A MAGYAR JÉGKORONG SZÖVETSÉG FEGYELMI SZABÁLYZATA
A szabályzat kiadására a 2004. évi I. törvény és a 39/2004. (III. 12.) Korm. rendelet alapján
került sor.
1. §
A Szabályzat hatálya
A szabályzat kiterjed:
a) jégkorongsportot versenyszerűen űző, a szövetség által nyilvántartásba vett igazolt
jégkorong játékosokra;
b) a Jégkorong Szövetség által rendezett bajnokságban induló sportegyesületekkel
munkaviszonyban, illetve szerződéses vagy más jogviszonyban levő edzőkre, illetve a
versenyszabályzat alapján a szövetségnél bejelentett szakosztályi és csapatvezetőkre,
valamint a versenybírókra és a játékvezetőkre (együttesen: sportszakemberek);
c) a Jégkorong Szövetség által rendezett bajnokságban induló sportegyesületekre,
sportegyesületi szakosztályokra, csapatokra, illetőleg más sportszervezetekre
(együttesen: sportszervezet).
2. §
Fegyelmi vétség
(1) Fegyelmi vétséget követ el az, aki:
a) verseny, illetve játékszabályokat, valamint a versenykiírást súlyosan megszegi;
b) sportszerűtlen magatartással a sportág rendezvényeinek rendeltetésszerű megrendezését,
illetve lebonyolítását veszélyezteti;
c) a szövetség szabályzataiban, a közgyűlés és az elnökség alapszabálynak megfelelő
döntéseiben előírtakat megszegi;
d) bűncselekmény elkövetésével, jogtalan előnyök szerzésére törekvéssel vagy egyébként
méltatlan magatartással a sportág, illetve a szövetség céljainak elérését jelentősen
veszélyezteti;
e) a dopping szabály ellen vét.
f) nagy nyilvánosság előtt az emberi méltóságot az által sérti, hogy mást, vagy másokat a
nemzeti, etnikai, faji, vallási vagy a lakosság egyes csoportjaihoz való tartozás miatt
becsmérel vagy megaláz. Így különösen:
Azt a játékost és azt a sportszakembert, aki a jégkoronggal összefüggésben bárkit
nyilvánosan, súlyosan becsületsértő kifejezésekkel illet, faj, bőrszín, nyelv, vallás, vagy
földrajzi hovatartozása miatt, vagy bármilyen egyéb, az egyenlő bánásmód elvével
ellentétes gyűlöletkeltést okoz, az ellenfél játékosát(ait), saját játékostársát, az edzőket,
sportvezetőket, illetve a versenyrendszert kiíró szövetség, és az abban résztvevő
sportszervezetek sportszakembereit illetően, fegyelmi felelősségre kell vonni;
A nézők vagy egyéb résztvevők gyűlöletkeltő és/vagy rasszista kifejezéseket használnak,
illetve ilyen tartalmú jelszót, jelmondatot hordozó táblát (papír, vagy szövetszalagot is)
helyeznek ki, vagy vétkesek bármilyen egyéb hátrányos megkülönböztetést tartalmazó,
gyűlöletkeltő és/vagy másokban félelmet keltő, vagy másokat megbotránkoztató
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viselkedésben a mérkőzés előtt, alatt és után, akkor az illetékes Fegyelmi Bizottság
köteles eljárni azzal a sportszervezettel szemben, melyhez beazonosíthatóan tartoznak a
szurkolók. Ide értendő az is, ha a nézők vagy egyéb résztvevők a mérkőzések előtt, alatt
és/vagy után, bármilyen politikai vagy vallási érzékenységet sértő üzenetet juttatnak
kifejezésre.
g) a mérkőzés alakulását és/vagy eredményét bármilyen módon azért befolyásolja, vagy
megkísérli befolyásolni, hogy önmagának, sportszervezetnek, vagy más harmadik
személynek tisztességtelen előnyt szerezzen.
(2) A sportegyesület szakosztályai és csapatvezetői, illetve edzői felelősek az irányításuk alá
tartozó csapat fegyelmezett viselkedéséért. A verseny, illetve játékszabályok betartásáért, a
sportszerű viselkedésért saját magatartásukra nézve a játékosok, illetve edzők
természetszerűen egyénileg is felelnek.
Ha azonban a sportszerűtlen viselkedés az egész csapatra, illetve meghatározott
csapattagokra rendszeresen visszatérően jellemző, ezért a felelősség a szakosztályi, illetve
csapatvezetést terheli.
Amennyiben egy edző több játékosa ellen is indul fegyelmi eljárás (30 napon belül) vagy
egy játékosa ellen többször is eljárás indul időtartamtól függetlenül, az edző felelősége
megállapítható, vele szemben fegyelmi eljárás indítható.
(3) A sportegyesület felelősséggel tartozik az általa rendezett sportesemény rendjéért. Emellett
saját közönsége által elkövetett kirívó sportszerűtlenségekért akkor is felelősséggel
tartozik, ha a sporteseményt nem ő rendezi.

3. §
Fegyelmi büntetés célja és a fegyelmi büntetések
A fegyelmi büntetés célja - a jégkorong sport rendjének és tisztaságának védelme érdekében - a
fegyelmi vétséget elkövető sportszerűségre nevelése, valamint annak megelőzése, hogy a
sportág versenyrendszerének résztvevője fegyelmi vétséget kövessen el.
(1) A játékos fegyelmi büntetése lehet:
a)

szóbeli figyelmeztetés, vagy írásbeli megrovás (kiállítás, illetve játékvezetői feljelentés
esetén nem alkalmazható);

b)

MJSZ által adott kedvezmények legfeljebb egy év időtartamra történő megvonása
(csökkentése)

c)

eltiltás két bajnoki/kupa mérkőzéstől - fegyelmi eljárás nélkül, automatikusan –
végleges kiállítás esetén.

d)

eltiltás játékos mérkőzésektől meghatározott, akár végleges időtartamra. Az időre szóló
eltiltás ideje alatt a játékos a sportág egyetlen szakágának bajnoki-, kupa-, torna-,
nemzetközi- és hivatalos felkészülési mérkőzésén, valamint válogatott rendezvényen
sem szerepelhet, továbbá az 1 hónapnál hosszabb idejű eltiltás esetén a
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versenyengedélyét be kell vonni.
e)

a nyilvántartási, igazolási és átigazolási szabályzat megsértése esetén az átigazolásból
illetve kölcsönadásból legfeljebb két évre történő kizárás;

f)

pénzbüntetés, melynek mértéke nem haladhatja meg a hivatásos sportoló
sporttevékenységből származó éves átlagjövedelmének hat havi összegét. Amatőr és
szerződéses amatőr játékosra pénzbüntetés nem szabható ki. A pénzbüntetés a c), d),
illetve e) pontokban meghatározott fegyelmi büntetésekkel együtt is kiszabható;

g) Bűncselekmény elkövetése esetén a bírósági eljárás során alkalmaztak szankciót akkor
ugyanazon típusú büntetés nem szabható ki;
Az (1) bekezdés c) és d) pontja alapján kiszabott büntetést a játékosnak a nevezési listán
megjelölt korcsoportban kell letölteniük, de játékuk más korcsoportban sem engedélyezett.
(2)

A sportszakember sportfegyelmi büntetése lehet:

a)

szóbeli figyelmeztetés, vagy írásbeli megrovás;

b)

az MJSZ által adott kedvezmények legfeljebb egy év időtartamra történő megvonása
(csökkentése); megbízás részbeni teljesítése esetén megbízási díj arányos csökkentése;

c)

eltiltás minden jellegű mérkőzésre vonatkozóan a kispadtól és/vagy az öltözőtől
meghatározott számú mérkőzésre (Az eltiltás alatt álló sportszakember a kispadon és a
játéktéren tartózkodókkal semmilyen formában nem érintkezhet a mérkőzés hivatalos
kezdési időpontját megelőző 45 perctől - a szünetet is beleértve - a mérkőzés végét
követő 30 percig, mely időtartam alatt az öltözőépületbe sem léphet be. A mérkőzés
alatt úgy kell elhelyezkednie, hogy a „kispad” 20 m-es körzetén belül nem
tartózkodhat);

d)

eltiltás minden jellegű mérkőzésre vonatkozóan a sportszakmai tevékenységtől
meghatározott időre, akár végleges időtartamra is;

e)

50.000,-Ft-tól 5.000.000,-Ft-ig terjedő pénzbüntetés, melynek mértéke nem haladhatja
meg a sportszakember szakmai tevékenységből származó éves átlagjövedelmének hat
havi összegét. Ingyenes megbízási szerződés alapján tevékenykedő sportszakemberre
pénzbüntetés nem szabható ki. A pénzbüntetés c), d), f) pontokban meghatározott
fegyelmi büntetésekkel együtt is kiszabható;

f)

eltiltás az MJSZ-en belüli tevékenységtől meghatározott, akár végleges időtartamra is;

(3) A sportszervezet sportfegyelmi büntetése lehet:
a)

írásbeli figyelmeztetés,

b)

az MJSZ által adható juttatások csökkentése, illetve megvonása legfeljebb 6 havi
időtartamra;

c)

rendezői létszám felemelésére kötelezés meghatározott számú mérkőzésre;
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d)

sportszövetségi ellenőr fogadására és eljárási költségeinek viselésére kötelezés
meghatározott számú mérkőzésre;

e)

hazai sportrendezvény (mérkőzés) nézők nélkül (részben vagy teljesen), zárt
sportlétesítményben történő megtartásának előírása meghatározott számú
sportrendezvényre vagy meghatározott időre, legfeljebb 12 hónapi időtartamra.
A sportlétesítménybe a következő személyek léphetnek be: sportszervezetenként 40 fő
(játékosok, vezetők, kísérők, stb.) - a névsort a szövetségi ellenőrnek át kell adni;
játékvezető, játékvezető asszisztensek és a tartalék játékvezető; játékvezető- és
szövetségi ellenőr(ök); versenybíróság; a mérkőzés lebonyolításához szükséges
technikai személyzet - a névsort a szövetségi ellenőrnek át kell adni; a mérkőzés
lebonyolításához előírt rendezői gárda, a mérkőzés lebonyolításához előírt orvosi gárda
(mentő gk+személyzet) – a névsort a szövetségi ellenőrnek át kell adni; média
képviselői előzetes akkreditáció (képviseleti megbízás) alapján - az akkreditációs
(képviseleti) listát a mérkőzés megkezdése előtt a szövetségi ellenőrnek át kell adni.
Zárt kapus mérkőzésre a határozatot hozó MJSZ hivatalból küld szövetségi ellenőrt,
melynek költségeit a rendező sportszervezet viseli.

f)

A mérkőzés rendezési jogának megvonása a bajnokságot kiíró szövetségnél bejelentett,
a hazai mérkőzéseknek otthont adó sportlétesítményben legfeljebb 12 hónapi
időtartamra, mellyel egyidőben meg kell határozni, hogy mely távolságon belül nem
rendezheti meg a „hazai” mérkőzést (amely nem menti fel a sportszervezetet a
mérkőzés megrendezésének kötelezettsége alól a másik sportlétesítményben);

g)

a mérkőzés pályán elért eredményének megsemmisítése, az eredmény megállapítása három pont - öt-nullás gólkülönbséggel a vétlen fél javára;

h)

büntetőpontok megállapítása (meghatározott számú fordulóra /mérkőzésre/, egyszeri
alkalommal, vagy fordulónkénti mérkőzésenként) meghatározott feltétel teljesüléséig,
mely nem haladhatja meg a versenyrendszerben megszerezhető összes bajnoki pontok
egynegyedét. A büntetőpont levonását az évi összeredményből és csak a megszerzett
pontokból lehet megtenni, a sportszervezet pontszáma negatív tartományba nem
kerülhet.

i)

nemzetközi sportrendezvényen történő részvételtől, illetve nemzetközi mérkőzés
megrendezésétől való eltiltás legfeljebb kétévi időtartamra;

j)

Játékos igazolásához (átigazolásához) való jog megvonása legfeljebb kétévi
időtartamra.

k)

a versenyrendszer alacsonyabb osztályába sorolás abban az esetben, ha az adott
versenyrendszerben van alacsonyabb osztály;

l)

a versenyrendszerből (hivatásos, vegyes-nyílt, amatőr) történő kizárás végleges
időtartamra;

m) a szakszövetségi eljárás költségeinek viselésére kötelezés, mely teljes költségviselést
jelent;
n)

a szakszövetségből kizárás legfeljebb egy évre;
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o)

hivatásos, vegyes-nyílt bajnokságban résztvevő sportszervezetre legfeljebb ötvenmillió
forint pénzbüntetés;

p)

újrajátszás elrendelése;

q)

cím vagy díj visszavonása;

r)

engedély visszavonása.

(4) A fegyelmi büntetések összevonhatók. A pénzbüntetés a b) -től – m) pontig meghatározott
fegyelmi büntetésekkel együtt is alkalmazható. A c), d), és m) pontban meghatározott
büntetések egymással és bármely más büntetéssel együtt is alkalmazhatók. A g) és h)
pontban megállapított büntetések egymással és az i) és j) pontban meghatározott
büntetésekkel együtt is alkalmazhatók.
(5) Az f) pontban meghatározott büntetés nem sújthatja a vendég sportszervezet csapatát az
utazási távolság miatti megnövelt költséggel. Ha a távolság hosszabb, az emiatt keletkező
költségtöbblet a fegyelmi büntetésben részesített sportszervezetet terheli, kiéve, ha a két
sportszervezet írásban másként állapodik meg.
(6) A játékos mérkőzés előtt vagy után elkövetett fegyelmi vétségre a mérkőzés ideje alatt
elkövetett fegyelmi vétségre irányadó büntetéseket kell megfelelően alkalmazni.
(7) A fegyelmi büntetések játékosval és sportszakemberrel (pl.: játékos-edző) szemben
együttesen is alkalmazhatók. A fegyelmi vétséget elkövető személy a jégkorongal
kapcsolatos mindennemű tevékenységtől határozott időre is eltiltható.
(8) Amennyiben a sportfegyelmi büntetésben részesített személy - a sportfegyelmi büntetés
hatálya alatt - újabb fegyelmi vétséget követ el, ugyanaz a sportfegyelmi büntetés
ismételten kiszabható.
(9) A játékos valamint a kispadon helyet foglaló sportszakember kiállítását követően eltiltását
- amennyiben a fegyelmi büntetés másként nem rendelkezik - abban a bajnoki, kupa, torna,
illetve egyéb mérkőzéseken kell letöltse, amely bajnoki, kupa, torna, illetve egyéb
mérkőzéseken elkövette a fegyelmi vétséget. Kirívó sportszerűtlenség esetén a határozott
időre szóló eltiltást alkalmazhatja egyidejűleg valamennyi versenyre vonatkozóan az eljáró
bizottság, vagy tanács.
4. §
Egyes büntetési tételek
Az egyes fegyelmi vétségek esetén a játékosokkal, sportszakemberekkel szemben kiszabható
büntetési tételek mértéke a Fegyelmi Szabályzat 1. számú mellékletében kerültek
meghatározásra.
A mellékletben megállapított mértékektől az 5. §-ban meghatározottak szerint enyhítő vagy
súlyosbító körülmény esetén a Fegyelmi Bizottság a fegyelmi büntetés kiszabásánál eltérhet.
5. §
A büntetéskiszabás elvei
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A fegyelmi büntetést úgy kell kiszabni, hogy igazodjon a fegyelmi vétség tárgyi súlyához, az
elkövető vétkességének fokához, továbbá az enyhítő és súlyosbító körülményekhez. Különösen
súlyos sportszerűtlenségként értékelendő a versenybíróság és a játékvezetők sértegetése,
bántalmazása, illetve olyan viselkedés, amely a közönséget rendzavarásra ösztönzi.
6. §
A fegyelmi büntetés enyhítése, súlyosbítása
(1) A fegyelmi büntetés kiszabásánál az enyhítő körülményeket is figyelembe kell venni.
(2) A szabályzatban meghatározott szankciók enyhíthetők, amennyiben az eljáró bizottság
megítélése szerint a fegyelmi büntetés célja az enyhébb büntetés kiszabásával is elérhető.
(3) A fegyelmi büntetés kiszabásánál a súlyosbító körülményeket is figyelembe kell venni.
(4) Súlyosbítani lehet a fegyelmi büntetését annak, aki ismételt fegyelmi vétséget követ el.
(5) A súlyosbítás mértéke nem haladhatja meg az adott fegyelmi vétségre kiszabható fegyelmi
büntetés felső határának kétszeresét. A súlyosbítás mértékével végleges eltiltás is
kiszabható.
(6) Súlyosbítani lehet a fegyelmi büntetését annak, aki visszaeső, valamint a vétséget akkor
követi el, amikor a korong nincs játékban, vagy nincs megjátszható közelségben, illetve
aki– sérülést okoz.
(7) Visszaesőnek minősül az, akire a fegyelmi vétség elkövetését megelőzően már szabtak ki
fegyelmi büntetést, ennek a büntetésnek a leteltétől számított négy hónapon –
felfüggesztett fegyelmi büntetés esetében hat hónapon – belül újabb fegyelmi vétséget
követ el az adott bajnoki évben.
(8) A játékos/edző/versenybíró/egyesület a pénzbüntetés sportfegyelmi büntetés alól a
megfizetésekor, az időtartamban meghatározott sportfegyelmi büntetés alól az időtartam
leteltekor, az egyéb sportfegyelmi büntetés alól foganatosítása után azonnal mentesül, de
visszaesőnek minősül a (7) bekezdésben meghatározottak szerint.
(9) A fegyelmi büntetés felfüggesztése időtartamának eredményes leteltét úgy kell tekinteni,
mintha fegyelmi büntetést ki sem szabták volna. A felfüggesztés leteltét követő egy éven
belüli újabb fegyelmi vétség elkövetése esetén azonban a felfüggesztés miatt le nem töltött
büntetés alapjául szolgáló fegyelmi vétséget a büntetés kiszabásánál súlyosbító
körülményként lehet figyelembe venni.

7. §
Szövetségi ellenőr, illetve a fegyelmi eljárás kezdeményezése
A bajnoki mérkőzésekre a szövetség szövetségi ellenőröket küldhet, aki hivatalból –
függetlenül attól, hogy a játékvezető alkalmazott-e fegyelmi büntetést vagy sem –
kezdeményezheti a rendezvényt követő öt (5) napon belül fegyelmi eljárás megindítását

6

sportoló, edző, vezető, illetve sportegyesület ellen. A versenyszabályzat 4.4. pontja szerint
megjelent szövetségi ellenőr játékvezetést érintő észrevételeit a játékvezető testülettel közli.
Fegyelmi eljárást kezdeményezhet emellett bármely rendezvénnyel kapcsolatban a játékvezető
testület és a versenybíróság vezetője, valamint a szövetség főtitkára 30 napon belül, függetlenül
attól, hogy a játékvezető alkalmazott-e fegyelmi büntetést.
8. §
Kiállítás esetén követendő eljárás
(1) Ha a játékvezető játékossal szemben végleges fegyelmi büntetést alkalmaz, fegyelmi
eljárásra az eljárás indítására jogosultak kezdeményezése nélkül, valamint az 5. §-ban
foglaltak kivételével – nem kerül sor.
(2) Ha a játékvezető játékossal, edzővel, vezetővel szemben végleges kiállítás büntetést
alkalmaz, a játékos a következő két bajnoki illetve kupamérkőzésen automatikusan nem
játszhat, illetve edző és vezető e rendezvényeken a cserepadon, valamint egyébként
hivatalos egyesületi megbízottként nem vehet részt. Egyébként a játékossal szemben – az
eljárás indítására jogosultak kezdeményezése nélkül, valamint az 5. §-ban foglaltak
kivételével – fegyelmi eljárásra nem kerül sor.
(3) A Fegyelmi szabályzat szerint eshetőleges szándékkal követi el a szabálytalanságot, aki a
magtartása következményeit ismeri és annak esetleges bekövetkezésébe belenyugszik.

9. §
Ki nem állás, levonulás
(1) Ha egy csapat szabályszerűen kiírt mérkőzésen nem jelenik meg, vagy a játékvezető
döntése ellenére nem áll ki, megkezdett mérkőzésen levonul, illetve játékvezetői
figyelmeztetés ellenére a mérkőzést folytatni nem hajlandó, a versenybíróság köteles az
egyesülettel, illetve a szakosztályvezetővel és a vezető edzővel szemben fegyelmi eljárást
kezdeményezni. Ennek az eljárásnak adott esetben mindkét csapattal szemben helye lehet.
(2) Ha a fegyelmi eljárás során az egyesület, illetve a vezető vagy az edző vétkessége
állapítható meg, fegyelmi büntetést kell kiszabni. Ha azonban kettőnél több esetben az
kerül megállapításra, hogy a mérkőzés objektív okokból maradt el, illetve szakadt félbe, de
ezek a sportegyesületnél fennálló állapotokra vezethetők vissza (túl kevés játékos, nem
megfelelő felszerelés, stb.), a fegyelmi bizottság javaslatára az elnökség a sportegyesületet,
illetve annak meghatározott korosztályú csapatát a liga véleményének meghallgatása után a
folyamatban lévő bajnokságból törölheti. Az elnökség ezen határozatával szemben
fellebbezésnek helye nincs, nem halasztó hatályú panasszal azonban a közgyűléshez lehet
fordulni.
10. §
Technikai-, rendezési hibák
(1) Ha a sportegyesület pályája a versenyszezon megkezdése előtt nem felel meg a
versenyszabályoknak,
illetve
a
Technikai
Bizottság
által
megállapított
minimumfeltételeknek, vagy a versenyévad alatt objektív okokból a minimumfeltételek
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teljesíthetetlenné válnak, a Technikai Bizottság vagy a versenybíróság, vagy a játékvezető
testület javaslatára az elnökség a pályát meghatározott időre fegyelmi eljárás mellőzésével
kizárja a szövetségi rendezvények megrendezéséből.
(2) Ha a technikai hibák, továbbá a rendezői hiányosságok az egyesületnek felróhatók, a
Technikai Bizottság, vagy a Versenybíróság, vagy a Játékvezető Testület, vagy a
szövetségi ellenőr javaslatára a sportegyesülettel szemben fegyelmi eljárást kell lefolytatni.
Ugyanez a helyzet súlyos rendzavarás esetén, függetlenül attól, hogy a játékvezető a
mérkőzést félbeszakította-e, illetve a nézőtér kiürítését elrendelte-e.
11. §
Fegyelmi Bizottság
(1) A szövetség elnöksége legalább háromtagú Fegyelmi Bizottságot választ, maximum két
versenyidényre. A Fegyelmi Bizottság elnökét az Elnökség jelöli ki. A Fegyelmi Bizottság
elnöke és tagjai újraválaszthatók. A szövetség a MOL Liga, mint nemzetközi bajnokság
vonatkozásában a Fegyelmi Bizottság, illetve a Fellebbviteli Bizottság megválasztását a
MOL Liga ügydöntő testületére delegálja.
(2) Az MJSZ Fegyelmi Bizottsága és a MOL LIGA Fegyelmi Bizottsága jár el első fokon a
játékosok, a sportszakemberek és a sportszervezetekkel szemben indult fegyelmi
eljárásban.
a)

A MOL Liga Fegyelmi Bizottsága jár el az alábbi bajnokságokkal, kupákkal
(versenyekkel) kapcsolatos fegyelmi ügyekben: MOL Liga/OB I./Magyar Kupa

b) Az MJSZ Fegyelmi Bizottsága jár el minden olyan bajnokságokkal és kupákkal
(versenyekkel) kapcsolatos fegyelmi ügyekben, amelyek nem tartoznak a I. pontban
meghatározott bajnokságok, kupák (versenyek) közé.
(3) A fegyelmi jogkört első fokon a Fegyelmi Bizottság, illetőleg a MOL Liga Fegyelmi
Bizottsága gyakorolja.
(4) A MOL Liga ügydöntő testülete saját fegyelmi szabályzatot alkothat, eljárási rendjét maga
határozza meg.
(5) A másodfokú fegyelmi jogkört a szövetség elnöksége, az általa kinevezett Fellebbviteli
Bizottság, illetve a Mol Liga ügydöntő szerve által megválasztott Fellebbviteli Bizottság
útján gyakorolja.
(6) A Fegyelmi Bizottság legalább háromtagú tanácsban jár el.
(7) Összeférhetetlenség miatt a fegyelmi jogkör gyakorlásában nem vehet részt:
a) a fegyelmi eljárás alá vont személy Polgári törvénykönyv szerinti (Ptk. 685. § b) pont)
hozzátartozója;
b) aki a fegyelmi ügyben érdekelt sportegyesület tagja.
c) akit az eljárás során tanúként vagy szakértőként hallgattak meg;
d) akinek a fegyelmi büntetés megállapításához vagy annak elmaradásához érdeke fűződik;
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e) akitől egyébként az ügy elfogulatlan elbírálása nem várható el;
f) a másodfokú eljárásban, aki az első fokú eljárásban a Fegyelmi Bizottság elnöke, tagja
volt.
(8) Az elnök, a tag, illetve a jegyzőkönyvvezető az összeférhetetlenséget köteles a Fegyelmi
Bizottságnak bejelenteni, és tevékenységét az eljárásban egyidejűleg megszüntetni. Az
elnök, a tag, illetve a jegyzőkönyvvezető összeférhetetlenségét az eljárás alá vont is - az
annak alapjául szolgáló tényről való tudomásszerzést követően haladéktalanul bejelentheti. Bejelentés után az összeférhetetlenséget a szövetség elnöke 3 napon belül
megállapítja és ideiglenes jelleggel új tagot, illetve jegyzőkönyvezetőt delegál a Fegyelmi
Bizottságba. Az Összeférhetetlenség megállapítása esetén a Fegyelmi Bizottság az elnököt,
a tagot, illetve a jegyzőkönyvvezetőt az eljárásból kizárja, és az eljárást az elnök, a tag,
illetve a jegyzőkönyvvezető tevékenységével érintett részében megismétli.
(9) A Fegyelmi Bizottság, illetve az elnökség bármely tagja kérheti a Fegyelmi Bizottság,
illetve a szövetség elnökétől az adott ügyben való részvétel alóli mentesítését, ha ezt az
eljárás alá vont személlyel, illetve egyesülettel való viszonya indokolja.

12. §
Fegyelmi eljárás
(1) A fegyelmi eljárás – ha a fegyelmi vétségek összefüggenek – a sportegyesülettel
(szakosztállyal), illetve a játékossal, edzővel, vezetővel szemben együttes eljárásban is
lefolytatható, a sportegyesületet (szakosztály) azonban az egyéni fegyelmi eljárás alá vont
személy a fegyelmi tárgyaláson nem képviselheti.
(2) A fegyelmi eljárás az esetben is lefolytatható, ha a fegyelmi eljárás alá vont játékos
igazolása időközben megszűnt, az edző, illetve a vezető munkaviszonya, szerződéses és
más viszonya a sportegyesülettel megszűnt, illetve a sportegyesület a bajnokságból
visszalépett vagy egyébként törlésre került. Ez esetben azonban csak olyan fegyelmi
büntetés szabható ki, amely az adott esetben értelemszerűen alkalmazható.

13. §
Fegyelmi eljárás kezdeményezése, elévülés
(1) A fegyelmi eljárást a Versenybíróság, a Játékvezető Testület, a szövetség főtitkára, a
Fegyelmi Bizottság elnöke, valamint a szövetségi ellenőr írásban kezdeményezheti a
Fegyelmi Bizottság elnökénél, mégpedig
a) ha a fegyelmi vétséget szövetségi bajnoki, illetve kupamérkőzésen, egyéb szövetségi
rendezvényen követték el, úgy a rendezvénytől számított 30 napon belül;
b) egyéb esetben a tudomásszerzéstől számított 30 napon belül.
(2) A fegyelmi eljárást a jogosult kezdeményezése esetén a Fegyelmi Bizottság elnöke
harminc (30) napon belül elrendelheti. Ha a fegyelmi eljárás során merül fel valakivel
szemben további fegyelmi eljárás elrendelésének szükségessége, ezt az eljáró tanács az I.
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fokú eljárás során hivatalból is kezdeményezheti. Nem indítható fegyelmi eljárás, ha a
fegyelmi vétség elkövetése óta egy év eltelt. Külföldön elkövetett kötelezettségszegés
esetén a határidőt az eljárás alá vont belföldre történő visszaérkezésétől kell számítani.
(3) A fegyelmi eljárás elrendelhető akkor is, ha a játékvezető nem vette észre a súlyos
sportszerűtlenséget és ezért nem tudott döntést hozni. A fegyelmi eljárás elrendeléséről a
bizottság elnöke öt (5) munkanapon belül írásban kell értesítse az eljárás alá vont személyt,
illetve sportszervezetet.
(4) Fegyelmi eljárást csak a fegyelmi eljárás írásbeli elrendelése után folytathatja le a
Fegyelmi Bizottság.
(5) A verseny, a mérkőzés vagy versenyrendszer (bajnokság) eredményének és a pályán
történteknek jogellenes befolyásolása tekintetében a fegyelmi eljárás megindításának a
joga nem évül el.

14. §
Fegyelmi Bizottság elnökének feladatai
(1) A Fegyelmi Bizottság elnöke a játékvezető, a szövetségi ellenőr és a játékvezetői ellenőr
jelentésének, valamint a fegyelmi eljárás elrendelésének kezdeményezésére jogosulttól
származó írásos bejelentésnek, a Fegyelmi szabályzat 11. § (2) és (3) bekezdésnek
kivételével a Fegyelmi Bizottsághoz érkezésétől számított nyolc (8) napon belül köteles
megvizsgálni, hogy melyek azok az ügyek, amelyekben a fegyelmi eljárás megindítását el
kell rendelni.
(2) A fegyelmi tárgyalás előkészítésekor meg kell vizsgálni, hogy helye van-e:
a) a fegyelmi ügy tárgyalás mellőzésével történő elbírálásának;
b) a fegyelmi eljárás felfüggesztésének;
c) az eljárás megszüntetésének;
d) szükséges-e a játékvezető, a szövetségi-, játékveztői ellenőr, illetve a Versenybíróság
jelentésének, az egyéb jogosulttól érkezett kérelemnek a tartalmi kiegészítése;
e) kell-e intézkedni a játékvezető, a szövetségi-, játékvezetői ellenőr, a játékos, a
sportszervezet megbízott képviselőjének, tanúnak vagy szakértőnek a megidézéséről,
egyéb bizonyíték (pl. képfelvétel) beszerzéséről, illetve az eljárásban érdekelt
sportszervezet vagy egyéb érdekelt meghívásáról.
f) A Fegyelmi Bizottság Elnökének be kell szerezni a játékos és a sportvezető
vonatkozásában a sportegyesülete igazolását az eljárás alá vont sport-, illetve szakmai
tevékenységből származó éves átlagjövedelmének hat havi összegéről.
(3) Az elnök - ha indokoltnak tartja - a fegyelmi tárgyalás előtt intézkedik az idézésről,
értesítésről, továbbá negyvennyolc (48) órán belül intézkedik a (6) bekezdében felsorolt
hivatalos bizonyítékok beszerzéséről.
(4) Hivatalos bizonyítéknak minősül a mérkőzésen készült versenybíróság által jóváhagyott
iratok: jegyzőkönyv, eseménynapló, sérülésregiszter, véleménynyilvánító lap, a
mérkőzésről hivatalosan készült, vágatlan képfelvétel, valamint az írásbeli vallomás

10

(játékvezető, eljárás alá vont, tanúk), melynek beszerzésére a Fegyelmi Bizottság elnöke,
illetve az eljáró fegyelmi tanács jogosult.
15. §
Felfüggesztés
(1) A fegyelmi eljárást elrendelő értesítésben sportszerűtlenség alapos gyanúja esetén az első
fokú fegyelmi határozat meghozataláig terjedő időre – hivatalból vagy kérelemre – a
Fegyelmi Bizottság elnöke kimondhatja
a) a játékos, az edző és a vezető játéktól, illetve mérkőzéseken - szövetségi rendezvényeken
való közreműködéstől való felfüggesztését,
b) egyesülettel szemben a rendezési, pályaválasztói jog gyakorlásának, bajnokságban,
kupában, más szövetségi versenyeken való részvételnek felfüggesztését.
(2)

A mérkőzésen kiállított játékos játékjogosultságát, sportszakember tevékenységét a
végleges kiállítás fegyelmi eljárás elrendelése esetén a fegyelmi határozat meghozataláig
felfüggesztheti.

(3)

Az a játékos vagy sportszakember, aki a játékvezetői jelentésében rögzített álláspontja
szerint vele szemben a mérkőzés alatt vagy közvetlenül utána elkövetett tettlegesség
vétségében bűnös, játékjoga, illetve tevékenysége mindaddig automatikusan
felfüggesztődik, amíg a Fegyelmi Bizottság első fokon döntést nem hoz.

(4)

A kiszabott fegyelmi büntetés időtartamába
felfüggesztési időtartamát be kell számítani.

(5)

Az első fokú fegyelmi eljárást az elrendeléstől számított 30 napon belül be kell fejezni. Az
ügy bonyolultsága esetén a Fegyelmi bizottság elnöke az eljárást egy alkalommal 15
nappal meghosszabbíthatja. A 12. § (1) bekezdésében szabályozott felfüggesztés esetén az
első fokú fegyelmi eljárást 30 napon belül le kell folytatni, ha ez nem történik meg, a
felfüggesztés a (6) bekezdésben foglalt kivétellel hatályát veszti.

(6)

Ha a játékos, edző vagy vezető által esetlegesen elkövetett fegyelmi vétség kapcsán
bűncselekmény alapos gyanúja miatt büntetőeljárás indul (nyomozást elrendelő határozatot
hoznak), az elrendelt fegyelmi eljárást a Fegyelmi Bizottság a büntetőeljárás jogerős
befejezéséig felfüggesztheti. Továbbá legfeljebb az akadály megszűnéséig felfüggesztheti
abban az esetben is, ha az eljárás alá vont önhibáján kívül védekezését nem tudja
előterjeszteni.

a

játékjogosultság

időtartamának

16. §
A fegyelmi tárgyalás mellőzése
(1) A Fegyelmi Bizottság az eljárás elrendelésül szolgáló fegyelmi vétség csekély súlyára
tekintettel tárgyalás mellőzésével is lefolytathatja a fegyelmi eljárást. Ezekben az
esetekben a Fegyelmi Bizottság az írásos nyilatkozatok, és a 14. § (4) bekezdésében foglalt
bizonyítékok alapulvételével hozza meg döntését, melyet az írásba foglalást követően,
kézbesítés útján közöl.

11

(2) A kézbesítés útján közölt határozat csak tárgyaláson változtatható meg akkor, ha a
fegyelmi eljárás alá vont személy(ek), illetve sportszervezet(ek) a fegyelmi tárgyalás
mellőzésével hozott határozat kézhezvételét követő öt (5) napon belül a fegyelmi tárgyalás
megtartását kéri annak részletes indokolásával Fegyelmi Bizottságtól.A tárgyalás kérése a
már kihirdetett határozatra nem halasztó hatályú.
(3) Amennyiben a Fegyelmi Bizottság a tárgyaláson a korábbi határozatot érdemben nem
változtatja meg, akkor az eljárás költségeit a kérelmezőnek kell viselnie.
(4) A Tárgyalás tartás költségét az MJSZ Elnöksége határozza meg.
(5) Amennyiben a fegyelmi eljárás során az eljárás alá vont játékos játékjoga, vagy
sportszakember mérkőzésen való közreműködése 15. § alapján felfüggesztésre került, és az
arra jogosultak tárgyalás tartását kérik, a felfüggesztés a tárgyaláson kihirdetett határozat
meghozataláig érvényben marad.
(6) Amennyiben az eljárásban érintett személyek, illetve sportszervezetek nem élnek a
tárgyalás tartásának jogával, vagy erre való igényüket 5 napon túl terjesztik a Fegyelmi
Bizottság elé, a fegyelmi határozat ellen fellebbezéssel élhetnek.

17. §
A fegyelmi tárgyalás előkészítése
(1) Abban az esetben, ha az a személy, illetve sportegyesület, akivel szemben fegyelmi eljárást
rendeltek el, a kézbesítés útján közölt határozat kézhezvételét követő 5 napon belül kéri a
fegyelmi tárgyalás tartását, akkor az eljárás alá vont személyt, illetve sportszervezetet a
Fegyelmi Bizottság elnöke a fegyelmi tárgyalásra 8 munkanapon belül írásban (e-mailen, a
sportegyesület vezetője útján email-en, telefaxon, postai úton) megidézi.
(2) Az e-mail útján történő kézbesítés
a) játékos esetén a versenyengedély iránti kérelem benyújtásával egyidejűleg a játékos
által;
b) sportszakember esetén a munkaviszony vagy munkavégzésre irányuló egyéb
jogviszony létesítésekor a sportszakember által;
c) 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 (email) történik.
Az e-mail elérhetőségre történő 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, akkor a Fegyelmi
bizottság elnöke nyolc napon belül írásban, a postai szolgáltatásokról szóló törvény szerinti
hivatalos iratként, tértivevény többletszolgáltatással feladott postai küldemény
megküldésével értesíti az eljárás alá vont személyt, illetve a sportszervezetet a sportfegyelmi
eljárás megindításáról.
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(3) Az idézésben figyelmeztetni kell arra, hogy jogában áll védekezését írásban is benyújtani,
továbbá, hogy távolmaradása a fegyelmi tárgyalás megtartását és a határozathozatalt nem
gátolja. Az idézésben meg kell jelölni a fegyelmi eljárás tárgyát és megindításának
jogalapját; a fegyelmi eljárás alapjául szolgáló cselekményt. Az idézéshez csatolni kell a
fegyelmi eljárás elrendelésének alapjául szolgáló, az eljárás során bizonyítékként
felhasználható iratok másolatát is.
(4) A Fegyelmi Bizottság azt idézi, akinek jelenléte a fegyelmi tárgyaláson kötelező, vagy a
tényállás tisztázásához elengedhetetlenül szükséges, illetve egyéb érdekeltet a tárgyalásról
értesít(heti).
(5) Az írásbeli idézésnek, illetőleg értesítésnek tartalmaznia kell azt, hogy a megidézettnek
milyen minőségben, hol és mikor kell megjelennie, illetőleg az értesített milyen
minőségben jelenhet meg, továbbá a távolmaradás következményeire történő
figyelmeztetést.
(6) A tárgyalást úgy kell kitűzni, hogy arra a felek az idézést a tárgyalás előtt legalább három
munkanappal korábban megkapják. Az idézés és az értesítés írásban /e-mail-ben vagy
faxon visszaigazolással/; posta útján kimutathatóan, vagy a fegyelmi bizottság előtti
megjelenés alkalmával szóban történik. Szükség esetén az idézés vagy az értesítés rövid
úton (például: telefon) is történhet. Ilyenkor hivatalos feljegyzésben kell rögzíteni a közlés
pontos idejét és a leadó, valamint az átvevő nevét.
(7) Ha a fegyelmi eljárás alá vont személy kiskorú, az eljárás megindításáról törvényes
képviselőjét kell értesíteni, aki köteles részt venni a fegyelmi eljárásban. A fegyelmi
tárgyaláson értesítés alapján részt vehet a kiskorú játékos edzője, illetve sportszervezetének
képviselője is.
(8) A fegyelmi tárgyalást előkészítheti a Fegyelmi Bizottság elnöke, vagy a Fegyelmi
Bizottság kijelölt 3 tagú tanácsa (Fegyelmi Tanács).
(9) A Fegyelmi Tanács minden olyan kérdésben dönthet, amely egyébként a Fegyelmi
Bizottság elnökének hatáskörébe tartozik.
(10) A fegyelmi tárgyalás előtt az ügyben eljáró Fegyelmi Tanács intézkedhet a tanúk
megidézése, egyéb bizonyítékok beszerzése iránt.
(11) Amennyiben a megidézett - a szabályszerű idézés ellenére - nem jelenik meg, /azt alapos
indokkal előzetesen nem menti ki/, a fegyelmi tárgyalásról engedély nélkül eltávozik, a
megidézett önhibájából olyan állapotban jelenik meg, minek következtében a fegyelmi
eljárás alatt nem hallgatható meg, a játékos játékjogát, a sportszakember, a közreműködő,
illetve az egyéb megidézett tevékenységének, vagy működésének a jogát fel kell
függeszteni; játékvezető esetében a működési jogának a felfüggesztését a Játékvezetői
Testületnél kell kezdeményezni. Ismételt távolmaradás esetén a távolmaradót fegyelmi
büntetésben lehet részesíteni.
(12) A felfüggesztés megszűnik, ha a megidézett utóbb megjelenik, és távolmaradásának okát
hitelt érdemlően bizonyítja, vagy ha a Fegyelmi Bizottság az ügyben eljárást megszüntető
határozatot hoz.
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(13) Az igazolatlan távolmaradás miatt történő felfüggesztés ellen nincs helye jogorvoslatnak.
A felfüggesztés időtartama nem számítható be a később kiszabott fegyelmi büntetésbe.
(14) Az eljárás alá vont a tárgyalásról szóló értesítés kézhezvétele és a tárgyalás napját
megelőző nap közötti időtartamban írásban jelezheti a Fegyelmi Bizottság elnöke felé,
hogy a tárgyaláson önhibáján kívüli okból nem tud részt venni. Ebben az esetben a
Fegyelmi Bizottság elnöke új tárgyalást tűz ki, kivéve, ha nyilvánvaló az, hogy az ok nem
önhibán kívüli, vagy sorozatosan - az időhúzás céljából – kér halasztást. Amennyiben
igazolást nyer, hogy az eljárás alá vont tárgyalás halasztására vonatkozó indoka nem valós,
akkor ellene emiatt fegyelmi eljárást kell elrendelni.
18. §
A tárgyalás megtartásának feltételei, a fegyelmi tárgyalás
(1) A fegyelmi tárgyalást a szövetség erre megfelelő hivatalos helyiségében kell tartani, fontos
okból azonban máshol is megtartható.
(2) A fegyelmi tárgyalás megtartásának tárgyi, anyagi, technikai, ügyviteli és adminisztratív
feltételeiről az MJSZ köteles gondoskodni.
(3) A sportfegyelmi eljárás lefolytatásával összefüggő költségeket az eljáró szerv viseli,
kivéve ha az eljárás alá vont sportfegyelmi felelősségét jogerősen megállapították. Ekkor
az eljárás alá vont köteles megtéríteni az általa indítványozott eljárási cselekmények,
illetve a részéről igénybe vett jogi képviselő költségeit.
(4) A fegyelmi tárgyalást legkésőbb az eljárás megindításáról szóló értesítés kézhezvételétől
számított tizenöt napon belül meg kell tartani. Ha az ügy a tárgyaláson nem volt
tisztázható, a tárgyalást követő nyolc napon belül újabb tárgyalást kell tartani.
(5) Ha az eljárás alá vont meghallgatására tartós akadályoztatása miatt az eljárás időtartama
alatt nem kerülhet sor, az eljárás megindításához vezető tényállást, a kötelezettségszegés
elkövetésével kapcsolatos megállapításokat és azok bizonyítékait vele írásban kell közölni,
és fel kell szólítani, hogy védekezését a kézhezvételtől számított nyolcnapos határidőn
belül terjessze elő.
(6) A fegyelmi jogkört a Fegyelmi Bizottság, vagy tagjai közül a Fegyelemi Bizottság elnöke
által kijelölt Fegyelmi Tanács gyakorolja. A fegyelmi tanács legalább háromtagú, vezetője
a kijelölt tanács elnöke.
(7) A fegyelmi tárgyalás zárt, azon csak az eljárás alá vont és/vagy képviselője, valamint a
Fegyelmi Bizottság által idézettek és értesítettek vehetnek részt. A tárgyalásról és az egyes
eljárási cselekményekről jegyzőkönyvet kell felvenni.
(8) Az eljárás alá vont az eljárás során meghatalmazás alapján jogi képviselőt vehet igénybe.
A meghatalmazást írásba kell foglalni vagy jegyzőkönyvbe kell mondani.
(9) A tárgyalás megnyitása után a Fegyelmi Bizottság elnöke, vagy az eljáró tanács elnöke,
ismerteti a fegyelmi eljárás alapjául szolgáló tényeket. Ezt követően a fegyelmi eljárás alá
vont személy, illetve képviselője adja elő védekezését.
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(10) A Fegyelmi Bizottság, vagy a Fegyelmi Tanács a védekezés meghallgatása után lefolytatja
a bizonyítási eljárást, amelynek során meghallgatja a fegyelmi eljárást kezdeményezőket,
kihallgatja a tanúkat, szükség esetén szakértőket, ismerteti a beszerzett iratokat, fénykép-,
hang- és filmfelvételt. A bizonyítás felvétel a fegyelmi eljárás alá vont személy
jelenlétében történik. Szükség esetén szembesítésre és szemlére is sor kerülhet.
(11) A bizonyítási eljárás mellőzhető, ha a cselekmény csekély súlyú, vagy amelynek a
felelősségre vonás szempontjából nincs jelentősége.
(12) A fegyelmi tárgyalást a Fegyelmi Bizottság elnöke, vagy a Fegyelmi Tanács elnöke vezeti.
Ügyel az Fegyelmi Szabályzat rendelkezéseinek megtartására, a tárgyalás tekintélyének
megóvására, gondoskodik arról, hogy a tárgyaláson résztvevő személyek jogaikat
gyakorolhassák és ezekre a figyelmüket felhívja.
(13) A Fegyelmi Tanács elnöke a fegyelmi eljárás szabályai szerint határozza meg az eljárási
cselekmények sorrendjét.
(14) A tárgyalás rendjét a Fegyelmi Bizottság elnöke, vagy az eljáró tanács elnöke határozza
meg. Azt, aki a tárgyalást zavarja vagy a bizottság, illetve a tanács bármelyik tagjával
tiszteletlenül viselkedik, a tárgyalást vezető rendre utasíthatja, ismételt vagy súlyos
rendzavarás esetén pedig a tárgyalásról kizárhatja.
(15) A tárgyalás a kiutasított személy távollétében is folytatható és határozatot hozható.
(16) A rendreutasítás vagy kiutasítás ellen nincs helye fellebbezésnek, de annak tényét a
tárgyalásról készült jegyzőkönyvben rögzíteni kell.
(17) A bizonyítási eljárás lezárása után módot kell adni a fegyelmi eljárás alá vont számára,
hogy még egyszer nyilatkozzon.
(18) 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.
(19) Az eljárás felfüggeszthető:
a) legfeljebb egy évre, vagy az akadály megszűnéséig (pontosítani az időtartamot), ha az
eljárás alá vont önhibáján kívül védekezését távolléte miatt nem tudja előterjeszteni;
b) legfeljebb a büntető-vagy szabálysértési eljárás jogerős befejezéséig, ha a
kötelezettségszegés miatt büntető- vagy szabálysértési eljárás indult, feltéve, hogy a
más hatóság jogerős határozata nélkül a tényállás nem tisztázható
c) felfüggeszthető a fegyelmi eljárás, ha az, aki ellen az eljárást elrendelték orvosilag
igazoltan súlyosan beteg és ezért az eljárás vele szemben nem folytatható.

15

19. §
Fegyelmi határozat
(1) A Fegyelmi Bizottság, illetve a Fegyelmi Tanács a rendelkezésére álló bizonyítékok
alapján határozatát. A határozatot zárt tanácsülésen, tanácskozás után, szavazással hozza
meg. A szavazásban való részvétel a bizottság, illetve a tanács tagjai számára kötelező, és a
szavazástól nem tartózkodhatnak. Az elnök utolsónak szavaz. A határozathozatalkor
kisebbségi véleményen levő bizottsági, illetvetanácstag jogosult írásbeli különvéleményét
a fegyelmi ügyhöz csatolni. A tanácskozáson és a szavazáson csak a Fegyelmi Bizottság,
illetve a Fegyelmi Tanács tagja és a jegyzőkönyvet vezető titkár vehet részt. A tanácskozás
és a szavazás titkos. A tanácskozás és a szavazás befejezése után a hozott határozatot
közölni kell a fegyelmi eljárásban résztvevőkkel.
(2) A fegyelmi határozat tartalmát tekintve megszüntető vagy fegyelmi büntetést kiszabó
határozat.
(3) Megszüntető határozatot kell hozni akkor,
a) ha a megállapított cselekmény nem valósít meg fegyelmi vétsége;
b) ha az eljárás alapját képező cselekmény elkövetése nem nyert bizonyítást;
c) ha nem állapítható meg az elkövető vétkessége;
d) ha a fegyelmi vétség a 13. § szerint elévült;
e) ha a fegyelmi vétség súlyára és az eset összes körülményeire tekintettel még a
legenyhébb fegyelmi büntetés kiszabása sem látszik szükségesnek;
f) ha a fegyelmi eljárás alatt az eljárás alá vont személy munkaviszonya, munkavégzésre
irányuló egyéb jogviszonya, amatőr sportolói sportszerződése, sportegyesületi tagsága
vagy tanulói jogviszonya (a továbbiakban együtt: jogviszony) megszűnik, és a
megszűnéstől számított öt éven belül abban a sportágban, amelyben a fegyelmi vétséget
elkövette, új jogviszonyt nem létesít;
g) ha a fegyelmi eljárás alatt az eljárás alá vont személy elhalálozik, illetve az eljárás alá
vont sportegyesület megszűnik.
Minden egyéb esetben fegyelmi büntetést kiszabó határozatot kell hozni.
(4) A fegyelmi határozat bevezető és rendelkező részből, rövid indokolásból, keltezésből és
aláírásból, valamint az eljárás alá vont jogorvoslat lehetőségéről és annak díjáról való
tájékoztatásából, továbbá a tárgyalás mellőzésével hozott határozat esetén a tárgyalás
tartásának lehetőségéről és annak költségéről való tájékoztatásból áll.
(5) A megszüntető határozat rendelkező részének tartalmaznia kell a fegyelmi eljárás alá vont
személy nevét, azonosítására szolgáló adatokat. A fegyelmi büntetést kiszabó határozat
rendelkező részének tartalmaznia kell az eljárás megszüntetésének kimondását, vagy az
elkövetett fegyelmi vétség megjelölését a vétkesség kérdésében való döntést és az
alkalmazott fegyelmi büntetést, továbbá az eljárással kapcsolatban felmerült költségek
viseléséről való döntést. A határozat rendelkező részében, meg kell állapítani a határozat
nyilvánosságra hozatalának módját, továbbá utalni kell a fellebbezés lehetőségére is.
(6) Fegyelmi büntetést alkalmazó fegyelmi határozat indokolásának tartalmaznia kell a
bizonyítottnak vett tényállást, a bizonyítékok megjelölésével, továbbá annak kifejtését,
16

hogy az elkövetett cselekmény milyen fegyelmi vétséget valósít meg, amelynek
elkövetésében a fegyelmi eljárás alá vont személyt vétkes, végül az enyhítő és súlyosító
körülmények értékelését és a fegyelmi büntetés mértékének indokolását. Az egyes
bizonyítékok mellőzését a határozatban indokolni kell.
(7) A határozatnak tartalmazni kell az alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezéseket, illetve a
fegyelmi szabályzat vonatkozó rendelkezéseinek megjelölését. A megszüntető fegyelmi
határozat esetén a megszüntetés okát kell indokolni.

20. §
A Fegyelmi határozat közlése, írásba foglalása, kijavítása
(1) A határozatot a jelenlevőkkel kihirdetés, valamint kézbesítés útján, az érdekelt
távollévőkkel pedig kézbesítés útján kell közölni. Fellebbezés, illetve tárgyalás tartás
kérésének hiányában a határozat a kézbesítéstől számított 15. napon válik véglegessé
(jogerőssé) és végrehajthatóvá. A jogerős és végrehajtható határozatot meg kell küldeni
mindazoknak a szerveknek, amelyek közreműködni kötelesek a határozat végrehajtásában.
(2) A Fegyelmi Bizottság elnöke, illetve eljárása esetén a Fegyelmi Tanács Elnöke, vagy a
Fegyelmi Biztos az eljárás befejezésétől számított tizenöt (15) napon belül köteles a
Fegyelmi Bizottság határozatát írásba foglalni, és az eljárás alá vonttal kézbesítés útján
(email-en, telefaxon, postai úton) közölni.
(3) Az eljáró Fegyelmi Bizottság az általa hozott és kihirdetett vagy kézbesítés útján közölt
határozatot nem változtathatja meg, az esetleges leírási hibákat, illetve adminisztratív
tévedéseket azonban saját hatáskörben kijavíthatja, illetve a határozatokat a tévedésből
kimaradt lényegtelen részek tekintetében kiegészítheti.

21.§
A pénzbüntetés befizetése
(1) Az elsőfokú fegyelmi határozatban kiszabott pénzbüntetést, illetve a Fegyelmi Szabályzat
18. § (4) bekezdésében meghatározott költséget a határozat meghozatalának hónapját
követő hónap 15. napjáig kell az MJSZ részére megfizetni. A pénzbüntetés azon a napon
minősül megfizetettnek, amikor azt az MJSZ bankszámláján maradéktalanul jóváírták,
illetve a pénztárába maradéktalanul befizették.
(2) Amennyiben a pénzbüntetésre kötelezett játékos vagy sportszakember a pénzbüntetést a
fenti határidőig nem fizeti meg, a Fegyelmi Bizottság az MJSZ kezdeményezése alapján a
játékost vagy sportszakembert a sporttevékenységtől eltiltja a pénzbüntetés befizetéséig
vagy pénzbüntetést szab ki legfeljebb 5 millió forint összegig.
(3) Amennyiben a pénzbüntetésre kötelezett sportszervezet a pénzbüntetést a fenti határidőig
nem fizeti meg, a sportszervezet minden megkezdett késedelmes hónap után a
pénzbüntetésen felül köteles megfizetni a fellebbezési díj összegével megegyező késedelmi
pótlékot a pénzbüntetés befizetésig.

17

(4) A pénzbüntetés határidőn belüli meg nem fizetése esetén az MJSZ kezdeményezése
fegyelmi eljárás elrendelésének minősül és a Fegyelmi Bizottság tárgyalás mellőzésével hoz
határozatot a soron következő ülésén.

22. §
Fellebbezés
(1) Az elsőfokú fegyelmi határozat ellen fellebbezéssel élhet:
a) a fegyelmi eljárás alá vont személy;
b) aki a fegyelmi eljárást kezdeményezte;
c) akinek jogát vagy jogos érdekét a határozat érinti.
(2) A fellebbezést annál a Fegyelmi Bizottságnál kell írásban, két példányban benyújtani - és a
fellebbezési díj határidőben történő befizetését igazoló postai feladóvevény, a pénzbüntetés
befizetését igazoló csekk /nyugta/, banki átutalás hiteles másolatát csatolni - vagy a Fegyelmi
Bizottság címére posta útján kimutathatóan eljuttatni, amelyik az elsőfokú fegyelmi
határozatot hozta.
(3) A fellebbezési díjat az MJSZ Elnöksége határozza meg.
(4) Az elsőfokú határozat ellen benyújtott fellebbezés díját vissza kell téríteni a fellebbező fél
részére az alábbi esetekben:
a) Amennyiben a fellebbezés sikeres, vagyis az elsőfokú határozatot a másod fokon eljáró
bizottság a fellebbezési kérelem szerint változtatja meg;
b) részben sikeres fellebbezés esetén az eljáró másodfokú bizottság állapítja meg a díj
visszatérítésének mértékét.
(5) Az eljáró bizottságok döntenek arról, hogy ki és milyen arányban viseli az eljárási
költségeket, díjakat.
(6) A nem jogerős határozattal valamilyen tevékenységtől eltiltott e tevékenységet fellebbezés
esetén sem folytathatja, amennyiben a fegyelmi büntetést a Fegyelmi Bizottság a másodfokú
határozat meghozataláig azonnal végrehajthatóvá nyilvánítja.
(7) A fellebbező a Fellebbviteli Bizottság határozathozatal céljából tartott ülésének
megkezdéséig a fellebbezését visszavonhatja. A visszavont fellebbezést nem lehet újból
előterjeszteni. A visszavonás esetén a fellebbezési díj 70%-a visszatérítendő.
(8) Fellebbezés esetén a Fegyelmi Bizottságnak az iratokat 15 napon belül fel kell terjeszteni a
másodfokú szervhez.
(9) A másodfokú eljárást a fellebbezés kézbesítésétől számított 30 napon belül kell befejezni, az
ügy bonyolultsága esetén a szövetség elnöke az eljárást egy alkalommal 15 nappal
meghosszabbíthatja.
23. §
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Másodfokú határozat
(1) Az első fokú fegyelmi határozat elleni fellebbezés elbírálása a szövetség elnökségének
hatáskörébe tartozik, amely a fegyelmi ügyben – az érdekeltek szükség esetén történt
meghallgatása után – zárt ülésen, iratok alapján hozza meg jogerős és azonnal
végrehajtandó határozatát. Az elnökség teljes ülés helyett az általa kijelölt Fellebbviteli
Bizottság útján jár el, kivéve a 9. § (3) bekezdése második mondatában szabályozott esetet.
Az elnökség azon tagjai, akik az elsőfokú határozat meghozatalában részt vettek, a
másodfokú eljárás során a döntésben nem vehetnek részt.
(2) A Fellebbviteli Bizottság elnöke a fellebbezést tárgyalás mellőzésével elutasítja, ha:
a) a Fegyelmi Szabályzatban kizárt;
b) nem a jogosulttól származik;
c) elkésetten érkezik;
d) nem az előírt és szükséges példányban érkezik;
e) a fellebbezési díjat nem vagy nem a kellő határidőben fizették be, kivéve, ha a
fellebbezést a fegyelmi eljárás kezdeményezője nyújtja be.
(3) A másodfokú határozatban az elnökség az elsőfokú határozatot helybenhagyhatja,
megváltoztathatja, vagy hatályon kívül helyezheti. Hatályon kívül helyezés esetén, az első
fokon eljáró fegyelmi bizottságot új eljárás lefolytatására is utasítja.
(4) A főtitkár az elnökség írásba foglalt határozatát közli az érdekeltekkel, valamint
mindazokkal a szervekkel, amelyek közreműködni kötelesek a határozat végrehajtásában.
A fegyelmi eljárás iratait a fegyelmi bizottsághoz kell visszaküldeni.

24. §
A fegyelmi határozat jogerőre emelkedése
(1) A fegyelmi határozat azon a napon jogerőre emelkedik és végrehajthatóvá válik:
a) amikor az eljárás alá vont a fellebbezési jogáról írásban lemond,
b) fellebbezés hiányában a fellebbezési határidő lejártakor
c) fellebbezés esetében a Fellebbviteli Bizottság határozatának kézbesítésekor
(2) Ha az eljárás alá vont sportfegyelmi felelősségét jogerősen megállapították, az eljárás alá
vont köteles megtéríteni az általa indítványozott eljárási cselekmények, illetve a részéről
igénybe vett jogi képviselő költségeit.

25. §
A fegyelmi büntetés felfüggesztése, elengedése
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(1) A Fegyelmi Bizottság az általa a játékossal, edzővel, vezetővel szemben kiszabott, egy
évet meg nem haladó eltiltás, illetve 150.000,-Ft vagy annál magasabb összegű
pénzbüntetés végrehajtását a fegyelmi határozatban 2 hónaptól 2 évig terjedő próbaidőre
részben vagy egészben felfüggesztheti, ha ezt nyomatékos személyi és tárgyi körülmények
indokolttá teszik. A felfüggesztést külön indokolni kell.
(2) A próbaidőre felfüggesztett fegyelmi büntetést végre kell hajtani, ha az elkövetővel
szemben a próbaidő alatt a Fegyelmi Bizottság újabb fegyelmi büntetést szab ki.
(3) Az elnökség, ha a fegyelmi büntetés időtartamának több mint fele eltelt és a fegyelmi
eljárás alá vont újabb fegyelmi vétséget nem követett el, az érintett személyt, ill.
egyesületet mentesítheti a büntetés még végre nem hajtott része alól.
26. §
A fegyelmi határozatok nyilvántartása
A fegyelmi határozatokat a Fegyelmi Bizottság tartja nyilván. Az iratok megőrzésén kívül
betűrendes névmutatót kell fektetni. A Fegyelmi Bizottság egyébként ügyrendjét maga állapítja
meg.
27. §
Különös rendelkezések
A mérkőzés eredményének jogellenes befolyásolása
(1)

Az a sportszervezet, illetve játékos, sportszakember, játékvezető, szövetségi tisztviselő,
illetve más hivatalos résztvevőjeként közreműködő személy, aki tudomást szerez arról,
hogy még le nem leplezett, a mérkőzés eredményének és egyéb lényeges történéseinek
jogellenes befolyásolására irányuló cselekményt követtek el, vagy vele közölték és erről
a szövetség erre kijelölt hivatalos szervének haladéktalanul – de legkésőbb 24 órán belül
– nem tesz bejelentést, fegyelmi vétséget követ el. Ugyanígy fegyelmi vétséget követ el
az a játékos, vagy sportszakember, aki nem jelenti be az MJSZ-nek a fogadási csalással
kapcsolatos bármilyen elkövetői minőség miatti meggyanúsítása vagy ellene külföldi
fegyelmi eljárás megindításának tényét az arról való tudomásszerzését követő 8 napon
belül. A Fegyelmi Bizottság köteles eljárni és az alábbi büntetéseket kiszabni:
a.) Eltiltás a jégkorongsporttal kapcsolatos minden tevékenységtől - egytől tíz
évig terjedő időtartamra.
b.) Végleges eltiltás a jégkorongsporttal kapcsolatos minden tevékenységtől.

(2)

Annak a személynek vagy sportszervezetnek a büntetése, aki vagy amely a mérkőzés
eredményének bármilyen meg nem engedett módon történő jogellenes befolyásolására
törekszik, különösen ha a mérkőzés eredményére kiható előzetes megállapodást köt,
illetve ilyen megállapodás kötésére törekszik vagy erre ajánlkozik, továbbá az aki az
ellenfél játékosának, vezetőjének, edzőjének vagy a játékvezetőnek pénzt ad, ígér, vagy
bármilyen anyagi előnyt helyez kilátásba, továbbá aki az eredmény befolyásolására más
arra alkalmas személyt egyéb módon a mérkőzés eredményének befolyásolására rábír,
rábírni törekszik, vagy ezekre kísérletet tesz:

A) Ha az elkövető játékos:
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aa.) Eltiltás a jégkorongsporttal kapcsolatos minden tevékenységtől - egytől tíz évig terjedő
időtartamra.
ab.) Végleges eltiltás a jégkorongsporttal kapcsolatos minden tevékenységtől.
B) Ha az elkövető sportszakember:
ba.) Eltiltás a jégkorongsporttal kapcsolatos minden tevékenységtől - egytől tíz évig terjedő
időtartamra.
bb.) Végleges eltiltás a jégkorongsporttal kapcsolatos minden tevékenységtől.
C) Ha a fegyelmi vétség elkövetésében a sportszervezet egy vagy több tagja vett részt, a
sportszervezet büntetése:
ca.) pénzbüntetés 5 millió Ft-tól – 10 millió Ft-ig;
cb.) a jogellenesen befolyásolt mérkőzés eredményének a megsemmisítése és a
versenykiírásban meghatározott győzelmi pontszámnak 5-0-ás gólkülönbséggel a vétlen
sportszervezet javára igazolása;
cc.) meghatározott számú, egytől tízig terjedő büntetőpont levonása a vétkes csapat
eredményéből;

28.§
Záró rendelkezések
A 3. § (1) bekezdésben meghatározott pénzbüntetést a fegyelmi határozat jogerőre
emelkedésétől számított 30 napon belül kell a szövetség számlájára befizetni. Ha a befizetést az
érintett egyesület figyelmeztetés ellenére nem teljesíti, az elnökség az egyesület valamennyi
csapatát a folyamatban lévő bajnokságból törli és a következő bajnokságokban való nevezését
mindaddig visszautasítja, míg a befizetés meg nem történik.
Egyebekben a 39/2004. (III. 12.) Korm. rendelet szabályait kell alkalmazni.
ZÁRADÉK:
A Magyar Jégkorong Szövetség 1991. június 26-i Közgyűlése egyhangúlag elfogadta.
A Fegyelmi Szabályzatot a Magyar Jégkorong Szövetség 1997.jún-i közgyűlése módosította.
Az 1991. júniusi Fegyelmi Szabályzat hatályát veszti.
A Fegyelmi Szabályzatot a Magyar Jégkorong Szövetség 1998. szeptember 28-i közgyűlése
módosította. Az 1997. júniusi Fegyelmi Szabályzat hatályát veszti.
A Fegyelmi Szabályzatot a Magyar Jégkorong Szövetség elnöksége 2001. augusztus 28-i
elnökségi ülésén módosította. Az 1998. szeptember 28-i Fegyelmi Szabályzat hatályát veszti.
A Fegyelmi Szabályzatot a Magyar Jégkorong Szövetség elnöksége 2001. augusztus 28-i
elnökségi ülésén az Alapszabály 18. § (1) bekezdése alapján módosította. A 2001. augusztus
28-i Fegyelmi Szabályzat hatályát veszti.
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A Fegyelmi Szabályzatot a Magyar Jégkorong Szövetség elnöksége 2014. december 11-i
elnökségi ülésén az Alapszabály 18. § (1) bekezdése alapján módosította. A 2010. szeptember
2-i Fegyelmi Szabályzat hatályát veszti.
A Fegyelmi Szabályzatot a Magyar Jégkorong Szövetség elnöksége 2015. április 28-i elnökségi
ülésén az Alapszabály 18. § (1) bekezdése alapján módosította. A 2014. december 11-i
Fegyelmi Szabályzat hatályát veszti.

Budapest, 2015. április 28.

A MJSZ fegyelmi szabályzat 1. számú melléklete:
Büntetési tételek

A MJSZ fegyelmi szabályzat 2. számú melléklete:
MJSZ Elnökségi határozat a fellebbezési díj mértékéről
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