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Készült: Az 1998-ban készített szabályzat egységes szerkezetbe
foglalásával
Jóváhagyta:
a MESZ elnöksége 2017/27 (02.13). sz. határozata alapján

1. § .
A Szabályzat célja és hatálya
/1/ A Szabályzat meghatározza a MESZ kereteiben működő jogi vagy természetes személyekre,
beleértve a MESZ Bizottságaira és ezek tagjaira
nézve kötelező normákat, a
szabályzatszegéseket, az ezek megszegői terhére kiszabható marasztalásokat, az e körben eljárni
jogosult Etikai és Fegyelmi Bizottság - a továbbiakban: Bizottság - hatáskörét és illetékességét,
tagjainak számát, összetételét és az eljárása során betartandó szabályokat.
/2/ A Szabályzat hatálya kiterjed a MESZ valamennyi tagjára, a MESZ alapszabályában leírt
evezős szakágak sportolóira, versenyzőire, sportszakembereire, sportvezetőire, a sportágban
foglalkoztatott alkalmazottakra, azokra a sportolókra is, akik a cselekmény elkövetését követően
működésüket megszüntették. A MESZ Alapszabályának 7. § (1) bekezdése értelmében a MESZ
tagja lehet minden az evezős sportág sportági versenyrendszerében résztvevő sportegyesület,
sportvállalkozás, sportiskola, valamint az utánpótlás-nevelés fejlesztését végző alapítvány.
2. § .
A fegyelmi vétségek
Fegyelmi vétséget követ el az a sportoló, aki vétkesen megszegi a
/1/ Szabályzatot, a MESZ verseny-, igazolási-, átigazolási, illetve egyéb szabályzataiban foglalt
kötelezettségeit;
/2/ versenyszabályokat;
/3/ Nemzetközi Olimpiai Bizottság, a Nemzetközi Evezős Szövetség, az Országos Sporthivatal, a
Magyar Olimpiai Bizottság, vagy a Magyar Evezős Szövetség határozataiban rögzített
rendelkezéseket;
/4/ sportszerűtlenséget követ el.
A versenyszabályok vétkes megszegésének minősül különösen, de nem kizárólagosan:
a) a versenyszabályok és a versenykiírásban foglalt előírások be nem tartása;
b) a versenyre benevezett személy versenyről történő igazolatlan hiányzása;
c) a versenybizottság és a zsűri tagjainak versenyszabályoknak megfelelő utasításaival
szemben tanúsított engedetlenség;
Sportszerűtlenségnek minősül különösen, de nem kizárólagosan:
a) verseny ünnepélyes eredményhirdetéséről méltányolható ok nélküli távolmaradás;
b) sértő kifejezés használata a verseny tisztviselőinek, pontozóbíráinak személye ellen, vagy
ezen személyek eljárásával kapcsolatban;
c) edzéspályán az edzési idő igénybevételének jogos ok nélküli elmulasztása;
d) média felé történő valótlan állítás megtétele, amely alkalmas arra, hogy a MESZ, illetve a
sportág jóhírnevét sértse.
3. §.
Az Etikai és Fegyelmi Bizottság
/1/ A MESZ Elnöksége mellett négy tagú Etikai és Fegyelmi Bizottság működik. A Bizottság
tagjainak személyére a tagszervezetek jelölése alapján a MESZ főtitkára tesz javaslatot. A MESZ
elnöksége egyszerű többséggel választja meg a Bizottság elnökét és tagjait határozatlan időre.
/2/ Jogkörét a Bizottság általában első fokon gyakorolja.
/3/ Jogkörét a Bizottság másodfokon csak akkor gyakorolhatja, ha az elsőfokú határozatot a MESZ

keretében működő egyesület hozta és e határozat ellen fellebbezést vagy felülvizsgálat iránti
kérelmet terjesztettek elő.
/4/ Érdekeltség vagy elfogultság okán a Bizottság munkájából kizárt az adott ügyben az, aki
a./ az eljárás alá vont természetes személynek a Polgári Törvénykönyvben meghatározott
hozzátartozója;
b./ akit az eljárás során tanúként, vagy szakértőként hallgattak meg,;
c./ akinek a fegyelmi büntetés megállapításához, vagy annak elmaradásához érdeke fűződik;
d./ az eljárás alá vont személlyel perben vagy haragban áll;
e./ az eljárás alá vont személy sportegyesületének tagja;
f./ az ügyben érdekelt sportegyesület tagja;
g./ aki a megtámadott határozat meghozatalában részt vett, vagy
h./ akitől az ügy érdektelen ill. elfogulatlan megítélése más okból nem várható.
/5/ A Bizottság elnöke köteles hivatalból, bejelentés vagy kifogás alapján nyolc napon belül a
kizárás kérdésében határozatot hozni.
/6/ Amennyiben a Bizottság elnöke a /4/ bekezdésben foglaltakra figyelemmel a Bizottság
valamely tagját kizárja az eljárásból, köteles a MESZ Elnökét nyolc napon belül megkeresni a
Bizottság kiegészítése céljából.
/7/ Ha a kizárás a Bizottság elnökét érinti, akkor az adott eljárásban a MESZ Elnöke vagy
Főtitkára veszi át feladatát.
4.§.
A Bizottság hatásköre és illetékessége
/1/ A Bizottság hatásköre a fegyelmi vétségek vizsgálatára vonatkozik. A Bizottság jár el a jelen
Szabályzat 1. §-ában meghatározott személyek, valamint az olyan személy fegyelmi ügyében:
- aki MESZ által, vagy közreműködésével megrendezett bajnokságon, versenyen, edzésen,
edzőtáboron, vagy egyéb sporteseményen részt vett, ezekkel összefüggésben nem
kizárólag sportszervezeti rendet sértő fegyelmi vétséget követett el,
- aki több sportszervezet működését érintő fegyelmi vétséget követ el (pl. versenyzőcsábítás,
átigazolási szabályok megsértése);
- aki a MESZ-ben folytatott tevékenységével összefüggő fegyelmi vétséget követ el;
- aki a fegyelmi eljárás megindítására alkalmas cselekmény elkövetése után, de még a
sportszervezeti fegyelmi felelősségre vonás előtt a sportszervezeti tagsági viszonyát
megszünteti.
/2/ A Bizottság illetékessége mind a belföldön, mind a külföldön elkövetett fegyelmi vétségekre
kiterjed.
/3/ A MESZ Elnökének vagy elnökségi tagjainak, a Felügyelő Bizottság elnökének vagy
tagjainak, az Etikai és Fegyelmi Bizottság elnökének vagy tagjainak ügyében az etikai és fegyelmi
jogkört első fokon a MESZ Elnöksége által a 21.§. szerint kijelölt öt tagú Bizottság gyakorolja.

5.§.
A fegyelmi büntetések meghatározása
/1/ A fegyelmi büntetések a következők:
a) szóbeli figyelmeztetés,
b) írásbeli megrovás,

c) MESZ által nyújtott kedvezmények, támogatások megvonás legfeljebb egy év időtartamra,
d) sportszakember eltiltása az evezős sportszakmai tevékenységtől akár végleges időtartamra,
e) versenyző eltiltása evezős sporttevékenységtől, a MESZ versenyrendszerében szervezett,
vagy a versenynaptárában egyébként szereplő versenyen, MESZ által szervezett edzésen,
edzőtáborban való részvételtől akár végleges időtartamra,
f) igazolási és átigazolási szabályok megsértése esetén az ideiglenes vagy végleges
átigazolásból legfeljebb két évre történő kizárás,
g) pénzbüntetés: nem szabható ki amatőr sportolóra, vagy olyan sportszakemberre, aki
ingyenes megbízási szerződés alapján tevékenykedik a MESZ javára. A pénzbüntetés
mértéke hivatásos sportoló sporttevékenységéből származó, illetve a sportszakember
szakmai tevékenységéből származó éves nettó átlagjövedelmének tizenkét havi összegét
nem haladhatja meg.
/2/ Az (1) bekezdés c)-f) pontjaiban meghatározott büntetések mellett pénzbüntetés is kiszabható
szankcióként. A jelen pontban meghatározott kivételen túl több fegyelmi büntetést egyszerre nem
lehet kiszabni.
6. §
Intézkedések meghatározása
A Bizottság fegyelmi intézkedést szabhat ki a sportoló terhére, ha az a Szabályzatot vétkesen szándékosan vagy gondatlanul - szegi meg.
/2/ A Bizottság etikai intézkedést szabhat ki a sportoló terhére ha,
− a cselekmény az ügy konkrét körülményei figyelembevételével nem éri el a fegyelmi
vétség súlyát, vagy
− a cselekmény az elévülési idő lejártával vált ismertté.
7.§.
A fegyelmi intézkedések
/1/

a./ írásbeli figyelmeztetés;
b./ meghatározott kedvezmények és juttatások csökkentése (megvonása) legfeljebb három
évre;
c./sportszövetségből kizárás legfeljebb egy évre;
d./ pénzbírság
e./ eltiltás meghatározott sportlétesítmények látogatásától;
f./ eltiltás meghatározott sporttevékenységektől;
g./ eltiltás minden
sporttevékenységtől; h./ eltiltás a
versenyrendezés jogától;
i./ eltiltás meghatározott létesítmény üzemeltetésétől;
j./ eltiltás meghatározott versenyeken történő részvételtől;
k./ eltiltás nemzetközi versenyektől és külföldi túrákon történő részvételtől
legfeljebb kétéves időtartamra;
l./ eltiltás a Magyar Bajnokságon történő részvételtől;
m./ megvonása az átigazolási jognak legfeljebb kétéves időtartamra;
n./ kötelezés fegyelmi eljárás költségeinek viselésére;
o./kötelezés kártérítésre.

/2/ Az /1/ bekezdésben meghatározott intézkedéseket együttesen is lehet alkalmazni.
/4/ Az /1/ bekezdés e./ - 1./ pontjaiban meghatározott intézkedések időtartama – eltérő rendelkezés
hiányában - végleges is lehet.
/5/ Az /1/ bekezdés d./ pontjában meghatározott pénzbírság kizárólag kedvezmény/ek/ben vagy
juttatás/ok/ban részesülő sportoló terhére, legfeljebb a tárgyévi összes kedvezmény és juttatás 50

%-áig terjedő mértékben róható ki.
/6/ A minden sporttevékenységtől való végleges eltiltás ill. a végleges kizárás kizárólag azzal a
sportolóval szemben szabható ki, akit Bíróság jogerős határozata büntetőeljárásban bűnösnek
minősített vagy doppingolás alapos gyanúja okán jár el a Bizottság, kivéve az/oka/t az esete/ket/
amikor a NOB, a FISA vagy a MOB korábban már jogerős marasztaló döntést hozott.
/7/ A Bizottság jogerős döntéseit az Evezős Híradóban közzé kell tenni.
/8/ Ha a Bizottság jogerős marasztalásának időtartama a 12 hónapot elérte, vagy meghaladja,
akkor a MESZ Elnöksége jogosult arra, hogy ennek a döntésnek az Országos Sporthivatal
hivatalos lapjában történő közzétételét kezdeményezze.
8. §.
Az etikai intézkedés
/1/ Etikai intézkedésként a marasztalt sportoló terhére kizárólag megrovás szabható ki.
/2/ Gyermekkorú sportolók ügyeiben etikai intézkedés sem hozható, de az elöljáróik felelőssége
különös gonddal vizsgálandó.
9. § .
A büntetések és intézkedések célja és kiszabási elvei
A büntetések és intézkedések a nevelést és a megelőzést kell szolgálják. Ezért ezeknek igazodniuk
kell a fegyelmi vétség súlyához, az eljárás alá vont személy személyiségéhez, továbbá a
figyelembe veendő súlyosító és a figyelembe vehető enyhítő körülményekhez.
10.§.
Az intézkedések végrehajtásának felfüggesztése
/1/ Az 5. §-ban meghatározott fegyelmi büntetések végrehajtását egy hónaptól egy évig terjedő
időre fel lehet függeszteni, ha az intézkedéstől elvárt nevelő ill. megelőző hatás valószínűsíthető.
/2/ Felfüggeszteni csak az egy évnél rövidebb időtartamra kiszabott intézkedéseket lehet.
/3/ A próbaidőre felfüggesztett intézkedést akkor kell végrehajtani, ha a sportolóval szemben a
próbaidő alatt elkövetett szabályzatszegés miatt jogerősen a figyelmeztetésnél súlyosabb
intézkedést szab ki a Bizottság.

11.§.
Mentesítés a kiszabott marasztalásokhoz fűződő hátrányok alól
Mentesül a marasztalt sportoló
/1/ figyelmeztetés esetén a határozat jogerőre emelkedésekor;
/2/ pénzbírság, vagy költségviselésre ill, kártérítésre kötelezés kiszabása esetén a teljesítéskor;
/3/ meghatározott kedvezmények vagy juttatások csökkentése vagy megvonása esetén a határidő
lejártakor;
/4/ minden más esetben a marasztalás lejártát követő egy év elteltével, ha a marasztalás időtartama
a három hónapot nem haladja meg, három év elteltével, ha a marasztalás időtartama a három
hónapot meghaladja;

/5/ etikai megrovás esetében öt év elteltével.
12.§.
Az eljárás elrendelése
/1/ Az eljárást csak fegyelmi vétség alapos gyanúja esetén lehet elrendelni.
/2/ Az eljárást a MESZ Etikai és Fegyelmi Bizottsága rendelheti el. Az etikai vagy fegyelmi
eljárás elrendelésének kérdésében a Bizottság a kérelem beérkezésétől számított harminc napon
belül dönt. A Bizottság elnöke ezt a határidőt indokolt esetben harminc nappal
meghosszabbíthatja.
/3/ Ha az eljárást elsőfokon sportegyesület rendeli el, köteles nyolc napon belül a Szövetséget, ill.
a Bizottságot erről tájékoztatni. Az esetleges hatásköri vitában a MESZ Elnöksége határoz.
/4/ Az eljárást elrendelő határozatban a kérelmezett sportolónak a jogerős döntés meghozataláig
terjedő időre a sporttevékenysége folytatásától történő felfüggesztését is ki lehet mondani.
Felfüggesztés esetén az elsőfokú határozatot legkésőbb az eljárás elrendelésétől számított 15 nap
elteltével meg kell hozni. E határidőt indokolt esetben az elrendelésre jogosult további 15 nappal
meghosszabbíthatja.
/5/ Az eljárást elrendelő határozatban a Bizottság a tárgyalás mellőzését is kimondhatja, ha a
tényállás az iratanyagból aggálytalanul megállapítható, és fegyelmi büntetés vagy intézkedés
kiszabására az eljárás alá vont személlyel szemben nem kerül sor.
/6/ A vélt szabályzatszegés miatt sérelmet szenvedett sportolón kívül eljárás elrendelését
kezdeményezheti a MESZ Közgyűlése, Elnöksége, Elnöke, Főtitkára vagy bármelyik Bizottsága.
/7/ Ha a kérelmezett sportoló a tevékenységét munkaviszony keretében végzi, akkor a Bizottság
köteles az ügy kivizsgálását a munkáltatónak felajánlani.
/8/ Ha a kérelmezett sportoló szabályzatszegése szabálysértési vagy büntetőjogi tényállás
megállapítására is alkalmasnak tűnik, akkor a Bizottság köteles erről a MESZ Elnökségét
haladéktalanul tájékoztatni. A feljelentés kérdésében az Elnökség dönt, kivéve azokban az
esetekben, ahol a feljelentési kötelezettséget jogszabály írja elő, ebben az esetben a feljelentés
megtétele nem mérlegelhető.
/9/ A /7/ és /8/ bekezdések szerinti ügyekben a Bizottság a megkeresett szerv döntéséig vagy az
így indult eljárás jogerős befejezéséig az elrendelés vizsgálatát felfüggeszti.
/10/ Az eljárás elrendelését az Etikai és Fegyelmi Bizottságnak címzett, a MESZ Főtitkárához
benyújtandó indítvánnyal lehet kérni.
13. §
Az elévülés
/1/ Nem indítható fegyelmi eljárás, ha a
a) fegyelmi vétségről a fegyelmi eljárás elrendelésére illetékes szervnek bejelentés folytán
vagy más úton az elkövetéstől számítva több, mint három hónapja tudomása van,
b) ha a fegyelmi vétség elkövetése óta – függetlenül a tudomásra jutás időpontjától – több,
mint három év eltelt,
c) fegyelmi vétség okán indított büntető vagy munkaügyi per, ill, szabálysértési eljárás
jogerős határozatának kézbesítése óta három hónap már eltelt.
/2/ A versenyrendszer eredményének jogellenes befolyásolása esetén a fegyelmi eljárás
megindításának joga nem évül el.
/3/ A külföldön elkövetett szabályzatszegés esetén ezeket a határidőket a belföldre történő

visszaérkezéstől kell számítani.
/4/ A sportegyesület által kezdeményezett és a /2/ bekezdésben meghatározott esetekben az
elévülést félbeszakítja az, ha a kezdeményező sportegyesület késlekedik a jogerős határozatnak a
MESZ vagy a Bizottság címére történő továbbításával.
/5/ Az etikai szabályzatszegés tekintetében az elévülési határidők nem vehetők figyelembe.
14 . § .
A tárgyalás előkészítése
/1/ Az eljárás alá vont személy/eke/t a kérelmező indítványának és az eljárást elrendelő
határozatnak az egyidejű kézbesítésével kell értesíteni.
/2/ Az értesítésben az érintett/ek/et harminc napos határidővel fel kell hívni védekezés vagy
bizonyítási indítvány írásbeli előterjesztésére.
/3/ Ha a /2/ bekezdés szerint kitűzött határidő lejárt, a Bizottság kitűzi a tárgyalás helyét és
időpontját vagy határoz a tárgyalás mellőzése kérdésében.
/4/ Mind a tárgyalás kitűzéséről, mind a tárgyalás mellőzőséről a Bizottság az érdekelte/ke/t
írásban értesíti a tárgyalást megelőzően legalább 8 nappal.
/5/ A tárgyalás mellőzését kimondó határozat ellen az érintett/ek/ az értesítés kézbesítésétől
számított tizenöt napon belül részletes indokolásuk egyidejű előterjesztése mellett kifogással
élhet/nek/.
/6/ Az /5/ bekezdés alapján előterjesztett kifogás kérdésében az annak a Bizottsághoz történő
beérkezését követő nyolc napon belül kell dönteni.
/7/ Kifogás hiányában vagy annak elutasítása esetén a Bizottság az adott ügyben tanácsülésen hoz
határozatot.
/8/ Tárgyalás kitűzése esetén a Bizottság
a./ gondoskodik az érintett/ek által indítványozott vagy a Bizottság által megkívánt
bizonyítékok beszerzése felől;
b./ megidézi az érintett/ek/et;
c./ megidézi az érintett/ek által meghallgatni indítványozott vagy a Bizottság által
meghallgatni kívánt tanu/ka/t ill, szakértő/ke/t; továbbá
d./ meghívhatja az érintett/ek sportegyesületének ill. munkáltatójának képviselőjét;
e./ a tértivevénnyel kézbesítendő idézésben közli, hogy ha az idézett a tárgyaláson nem
jelenik meg és távolmaradását előzetesen nem igazolja, a tárgyalás megtartható.
/9/ Ha a fegyelmi eljárás alá vont személy kiskorú, az eljárás megindításáról törvényes
képviselőjét is értesíteni kell, aki köteles részt venni a fegyelmi eljárásban személyesen vagy
olyan meghatalmazottja útján, aki a kiskorú érdekeinek érvényre juttatására alkalmas.
15. §.
Az
eljárás
/1/ Etikai vagy fegyelmi szabályzatszegés alapos gyanúja esetén mind első-, mind másodfokon a

Bizottság köteles eljárni.
/2/ Az adott esetben eljáró Bizottság legalább egy tagja, célszerűen az elnöke jogi végzettséggel
kell rendelkezzen.
16.§.
A tárgyalás
/1/ A tárgyalást a Bizottság elnöke vezeti.
/2/ A tárgyalás megnyitása után a Bizottság elnöke által megbízott előadó bizottsági tag ismerteti
az eljárás alapjaként figyelembe vett kérelme/ke/t és az eljárást elrendelő határozatot.
/3/ Ezt követően a Bizottság a bizonyítási eljárás keretében meghallgatja
− az eljárás alá vont személy/eke/t;
− a megidézett ill. az érdekelt/ek által előállított tanú/ka/t vagy szakértő/ke/t,
− ismerteti a beszerzett okiratokat, szükség esetén helyszíni szemlét tart.
/4/ A meghallgatás teljes vagy részleges eredménytelensége esetén a Bizottság bizonyításkiegészítést rendelhet el.
/5/ Ha a fegyelmi eljárás alá vont személy szabályszerű idézés ellenére nem jelent meg, és
távolmaradását elfogadható módon nem igazolta, a fegyelmi tárgyalást távollétében is meg lehet
tartani. Az eljárás lefolytatható akkor is, ha az eljárás alá vont személy vagy jogi képviselője
írásban bejelentette, hogy a tárgyaláson nem kíván részt venni.
/6/ A Bizottság új tárgyalást tűz ki, ha az eljárás alá vont személy, vagy jogi képviselője a
tárgyalásról szóló értesítés kézhezvétele és a tárgyalás napját megelőző nap közötti időtartamban
írásban igazolja, hogy önhibáján kívül nem tud részt venni a tárgyaláson.
/7/ A Bizottság elnökének javaslatára a Bizottság az eljárást felfüggesztheti:
a) legfeljebb az akadály megszűnéséig, ha az eljárás alá vont személy a védekezését
önhibáján kívül nem tudta előadni,
b) amennyiben a fegyelmi eljárás tárgyát képező fegyelmi vétség miatt büntető-, vagy
szabálysértési eljárás indul, akkor ennek az eljárásnak a jogerős befejezéséig, amennyiben
a jogerős határozat nélkül a tényállás nem tisztázható.
/8/ A bizonyítás eredményessége esetén a Bizottság az eljárást befejezettnek nyilvánítja és
határozatot hoz.
/9/ A tárgyalás nyilvános, de indokolt esetben - a Bizottság megítélése vagy az érintett/ek kérelme
alapján zárt tárgyalás is elrendelhető.
17. §.
A tárgyalás jegyzőkönyve
/1/ A tárgyalásról jegyzőkönyvet kell készíteni, amely az eljárás iratanyagához tartozik.
/2/ A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell:
a. a tárgyalás helyét és idejét;
b. a Bizottság tagjainak és a jegyzőkönyvezető nevét;
c. az eljárás tárgyát és az azt elrendelő Bizottsági határozat számát;
d. az idézésre vagy más jogcímen megjelentek nevét és lakcímét;
e. az idézés ellenére meg nem jelentek nevét és lakcímét, tértivevényeik postai adatait,
valamint esetleges kimentéseiket;
f. a meghallgatottak személyi adatai, továbbá az eljárásbeli jogállásuknak megfelelő
kioktatásuk megtörténtét, végül részletes vallomásukat ill. nyilatkozatukat.
g. az írásbeli bizonyítékok ismertetésének megtörténtét;
h. a határozat kihirdetésének megtörténtét;

i.
j.
k.
l.

a határozat rendelkező részét;
a kioktatást a fellebbezés lehetőségeiről;
a fellebbezéssel kapcsolatos nyilatkozatokat és
a Bizottság tagjainak aláírását.

18.§
A határozat
/1/ A Bizottság első fokon eljárva felmentő vagy marasztaló határozatot hozhat.
/2/ Felmentő határozatot kell hozni akkor, ha:
a. az eljárás elrendelésének alapján képező fegyelmi vétség nem bizonyítható;
b. aggálytalanul nem állapítható meg a fegyelmi vétséget elkövető személye vagy e személy
szándékossága illetve, gondatlansága;
c. a megállapított cselekmény nem valósít meg fegyelmi vétséget, vagy
d. a megállapított fegyelmi vétség súlyára és az eset összes körülményeire tekintettel a
legenyhébb marasztalás kiszabása sem szükséges.
/3/ Marasztaló határozatot akkor kell hozni, ha aggálytalanul megállapítható, hogy az eljárás alá
vont sportoló fegyelmi vétséget követett el.
/4/ A határozat a bevezetésből, a rendelkező részből és az indokolásból áll.
/5/ A határozat bevezetésében rögzíteni kell az ügyben eljárt Bizottság tagjainak megnevezését, a
döntés alapjául szolgáló tárgyalás/ok/ helyét és rendjét, továbbá az eljárás alá vont személy/ek/
nevét és személyi adatait, az ügy iktatószámának és tárgyának megjelölését.
/6/ A határozat rendelkező részében rögzíteni kell:
a. az eljárás tárgyává tett szabályzatszegés megjelölését,
b. az elkövetés kérdésében, illetve a marasztalás tekintetében hozott döntést;
c. a kiszabott büntetés, intézkedés fajtáját és mértékét, időtartamát,
d. a fegyelmi határozattal szembeni jogorvoslat lehetőségéről szóló tájékoztatást;
e. az eljárással kapcsolatban felmerült költségek viseléséről szóló döntést;
f. a szabályzatszegés jogerős megállapítását követően a végrehajtásra jogosult szerveket.
/7/ A határozat indokolásában rögzíteni kell
a. a felvett tényállást az elfogadott és mellőzött bizonyítékok felsorolásával és
mérlegelésével;
b. az elkövetés megállapításának és a marasztalás kiszabásának körében érvényesített
tényálláselemeket;
c. a marasztalás kiszabásának értékelt enyhítő és súlyosító körülményeket,
d. a határozat alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezéseket, valamint a jelen Szabályzat
vonatkozó részeinek megjelölését.
/8/ Eljárást megszüntető határozatot kell hozni:
a) ha a megállapított cselekmény nem valósít meg fegyelmi vétséget,
b) ha az eljárás alapját képező cselekmény elkövetése nem nyert bizonyítást,
c) ha nem állapítható meg a fegyelmi vétség elkövetéjének személye,
d) ha a fegyelmi vétség elévült,
e) ha a fegyelmi vétség súlyára és az eset összes körülményére tekintettel még a legenyhébb
fegyelmi büntetés kiszabása, illetőleg intézkedés alkalmazása sem látszik szükségesnek,
f) ha az eljárás alá vont személy elhalálozik,

g) ha az eljárás alá vont sportszervezet megszűnik.
/8/ A jelen-§. /4/ - /7/ bekezdésében rögzített alaki előírásokat alkalmazni kell az adott ügyben
első- vagy másodfokon eljáró Bizottság bármilyen határozatára nézve.
/9/ A tárgyaláson hozott határozat a kihirdetéssel válik közölté a jelenlévőkkel, míg az érdekelt
távollévőkkel kézbesítés útján.
/10/ A tanácsülésen hozott határozat a kihirdetéssel válik közölté.
/11/ A Bizottság a saját hatáskörében hozott határozatát nem változtathatja meg.
/12/ A Bizottság határozatát az iratokkal együtt nyolc napon belül kőteles a MESZ Főtitkárának
átadni.
19. §.
Az elsőfokú határozat jogereje
/1/ Az elsőfokú határozat fellebbezés hiányában a fellebbezési határidő lejártát követő
napon emelkedik jogerőre és válik végrehajthatóvá.
/2/ A Bizottság köteles a jogerős határozat másolatainak kézbesítésével a végrehajtásban
eljárni jogosult szerveket értesíteni.

20.§ .
A fellebbezés
/1/ Az elsőfokú határozat ellen fellebbezéssel élhet:
a. az eljárás alá vont;
b. a határozattal érintett vagy
c. az eljárást kezdeményező sportoló,
d. akinek jogát vagy jogos érdekét a határozat érinti.
/2/ A fellebbezést a határozat közöltté válásától számított tizenöt napon belül a Bizottságnak
címezve, de a MESZ Főtitkáránál benyújtva, írásban lehet bejelenteni.
/3/ Az eltiltást vagy azt is kimondó határozat ellen bejelentett fellebbezésnek nincs halasztó
hatálya.
/4/ Nincs helye fellebbezésnek akkor, ha a Bizottság másodfokon hozott határozatot.
21. §.
A másodfokú Bizottság
/1/ Az elsőfokon hozott és fellebbezéssel megtámadott határozat elbírálása a MESZ Elnöksége
által kijelölt/felkért öt tagból álló Bizottság hatáskörébe tartozik.
/2/ Nem lehet a Bizottság tagja az,
a. aki az eljárást kezdeményezte
b. aki elsőfokú döntés meghozatalában részt vett.
/3/ Nem lehet a Bizottság tagja az sem, akire nézve a 9.§. /4/ bekezdésében meghatározott kizáró
okok fennállnak.
22.§.

A másodfokú tárgyalás és határozat
/1/ A másodfokon eljáró Bizottság az iratok alapján dönt. A tárgyalásra az eljárás alá vont
személyt legalább nyolc nappal a tárgyalás előtt meg kell hívni.
/2/ A másodfokon eljáró Bizottság indokolt esetben bizonyítási eljárást is foganatosíthat, illetve az
elsőfokú eljárásban lefolytatott bizonyítás kiegészítése is elrendelhető.
/3/ A másodfokon eljáró Bizottság a határozatában
− helybenhagyhatja,
− megváltoztathatja, vagy
− hatályon
kivel
helyezheti
az
elsőfokú
határozatot.
/4/ A másodfokon eljáró Bizottság az elsőfokú határozat hatályon kívül helyezése esetén az
elsőfokon eljárt Bizottságot új eljárás lefolytatására utasítja és köteles megjelölni az ennek során
foganatosítandó intézkedéseket.
/5/ A másodfokon eljáró Bizottság határozata a kihirdetésével jogerős és végrehajtható.
/6/ A másodfokon eljárt Bizottság határozatát harminc napon belül írásban kell közölni az
érdekeltekkel és a MESZ Elnökségével.

23. §.
A felülvizsgálati eljárás
/1
Az érintett a másodfokú fegyelmi döntéssel szemben a határozat kézbesítésétől számított 30 napos
jogvesztő határidővel keresetet nyújthat be a MESZ székhelye szerint illetékes bírósághoz, illetve
a Sport Állandó Választottbíróságához.
24. §.
A jogerős intézkedés alóli mentesítés
/1/ A MESZ Elnöksége a marasztalt sportoló kérelme alapján- az intézkedés teljes egésze, annak
még végre nem hajtott részének végrehajtása vagy annak hatálya alól mentesítést engedélyezhet.
/2/ Mentesítésnek akkor lehet helye, ha
− a marasztalt a marasztalásnak hiánytalanul eleget tett,
− eltiltás esetében az időtartam legalább fele már eltelt és ezen idő alatt a marasztalt újabb
fegyelmi vétséget nem követett el,
− a fegyelmi büntetés célja ily módon is elérhető.
/3/ A kérelmet a MESZ Főtitkárán keresztül az elsőfokon eljárt Bizottsághoz kell benyújtani.
/4/ A kérelemhez mellékelni kell a marasztalt sportoló felett irányításra jogosult/ak/ véleményét.
/5/ A Bizottság a kérelmet és a mellékleteket a szóban forgó szabályzatsértési ügy irataival,
valamint írásba foglalt véleményével együtt harminc napon belül köteles az Elnökségnek
felterjeszteni.
25. §.
A szabályzatszegések vizsgálatában és megítélésében eljáró személyek jogai és kötelezettségei
/1/ Az e körben eljáró személyek mind a MESZ, mind a MESZ kereteiben működő más szervek

működésétől ill. döntéseitől függetlenek.
/2/ Eljárásuk során kizárólag a Szabályzat előírásait kötelesek figyelembe venni.
26. §.
A jogerős határozatok nyilvántartása
/1/ A jogerős határozatokat a marasztalt sportoló adatai között és igazolásában fel kell tüntetni,
majd a marasztalás hatályának elteltével törölni kell.
/2/ A nyilvántartással kapcsolatos intézkedések körében a MESZ Főtitkára köteles eljárni.
27. §.
Értelmező rendelkezések
A Szabályzat
− keretében nem szabályozott kérdésekre nézve,
− alkalmazása körében felmerülő anyagi- vagy eljárásjogi vitákra ill. értelmezési kérdésekre
nézve
a Bizottság a hatályos büntető- vagy szabálysértési jog rendelkezéseit, annak miniszteri
indokolását, a Bírósági Határozatok között kiadott eseti vagy iránymutató döntések
figyelembevételével köteles határozni.
B
A fegyelmi vétséget az elkövetése idején hatályban lévő Etikai és Fegyelmi Szabályzat
alapján kell elbírálni. Ha azonban a cselekmény elbírálásakor hatályban lévő Etikai és Fegyelmi
Szabályzat szerint az elkövetett cselekmény már nem fegyelmi vétség, illetőleg a fegyelmi vétség
miatt enyhébb büntetés kiszabását vagy enyhébb intézkedés alkalmazását teszi lehetővé, akkor a
cselekményre az elbíráláskor hatályos Etikai és Fegyelmi Szabályzatot kell alkalmazni.
28.§.
A Szabályzat elfogadása
A szabályzatot a MESZ elnöksége 2017.02.13-án elfogadta és a MESZ elnöke ellenjegyezte.

Budapest, 2017. február 13.

dr. Bényi Szabolcs Tamás
MESZ elnöksége képviseletében

