyelmi büntetés hátralévő részének elengedése iránti írásban indokolt kérelmet a fegyelmi 

ügyben eljárt első fokú FB-hoz kell eljuttatni, amelyhez csatolni kell a kérelmező sportszervezetének, 

szakosztályának, szövetségének - az okokat is megjelölő - írásbeli javaslatát. 

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

Szövetség Elnökségének küldi meg. 
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4) A fegyelmi büntetés hátralévő részének elengedése iránti kérelmet a Szövetség Elnöksége bírálja 

el és határoz. A határozat ellen nincs helye fellebbezésnek. 

XVIII. fejezet  

VEGYES RENDELKEZÉSEK 

Tanácsadó részvétele a tárgyaláson 
95. § 

1) A fegyelmi tárgyaláson az eljárás alá vont személy meghatalmazott képviselője is megjelenhet, és 

őt képviselheti. 

2) A fegyelmi eljárásban a sportszervezet megbízott képviselője nem lehet olyan személy, aki a 

szövetségben bármilyen tisztséget visel. 

A fegyelmi határozat nyilvántartása 

96. § 

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

2) A fegyelmi büntetést az erre a célra rendszeresített nyilvántartó-lapra a Fegyelmi Bizottság jegyzi 

fel, vagy a Szövetség más alkalmas módon tartja nyílván. 

3) A fegyelmi büntetések nyilvántartásáról a Szövetségi iroda gondoskodik. 

 

 

XIX. fejezet  

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

Hatálybalépés 97.§ 

1) A Fegyelmi Szabályzatot az Elnökség 2019.május 2-án hagyta jóvá, s lépett életbe. 

2) A Fegyelmi Szabályzat hatálybalépésével egy időben az érvényben volt Fegyelmi Szabályzat 

hatályát veszti, azonban a rendelkezései alapján hozott határozatban kiszabott büntetéseket nem érinti. 

3) A Fegyelmi Szabályzatot valamennyi területi (megyei, városi) szövetség részére meg kell küldeni.  


