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SPORTFEGYELMI ÉS ETIKAI SZABÁLYZAT 

 

Általános rendelkezések 

Fegyelmi és Etikai Szabályzat (továbbiakban: Szabályzat) feladata, hogy védje a Magyar 

Szinkronúszó Szövetség (továbbiakban: Szövetség) rendjét, tagjaink személyét és jogait, 

neveljen a sportszerű sporterkölcs normáinak megtartására, és az állampolgári fegyelemre. A 

Szabályzat hatálya a Szövetség keretében sporttevékenységet folytató igazolt sportoló, 

sportedző, játékvezető, versenybíró, egyéb sportszakember és kísérőik sporttevékenységével 

összefüggő fegyelmi felelősségére terjed ki. .  A kísérők magatartását akkor lehet  

sporttevékenységnek tekintetni, ha kiskorú versenyző jogainak gyakorlásával függ össze, 

vagy ha az nyilvánvalóan a sportszerűtlen magatartásban nyilvánul meg. 

A Szabályzat a Szövetség tagjaira csak abban az esetben vonatkozik, amennyiben fegyelmi 

vétségüket sporttevékenységükkel összefüggésben követik el 

A fegyelmi vétséget az elkövetés idején hatályban lévő Szabályzat szerint kell elbírálni.  

  

 

A FEGYELMI ÉS ETIKAI  SZABÁLYZAT HATÁLYA 

1.§ 

(1) E Szabályzat rendelkezéseit kell alkalmazni a Magyar Szinkronúszó Szövetség (a 

továbbiakban: Szövetség) tagjai, a Szövetség versenyrendszerében résztvevő sportszervezetek, a 

Szövetség nyilvántartott (igazolt) sportolói, a sportágban tevékenységet folytató 

sportszakemberek, a versenybírók, játékvezetők által elkövetett fegyelmi vétségek elbírálása 

során.  
 

(2) Amennyiben  Nemzetközi Szövetség (a továbbiakban: LEN; FINA) az (1) bekezdésben 

meghatározott személyekkel vagy szervezetekkel szemben a sportág nemzetközi szabályai 

szerint büntetést szab ki, a Szövetség, illetőleg az érintett sportszervezet e határozatot köteles 

végrehajtani.  
 

(3) Jelen szabályzat nem érinti a Szövetség versenyszabályaiban meghatározott sport-

döntőbíráskodási rendszert, és a versenyekhez kapcsolódóan a sportszabályok alapján 

lefolytatott eljárásokat és kiszabott büntetéseket.  

 

(4) Nem tartozik fegyelmi eljárás hatálya alá olyan cselekmény vagy mulasztás amit a 

Szövetség egyéb szabályai alapján lehet és kell megítélni. 

 

A FEGYELMI ÉS ETIKAI VÉTSÉGEK  

2.§  
(1)  Fegyelmi vétséget követ el az a sportoló, illetve sportszakember,  vagy sportszervezet aki a 

Sport törvényt (2004. I.tv) vagy a Sportfegyelmi felelősségről szóló, 2004/39.sz.Korm.rendeletet 

vagy a LEN; FINA vagy a Szövetség Alapszabályában vagy szabályzataiban foglalt 

kötelezettségeket vétkesen megszegi. 

(2) Sportfegyelmi eljárást lehet lefolytatni sportolóval, sportszakemberrel, sportszervezettel 

szemben, ha  a Sport törvényt (2004. I.tv) vagy a Sportfegyelmi felelősségről szóló 

2004/39.sz.Korm.rendeletet, vagy a   FIA vagy a Szövetség Alapszabályában vagy 

szabályzataiban foglalt kötelezettségeket vétkesen megszegi. 

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

versenyen (versenyrendszerben) részt vevő sportszervezettel szemben folytathatja le. 



(4) A sportszövetség sportfegyelmi eljárást folytathat le akkor is  versenyzővel, illetve a 

sportszakemberrel szemben, ha a sportszövetség verseny-, igazolási (nyilvántartási) és 

átigazolási, illetve egyéb szabályzataiban foglalt kötelezettségeit vétkesen megszegi. 

(5) A versenyző, sportszakember, sportszervezet – értelemszerűen - különösen köteles az 

alábbiak betartására. Amennyiben ezeket vétkesen megszegi  fegyelmi vétséget valósít meg: 

a) a tisztességes játék (fair play) elvei szerint felkészülni és versenyezni, 

b) a sportág jellegének megfelelő - külön jogszabályban meghatározott - sportorvosi 

alkalmassági, illetve szűrővizsgálatokon részt venni (sportegészségügyi ellenőrzés), 

c) a sportág hazai és nemzetközi versenyszabályzatában, valamint egyéb szabályzataiban 

foglaltakat betartani, 

d) a sporttevékenység során annak a sportszervezetnek, sportszövetségnek az érdekeit is 

figyelembe venni, amellyel tagsági, illetve szerződéses viszonyban áll, valamint amelyik a 

nemzeti válogatott keretbe meghívta, 

e) fegyelmi tárgyaláson  nem jelenik meg, és távolmaradását előzetesen  megfelelő időben 

nem menti ki, 

f)  a szövetséget illető fizetési kötelezettségének  (tagdíj,nevezési díj stb.)határidőben nem 

tesz eleget;  

d) nyilvántartott adatainak változását írásban a változáshoz képest 15 napon belül nem 

jelenti be, 

h) sporttevékenységével kapcsolatban jogerősen elbírált szabálysértést, vagy 

bűncselekményt követett el, 

i) a Szövetségtől érkező értesítésre határidőben nem válaszol, az abban foglalt 

kötelezettséget nem, vagy csak hiányosan teljesíti , vagy és a postai úton küldött levelet nem 

veszi át az “nem kereste”jelzéssel érkezik vissza a Szövetségbe, 

j) aki botrányos, vagy erkölcstelen életmóddal, viselkedéssel vagy egyéb módon 

sportolóhoz, sportvezetőhöz, illetőleg sportegyesületi taghoz nem méltó magatartást tanúsít. 

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

alkalmaz, vagy alkalmazásában közreműködik, 

(7) A tagsági viszonyából eredő kötelezettségeit más módon vétkesen megszegi, 

(8) a sportszövetség verseny-, igazolási (nyilvántartási) és átigazolási, illetve egyéb 

szabályzataiban foglalt kötelezettségeit vétkesen megszegi, ez esetben sport szervezetel 

szemben is el lehet járni. 

 
ETIKAI VÉTSÉG 

2.A./ §   

Etikai vétségnek minősül minden olyan magatartás, ami nem  önálló fegyelmi vétség 

ugyanakkor , nem egyeztethető össze a jó erkölccsel, a jóhiszemú joggyakorlás elvével és 

minden olyan elvárással amit a Szövetség keretein belüli személyek sportszervezetektől 

elvárható. Különösen etikai vétség ha a sportoló, sportszakember, sportvezető nem a 

hivatásának megfelelő magatartást tanúsít. 

 

A FEGYELMI ÉS ETIKAI BÜNTETÉSEK 

3.§ 

(1) A sportolóra és a sportszakemberre sportfegyelmi büntetésként: 

a) szóbeli figyelmeztetés,  

b) írásbeli megrovás,  

c) a Szövetség által adott kedvezmények legfeljebb egy évi időtartamra történő 

megvonása (csökkentése),  

d) pénzbüntetés 

szabható ki. 



 
 
(2) A sportolóra az (1) bekezdésben foglaltakon kívül 

a) a Szövetség versenyein történő részvételtől legfeljebb öt évre való eltiltás,  

b) az igazolási és átigazolási szabályok megsértése esetén az ideiglenes vagy 

végleges átigazolásból legfeljebb két évre történő kizárás,  

fegyelmi büntetés is kiszabható. 
 
(3) A sportszakemberre az (1) bekezdésben foglaltakon kívül a Szövetség versenyrendszerében 

történő szakmai tevékenységtől legfeljebb öt évre való eltiltás büntetés is kiszabható. 

(4 ) Etikai büntetésként sportolóra vagy sportszakemberre a fegyelmi büntetésekkel egyezően 

szabhatók ki a joghátrányok azzal, hogy  az 4.§ (2)  a); pontja  valamint a (3) bek.  nem 

alkalmazható.  

 

4.§ 

(1) A pénzbüntetés mértéke a hivatásos sportoló sport-tevékenységből, illetve a sportszakember 

szakmai tevékenységből származó éves átlagjövedelmének hat havi összegét nem haladhatja 

meg. 
 
(2) Ingyenes megbízási szerződés alapján tevékenykedő sportszakemberre, pénzbüntetés nem 

szabható ki. 
 
(3) A pénzbüntetés a 3.§ (1) bekezdés c) pontjában, illetve a 3.§ (2)-(3) bekezdésben 

meghatározott fegyelmi büntetésekkel együtt is kiszabható, egyébként a fegyelmi büntetések 

együttesen nem alkalmazhatók. 

 

5.§ 

(1) Sportszervezetre, illetőleg annak jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egységére 

fegyelmi büntetésként 

a) írásbeli figyelmeztetés,  

b) a Szövetség által adható juttatások csökkentése, megvonása,  

c) a rendezői létszám felemelésére kötelezés,  

d) a szövetségi ellenőr fogadására és eljárási költségeinek viselésére kötelezés, 

e) a sportrendezvény nézők nélkül, zárt sportlétesítményben történő 

megtartásának előírása legfeljebb hat hónapi időtartamra , 

f) bajnoki pontok levonása, 

g) büntetőpontok megállapításaként az egyesületi pont-rendszerben megszerzett 

pontok csökkentése,  

h) nemzetközi sportrendezvényen történő részvételtől eltiltás, legfeljebb kétévi 

időtartamra, 

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

időtartamra, 

j) meghatározott számú (legfeljebb öt) versenyből vagy versenyrendszerből 

(hivatásos, vegyes, amatőr) történő kizárás legfeljebb egy évre, 

k) a szövetségi eljárás költségeinek viselésére kötelezés, 

l) a szövetségből kizárás legfeljebb egy évre, 

m) legfeljebb ötvenmillió forint pénzbüntetés 

szabható ki. 
 
(2) A pénzbüntetés a (1) bekezdés b)-l) pontjaiban meghatározott fegyelmi büntetésekkel együtt 

is alkalmazható. A c), d) 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. 

 



 

6.§  

(1)Ha a Nemzetközi Szövetség vagy a Szövetség a sportolóra, sportszervezetre, vagy 

sportszakemberre fegyelmi büntetést szabott ki, azt akire a határozat vonatkozik köteles 

végrehajtani. 

(2) Etikai büntetésként sportszervezetre a fegyelmi büntetésekkel egyezően szabhatók ki 

joghátrányok azzal, hogy  az 5.§  c) e) h) l) pontjai  nem alkalmazhatók.  

 

A FEGYELMI ÉS ETIKAI BÜNTETÉS CÉLJA ÉS KISZABÁSÁNAK ELVEI 

7.§ 

(1) A fegyelmi büntetés legfőbb célja a nevelés és a megelőzés. Ennek megfelelően a fegyelmi 

büntetést úgy kell kiszabni, hogy az igazodjék a fegyelmi vétség súlyához, az elkövető 

vétkességének fokához, továbbá az enyhítő és súlyosító körülményekhez. 
 
(2) Sportolóra és sportszakemberre szóbeli figyelmeztetés és írásbeli megrovás, 

sportszervezetre írásbeli figyelmeztetés fegyelmi büntetés fegyelmi eljárás lefolytatása nélkül 

is kiszabható, ha a tényállás megítélése egyszerű és a kötelezettségszegést az eljárás alá vont 

elismeri.  
 
(3) Ha az eljárás alá vont a fegyelmi büntetés hatálya alatt újabb fegyelmi eljárás alapjául 

szolgáló kötelezettségszegést követ el, ugyanaz a fegyelmi büntetés ismételten kiszabható.  

(4) A fegyelmi és etikai büntetések céljai és kiszabásának elvei megegyeznek. 

 

8.§ 

(1) A sportoló és a sportszakember esetében a hat hónapot meg nem haladó sport-

tevékenységtől, illetve szakmai tevékenységtől eltiltás, sportszervezet esetében az egy évet meg 

nem haladó nemzetközi sportrendezvényen való részvételtől eltiltás fegyelmi büntetés 

méltányosságból próbaidőre felfüggeszthető, ha az elkövető körülményeire, valamint az 

elkövetett kötelezettségszegésre figyelemmel a büntetés célja a büntetés végrehajtása nélkül is 

elérhető.  
 
(2) A próbaidő hat hónaptól egy évig terjedhet.  
 
(3) A próbaidőre felfüggesztett fegyelmi büntetést végre kell hajtani, ha az elkövetővel 

szemben a próbaidő alatt elkövetett kötelezettségszegés miatt írásbeli figyelmeztetésnél vagy 

írásbeli megrovásnál súlyosabb fegyelmi büntetést alkalmaznak.  
 
(4) A fegyelmi büntetés végrehajtásának felfüggesztésére a fegyelmi határozat jogerőre 

emelkedését követően – a fegyelmi eljárás alá vont kérelmére – a Szövetség elnökségének van 

hatásköre. 

(5) Etikai büntetés felfüggesztésének nincs helye.  

 

AZ ELJÁRÓ SZERVEK 

9.§ 

(1) Fegyelmi és etikai ügyekben ugyanazon szervek ugyananazon szabélyok alapján járnak el. 

Az etikai és fegyelmi  eljárást (Továbbiakban: Eljárás) elsőfokon a Szövetségi Fegyelmi 

Bizottsága, másodfokon a sportszövetség állandó Fellebbviteli Szerve (Fellebbviteli Bizottság) 

folytatja le. 
 
(2) A Fegyelmi és Etikai Bizottságot (Továbbiakban: Bizottságot) a Szövetség elnöksége 

választja meg és mentheti fel. A Bizottság  három tagból és a közülük az Elnökség által 

választott Elnökből áll.  A  Bizottság összetétele állandó. Az  Eljárás során a Bizottság  három 

tagja jár el.    Amennyiben a Bizottság elnöke összeférhetetlenség vagy akadályoztatás miatt 

nem tagja az eljáró szervnek az eljárás vezetésére maga helyett fegyelmi/ etikai biztost jelöl ki.  
 



(3) Az eljárást  másodfokon a Fellebbviteli Bizottság gyakorolja. A Fellebbviteli Bizottság a 

Szövetség elnöke által felkért, legalább három, legfeljebb öt elnökségi állandó tagból áll. A 

Fellebbviteli Bizottság tagjai esetenként maguk közül jelölik ki az eljárást vezető elnökségi 

tagot. 
 
(4) Nem vehet részt az Eljárásban illetőleg jegyzőkönyv-vezetőként nem működhet közre: 

a) az eljárás alá vont sportoló, vagy sportszakember közeli hozzátartozója [Ptk. 

685.§ b) pont], 

b) akit az eljárás során tanúként vagy szakértőként hallgatnak meg,  

c) akinek a  büntetés megállapításához vagy annak elmaradásához érdeke 

fűződik,  

d) akitől egyébként az ügy elfogulatlan elbírálása nem várható el, valamint 

e) a másodfokú eljárásban az, aki az elsőfokú eljárásban a Fegyelmi Bizottság 

tagjaként eljárt.  
 
(5) A (4) bekezdés szerinti összeférhetetlenséget az érintett személy köteles bejelenteni, és 

tevékenységét az eljárásban egyidejűleg megszüntetni. Ha olyan körülmény merül fel, amely 

az Eljárási jogkör gyakorlóinak elfogulatlanságát kétségessé teszi, az eljárás alá vont 

elfogultsági kifogást terjeszthet elő. 
 
(6) Az összeférhetetlenség kérdésében a bejelentés alapján az eljáró szerv határoz. E határozat 

ellen jogorvoslatnak helye nincs, csak az ügy érdemi eldöntése elleni jogorvoslatban 

kifogásolható.  

 

AZ ELÉVÜLÉS 

10.§ 

(1) Az Eljárás – a (2) bekezdésben foglaltak figyelembe vételével – a kötelezettségszegéstől 

számított egy éven belül indítható. Külföldön elkövetetett kötelezettség-szegés esetén a 

határidőt az eljárás alá vont belföldre történő visszaérkezésétől kell számítani.  
 
(2) Nem indítható  Eljárás, ha a kötelezettség-szegésről a  vétség elkövetéséről az Eljárás 

indítványozásra illetékes szervnek bejelentés folytán vagy más úton, több mint 30 napja 

tudomása volt. 

 

AZ  ELJÁRÁS MEGINDÍTÁSA 

11.§ 

(1)  Eljárást fegyelmi vagy etikai vétség elkövetésének alapos gyanúja esetén – (2) bekezdésben 

foglaltak kivételével – a Szövetség elnökének, főtitkárának  indítványára, a Fegyelmi és Etikai 

Bizottság elnöke indíthat, aki erről nyolc napon belül írásban értesíti az eljárás alá vont 

személyt, illetve sportszervezetet. 

Az Eljárás indítványozására jogosult köteles megjelölni az eljárás alapjául szolgáló 

magatartásról a tudomásszerzés időpontját ,valamint  a vétkes kötelezettség szegés alapjául 

szolgáló valamennyi bizonyíték  hitelesnek tekinthető másolatát csatolni, továbbá köteles 

megjelölni, hogy a vizsgálandó esemény, cselekmény mely, jogszabály, szabályzat, alapján 

tekinthető fegyelmi vétségnek.  
 
(2) A versenyen,  kiállított vagy kizárt sportoló ellen a Felügyelő Testület (versenyt ellenőrző 

szerv) vezetője is indítványozhat  Eljárást. 
 
(3) A  Bizottság elnöke saját hatáskörben is indíthat fegyelmi eljárást, ha fegyelmi eljárás 

során merül fel valaki ellen fegyelmi eljárás elrendelésének szükségessége. 

 

(4) Amennyiben nem lehet egyértelműen megállapítani, hogy van e helye fegyelmi eljárás 

megindításának úgy egy alkalommal az indítvány kiegészítését kérheti a Bizottság elnöke az 

indítvány megérkezésétől számított három napon belül. A kiegészítést úgy kell megadnia a 



fegyelmi eljárást kezdeményezőnek, hogy egyértelműen eldönthető legyen , az eljárás 

megindításának szükségessége vagy annak elvetése továbbá, hogy a jelen Szabályzatban 

meghatározott határidőket nem veszélyeztesse.  

 

12.§ 

(1) Az Eljárást megindító értesítésben meg kell jelölni: 

a) az eljárás tárgyát és megindításának jogalapját,  

b) az eljárás alapjául szolgáló cselekményt,  

c) a rendelkezésre álló bizonyítékokat,  

d) az eljárás alá vont meghallgatásának, illetve a tárgyalás helyét és időpontját.  
 
(2) Ha az  Eljárás alapjául szolgáló cselekmény súlya vagy jellege azt indokolja, az eljárást 

megindító értesítésben az eljárás alá vont személy az elsőfokú  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 tárgyalást úgy kell kitűzni, hogy arra a felek az értesítést a tárgyalás előtt legalább 

három munkanappal korábban megkapják. 
 
(5) Ha az Eljárás alá vont személy kiskorú, az eljárás megindításáról törvényes képviselőjét 

kell értesíteni, aki köteles részt venni a fegyelmi eljárásban. 
 
(6) Ha az Eljárás kezdeményezésével megküldött iratokban a  vétség elkövetése kétséget 

kizáró módon megállapítható és a büntetési célok írásbeli figyelmeztetés kiszabásával is 

elérhetők, úgy a  Bizottság elnöke határozatában megállapítja a  vétség elkövetését, a 

büntetést kiszabja és azt a tényállás ismertetésével indokolja. A határozatot a kezdeményezés 

kézhez-vételétől számított 15 napon belül kell meghozni. 
 
(7) A (6) bekezdés szerint hozott határozat ellen panasszal élhet a kézhezvételtől számított 15 

napon belül az eljárás kezdeményezője, valamint az eljárás alá vont személy és ez utóbbi 

képviselője. A panaszt a Fellebbviteli Bizottság bírálja el, ha a panasz alaptalan, azt elutasítja. 

Ha megalapozott, úgy a Bizottságot a határozat hatályon kívül helyezésével az eljárás 

lefolytatására utasítja, vagy ha a  vétség nem állapítható meg a határozatot saját hatáskörben 

megváltoztatja. 

 

A TÁRGYALÁS 

13.§ 

(1) A  tárgyalást legkésőbb az Eljárás megindításáról szóló értesítésnek az eljárás alá vont 

által történt kézhezvételétől számított tizenöt napon belül meg kell tartani.  
 
(2) Ha valamelyik fél vagy képviselője a tárgyaláson nem jelenik meg, tárgyalást tartani és az 

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

szabályszerűen értesítették. Az eljárás alá vont, vagy igazolt jogi képviselője a tárgyalást 

megelőző napig írásban  a  Bizottság elnöke részére írásban bejelentheti, hogy önhibáján 

kívüli ok miatt a tárgyaláson nem tud megjelenni. Az önhibán kívüli okot a bejelentésben 

valószínűsíteni, a  Bizottság felhívására pedig igazolni kell. Az eljárás alá vont értesítése 

akkor szabályszerű, ha az értesítésnek a 12.§ (1) bekezdésben meghatározott tartalmi elemeire 

vonatkozó előírásokat, valamint az értesítéssel kapcsolatos határidőket a  Bizottság betartotta, 

és ezt az eljárás irataival igazolni tudja. Az eljárás lefolytatható akkor is, ha az eljárás alá vont 

vagy képviselője írásban bejelentette, hogy a tárgyaláson nem kíván részt venni. 
 
(3) A tárgyalás zárt, azt a Bizottság elnöke vagy a fegyelmi biztos vezeti. 
 



(4) A tárgyalás vezetője a tárgyalás megnyitását követően közli az eljárás alá vonttal a 

kötelezettségszegés elkövetésével kapcsolatos megállapításokat és azok bizonyítékait. Az 

eljárás alá vont az ügy iratait megtekintheti, az elhangzottakra észrevételt tehet, és további 

bizonyítást javasolhat.  
 
(5) A tárgyaláson a tényállás tisztázása érdekében bizonyítást kell lefolytatni, amely során az 

eljáró szerv tanút, szakértőt hallgathat meg, valamint tárgyi bizonyítékként iratokat, fénykép-, 

hang-, film- és videofelvételt szerezhet be, továbbá szemlét tarthat. 
 
(6) A tárgyalásról és az egyes eljárási cselekményekről jegyzőkönyvet kell felvenni. A 

jegyzőkönyv felvételének minősül a  hangrögzítő berendezés, és azzal egy tekintet alá eső 

más rögzítési mód. A tárgyalásról hangfelvételt, videó felvétel, csak a tárgyalás vezetőjének 

vagy, fegyelmi bizottság elnökének engedélyével készülhet. A jegyzőkönyvet az ügy irataival 

kell kezelni.  
 
(7) 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 

sportfegyelmi bizottságnak legkésőbb a tárgyalás megkezdésekor bemutatni. A 

meghatalmazás visszavonására, felmondására és ezek bejelentésére a meghatalmazásra 

vonatkozó rendelkezéseket megfelelően alkalmazni kell. Az eljárás alá vont kérelmére az 

eljárás során az ágazatban működő munkavállalói, illetve szakmai érdekképviseleti szerv 

részvételét, illetve képviseleti jogának gyakorlását lehetővé kell tenni.  
 
(8) Ha az eljárás alá vont meghallgatására tartós akadályoztatása miatt az eljárás időtartama 

alatt nem kerülhet sor, az eljárás megindításához vezető tényállást, a kötelezettség-szegés 

elkövetésével kapcsolatos megállapításokat és azok bizonyítékait vele írásban kell közölni, és 

nyolcnapos határidő kitűzésével fel kell szólítani, hogy védekezését írásban terjessze elő. E 

határidő elmulasztása utólag nem menthető ki, és az ügy e nélkül is elbírálható. 

 

14.§ 

(1) 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.  
 
(2) Az eljáró szerv az eljárást felfüggesztheti,  

a) legfeljebb az akadály megszűnéséig, ha az eljárás alá vont önhibáján kívül 

védekezését a 13.§ (8) bekezdésében 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 a tényállás nem tisztázható.  

A felfüggesztés időtartama az (1) bekezdésben meghatározott határidőbe nem számít be.  

 

AZ ETIKAI ÉS  FEGYELMI HATÁROZAT 

15.§ 

(1) Az eljáró szerv első fokú határozatában 

a) ha a kötelezettség-szegést megállapítja, büntetést szab ki,  

b) megállapítja, hogy az eljárás alá vont kötelezettség szegést nem követett el 

c) az eljárást megszüntetheti.  
 
(2) Meg kell szüntetni az 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 szinkronúszó sportágban új 

jogviszonyt nem létesít,  

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

eljárás alá vont sportszervezet megszűnik. 

c) Ha az eljárás alá vont személy jogviszonya a sportfegyelmi büntetés letöltése 

előtt megszűnik, a büntetést vagy annak hátralévő részét annak a sportról szóló 2004. évi 

I. törvény hatálya alá tartozó sportszövetségnek kell foganatosítania, amellyel az eljárás 

alá vont személy jogviszonyba kerül. 

 

16.§ 

(1) Az eljáró szerv az eljárás befejezésétől számított nyolc napon belül köteles a  határozatot 

írásba foglalni, és az eljárás alá vonttal kézbesítés útján közölni. Amennyiben az eljárás alá 

vont az előtte szóban kihirdetett határozatra kijelenti, hogy fellebbezési jogával élni nem 

kíván, arról lemond, úgy az  Eljárás vezetője ezen nyilatkozatot a jegyzőkönyvben rögzíti. Ez 

esetben azon a napon emelkedik a határozat jogerőre, amikor az eljárás alá vonttal azt szóban 

közölte, és fellebbezési jogáról lemondott. 
 
(2) A  határozatnak tartalmaznia kell: 

a) az eljáró  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  határozattal szembeni jogorvoslat lehetőségéről szóló tájékoztatást, az 

eljárással kapcsolatban felmerült költségek viseléséről való döntést; 

c) az indokolásban az eljárás alapjául szolgáló kötelességszegés leírását, a bizonyítási 

eljárás eredményeképpen a Bizottság által elfogadott vagy mellőzött bizonyítékokat, a 

határozat alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezéseket, a Szövetség jelen szabályzata 

vonatkozó rendelkezéseinek megjelölését; 

d) a határozat meghozatalának helyét és időpontját, valamint a határozat 

kiadmányozójának nevét. 

e)  az  eljárás lefolytatásával összefüggő költségeket – azzal, hogy az f) pontban 

meghatározott kivétellel – azt az eljáró szerv viseli.  

f) jogerősen megállapított felelősség esetén az eljárás alá vont által kötelezően 

viselendő költséget. 

 

17.§ 

(1) Fellebbezés hiányában a  határozat a fellebbezési határidő lejártát követő napon emelkedik 

jogerőre, és válik végrehajthatóvá. A Szövetség versenyein történő részvételtől és a 

sportszakmai tevékenységtől való eltiltás  büntetést az elsőfokon eljárt Bizottság – 

fellebbezésre tekintet nélkül – másodfokú határozat meghozataláig azonnal végrehajthatóvá 

nyilváníthatja.  
 
(2) A  határozatot – az eljárás alá vonton kívül – meg kell küldeni mindazon szerveknek, 

amelyek a határozat végrehajtásában közreműködni kötelesek. 
 
(3) Az eljáró szerv az általa hozott, írásba foglalt és kézbesített  határozatot, – a nyilvánvaló 

elírás kijavítását kivéve – nem változtathatja meg.   

 

 

 

 



A FELLEBBEZÉS 

18.§ 

(1) Az elsőfokú  határozat ellen a kézbesítéstől számított tizenöt napon belül jogorvoslati 

kérelem terjeszthető elő. A jogorvoslati kérelemmel az eljárás alá vont személy, illetőleg ha 

az eljárás alá vont sportszervezet, annak törvényes képviselője, továbbá akinek jogát, vagy 

jogos érdekét a határozat érinti. 
 
(2) A jogorvoslati kérelmet az első fokon eljárt szervnél kell benyújtani, amely azt tizenöt 

napon belül az eljárás során keletkezett iratokkal együtt továbbítja a fellebbviteli 

bizottsághoz. 
 
(3) A fellebbezés benyújtása – a 17.§ (1) bekezdésében meghatározott esetet kivéve – a 

határozat végrehajtására halasztó hatályú. 

 

19.§ 

(1) A Fellebbviteli Bizottság szervezetére, eljárására, határozathozatalára, a határidők 

számítására az elsőfokú eljárásra előírt rendelkezéseket – a (2) bekezdésben foglaltakra is 

figyelemmel – kell megfelelően alkalmazni azzal, hogy a határidőket a 18.§ (2) bekezdésében 

meghatározott iratoknak a Fellebbviteli Bizottság vezetőjéhez érkezésétől kell számítani. 
 
(2) A Fellebbviteli Bizottság általában az iratok alapján hozza meg határozatát, azonban a 

bonyolultabb ügyekben vagy egyéb indokolt esetben tárgyalást tarthat, bizonyítási eljárást is 

lefolytathat. 

 

20.§ 

(1) A másodfokú eljárásban a Fellebbviteli Bizottság az elsőfokú határozatot helybenhagyja, ha 

a fellebbezés alaptalan. 
 
(2) Az elsőfokú határozatot a Fellebbviteli Bizottság hatályon kívül helyezi és a  Bizottságot 

új eljárásra utasítja, ha a  Bizottság olyan súlyos eljárási szabályokat vétett, amely az érdemi 

döntésre is kihatással volt. Ugyanígy jár el, ha olyan jelentős terjedelmű bizonyítási eljárást 

kellene lefolytatni, amely a Fellebbviteli Bizottság megítélése szerint a felveendő bizonyítás a 

már megállapított tényállás jelentős módosulását eredményezheti. 
 
(3) A Fellebbviteli Bizottság megváltoztatja az elsőfokú határozatot, ha az nem felel meg az 

Eljárás céljainak és nem szükséges a (2) bekezdésben meghatározottak szerint eljárni.  
  
(4) Ha a Fellebbviteli Bizottság az eljárás megismétlését rendeli el, határozatában az új eljárás 

lefolytatásához iránymutatást ad.  
 
(5) A másodfokú határozat a kihirdetésével válik jogerőssé és a határozat kézbesítésével 

végrehajtható.  
 
(6) Az Eljárás során keletkezett iratokat az első fokon eljárt szervnek kell visszaküldeni.  
 
(7) A Szövetség által a versenyzővel szemben a jelen szabályzat 3.§ (1) bekezdés d) pont, (2) 

bekezdés a), b), pont alapján, a sportszakemberre a jelen szabályzat 3.§ (1) bekezdés d) pont 

és (3) bekezdése alapján, sportszervezetre pedig a jelen szabályzat 5.§ (1) bekezdés b), e), h), 

i), j), l) és m) pontja alapján kiszabott másodfokú  büntetéssel szemben a határozat 

kézbesítésétől számított 30 napos jogvesztő határidővel az érintett keresettel bírósághoz vagy 

a Sport Állandó Választott Bírósághoz fordulhat. 

 

 

 

 

 



VEGYES ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

21.§ 

(1) Az Eljárás lefolytatásával összefüggő költségeket – a (2) bekezdésben meghatározott 

kivétellel – az eljáró szerv viseli.  
 
(2) Ha az eljárás alá vont felelősségét jogerősen megállapították, az eljárás alá vont köteles 

megtéríteni az általa indítványozott eljárási cselekmények költségeit. Eljárási cselekménynek 

minősül különösen a tárgyalásról méltányolható ok miatt ki nem mentett távolmaradás, az 

utóbb fölöslegesnek bizonyult bizonyítás foganatosítása.  Ezen okokkal esik egy tekintet alá 

amennyiben az eljárás alá vont a Szövetség nyilvántartási rendszerében saját hibájából 

szerepel téves adattal. 

 

22.§ 

(1) Az Eljárás során jeltolmács közreműködését kell biztosítani, amennyiben az eljárás alá 

vont személy hallássérült. 
 
(2) Az eljárás alá vont látássérült személy kérésére a jegyzőkönyvet és a határozatot Braille-

írásban is el kell készíteni. 

 

23.§ 

(1) Dopping-vétség elkövetése esetén a  Bizottságnak a jelen szabályzatot, a doppingellenes 

tevékenység szabályairól szóló 55/2004. (III.31.) Korm. rendeletet, valamint a Szövetség 

dopping-szabályzatát is  megfelelően alkalmazni kell. 
 
(2) A dopping-vétség miatt indult eljárásban az eljáró szervek a Szövetségen belül 

megegyeznek a jelen szabályzat szerint Eljárásban eljáró szervekkel. 

 

24.§ 

A fegyelmi és etikai jogkör gyakorlói a tevékenységükben függetlenek, és a jogszabályok, 

valamint a jelen  szabályzat rendelkezései szerint kötelesek eljárni. 

 

25.§ 

A  Határozatokat a  Bizottság un Fegyelmi Regiszterben tartja nyilván. Az egyes határozatok 

regiszterbe történő bevezetésekor, meg kell határozni a határozat őrzési idejét. A határozat 

őrzési ideje nem lehet kevesebb mind ez elrendelt joghátrány ideje, de legalább két év.  

  

26.§Ezt a szabályzatot a Szövetség elnöksége 2010. december 16. napján megtartott ülésen 

45./2010 számú határozatával fogadta el, és léptette hatályba. 
 

 

 


