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Jóváhagyta:  

A Magyar Birkózó Szövetség Elnöksége 17/2020. (11.27.) számú határozatával



A Magyar Birkózó Szövetség  

Fegyelmi Szabályzata 
 

 

1.§ 

 

A Sportról szóló 2004. évi I. törvény és a 39/2004.(III.12.) Korm. rendeletben 

foglaltak alapján a Magyar Birkózó Szövetség (a továbbiakban: Szövetség) a következő 

fegyelmi szabályzatot alkotta meg. 

 

 

A fegyelmi szabályzat hatálya 

 

2.§ 

 

(1) E szabályzat rendelkezéseit kell alkalmazni a Szövetség tagjaira, a Szövetség 

versenyrendszerében résztvevő sportszervezetekre, a Szövetség nyilvántartott (igazolt) 

sportolóira, a Szövetség által foglalkoztatott játékvezetőkre, versenybírókra, valamint 

más sportszakemberekre a Szövetség által vagy közreműködésével szervezett, vagy 

engedélyezett, belföldön vagy külföldön megtartott sporteseményeken elkövetett 

fegyelmi vétségek elbírálása során.  

 

(2) Ha a Nemzetközi Birkózó Szövetség (UWW) az (1) bekezdésben meghatározott 

személyekkel vagy szervezetekkel szemben a sportág nemzetközi szabályai szerint 

büntetést szab ki, a Szövetség, illetőleg az érintett sportszervezet vagy a munkáltató e 

határozatot köteles végrehajtani, és szükség szerint saját hatáskörben a sportfegyelmi 

eljárást lefolytatni.  

 

 

Általános rendelkezések 

Hatáskör, illetékesség, időbeli hatály 

 

3.§ 

 

(1) A sportfegyelmi eljárást a Szövetség folytatja le. 

 

(2) A sportfegyelmi eljárás első fokon történő lefolytatására és elbírálására a Szövetség 

elnöksége I. fokú sportfegyelmi bizottságot hoz létre- Jogi, Átigazolási és Fegyelmi 

Bizottság néven -amely legalább öt főből áll.   

 

(1) A fegyelmi jogkört másodfokon a Szövetség Elnöksége gyakorolja. 

 

(3) A fegyelmi ügyben eljáró személyeket a tudomásukra jutott tények tekintetében 

titoktartási kötelezettség terheli. 

 

(4) A Jogi, Átigazolási- és Fegyelmi Bizottság, mint sportfegyelmi bizottság, működési 

rendjét maga állapítja meg.  
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4. §. 

 

(1) A fegyelmi felelősséget az elkövetés idején hatályban lévő szabályok szerint kell 

elbírálni. Amennyiben az elbíráláskor hatályban lévő szabályok enyhébb elbírálást 

tesznek lehetővé, úgy ezen szabályokat kell alkalmazni. 

 

(2) A sportfegyelmi eljárásban nem vehet részt sem tagként sem elnökként, sem 

jegyzőkönyvvezetőként az eljárás alá vont közeli hozzátartozója (Ptk 685.§ b) pont), 

sem az, akit az eljárás során tanúként vagy szakértőként hallgattak meg, vagy akinek 

sportfegyelmi büntetés meghozatalához vagy elmaradásához érdeke fűződik. 

 

(3) Nem vehet részt a II. fokú eljárásban az a személy, aki az I. fokú eljárásban részt vett, 

vagy ilyen személy közeli hozzátartozója. 

 

5.§ 

 

(1) A Szövetség Jogi, Átigazolási és Fegyelmi Bizottsága jár el - a (2) és (3) 

bekezdésben foglaltak kivételével - azzal szemben, aki  

 

a) a Szövetség által vagy közreműködésével rendezett bajnokságon, versenyen, 

edzésen, edzőtáborban vagy egyéb más sporteseményen nem kizárólag a 

sportegyesületi rendet sértő fegyelmi vétséget követ el. 

 

b) a sportág egészét vagy több sportegyesület működését érintő fegyelmi vétséget 

követ el, 

 

c) Amennyiben a fegyelmi eljárás alapját képező cselekmény elbírálása 

sportegyesületi hatáskörbe tartozik, annak elkövetése után, de még a 

sportegyesületi fegyelmi felelősségre vonás előtt sportegyesületi tagságát 

kilépéssel megszűnteti.  

 

 

(2) A Szövetség tagjának kizárására vonatkozó határozathozatal a Szövetség 

közgyűlésének hatáskörébe tartozik. 

 

 

(3) A Szövetség elnökének, alelnökének és elnökségei tagjainak valamennyi fegyelmi 

ügyében - amennyiben a vétség elkövetése e minőségében történt - a fegyelmi jogkört 

I. fokon a Szövetség elnöksége gyakorolja. Amennyiben más minőségben (edző, 

sportszakember, versenybíró, stb.) követi el a fegyelmi vétséget, az általános 

szabályok szerint kell vele szemben eljárni. 

 

 

(4) Amennyiben a Szövetség Elnöksége jár el I. fokú Fegyelmi Szervként, döntése 

felülvizsgálatára- ez esetben II. fokú Fegyelmi Szervezetként- a Szövetség közgyűlése 

jogosult.   
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6. § 

 

(1) A fegyelmi eljárásban érvényesülnie kell az alkotmányos elveknek, így különösen az 

ártatlanság vélelmének, a közvetlenségnek, a nyilvánosságnak, a bizonyítás 

szabadságának és a jogorvoslat lehetőségének. 

 

(2) A Szövetség tagjával szemben a Szövetség alapszabályában, valamint verseny- és 

játékszabályaiban foglalt, továbbá a verseny-kiírásban lévő rendelkezések 

alkalmazhatóak. A Szövetség ezen szabályzatai a sportegyesületek versenyzőivel 

kapcsolatos fegyelmi rendelkezéseket is tartalmazhatnak. 

 

 

Fegyelmi vétségek 

 

7. § 

 

(1) Fegyelmi vétséget követ el  

 

a) az a sportoló, aki a nemzetközi szövetség vagy a Szövetség szabályzataiban 

foglalt kötelezettségeket, 

b) az a hivatásos sportoló, aki a sporttevékenységével összefüggő 

munkaviszonyából, illetőleg munkavégzésre irányuló egyéb 

jogviszonyából származó kötelezettségeket, 

c) az az amatőr sportoló, aki a tagsági vagy szerződéses jogviszonyából a 

sporttevékenységre vonatkozó kötelezettségeket 

 

vétkesen megszegi. 

 

(2) Fegyelmi vétséget követ el az a sportszakember, aki 

 

a) a Nemzetközi Birkózó Szövetség (UWW) vagy a Szövetség 

szabályzataiban foglalt, illetőleg 

b) a munkaviszonyából, illetőleg a munkavégzésre irányuló egyéb 

jogviszonyából származó  

kötelezettségeit, vétkesen megszegi.  

 

 

(3) Az (1)-(2) bekezdésben foglaltakon túlmenően fegyelmi eljárás folytatható le a 

Szövetség verseny- és játékszabályzataiban, valamint a versenyzéssel kapcsolatban a 

Szövetség egyéb szabályzataiban megállapított előírásokat megszegő sportszervezettel 

szemben. 

 

(4) Az MBSZ versenyrendszerébe illeszkedő, szervezésében, lebonyolításában, vagy 

részvételével megtartott sportrendezvényen, (a továbbiakban: Sportrendezvény) 

illetőleg a MBSZ egyes testületi szerveinek (ideértve különösen az elnökség, az 

intézőbizottság, ideiglenes vagy állandó sportbizottságok stb. üléseit) ülésén az azon 

résztvevő sportolóknak, sportszakembereknek, a választott tisztségviselőknek 

példamutató, a magyar sport írott és íratlan etikai normái szerinti sportszerű 

magatartást kell tanúsítaniuk.  
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(5) A sportrendezvények szervezői kötelesek az általuk szervezett sportrendezvényen a 

rendet és az elvárható fegyelmet megteremteni és fenntartani, a rendező sportszervezet 

rendezés hiányosságaiért vagy az abból adódó rendbontás következményeiért a 

Sportszervezet fegyelmi eljárás hatálya alá vonható. 

 

(6) A sportszervezethez köthető személyek (ideértve különösen a szurkolótábor tagjait, a 

jelenlévő sportolók hozzátartozóit) a sportszerűtlen, a közösségi normákat sértő 

magatartásáért, amennyiben személyük azonosítható, a sportszervezet fegyelmi 

felelősséggel tartozik.  

 

(7) Választott tisztségviselő sportszerűtlen a közösségi normákat sértő magatartásáért 

sportfegyelmi eljárás hatálya alá vonható és vele szemben a büntetés kiszabására 

kerülhet sor.  

 

(8) Sportrendezvényen, testületi szerv ülésén tiltott és fegyelmi eljárás keretében 

szankcionálható a játékvezetőkkel a rendezvény lebonyolítóival, a részt vevő 

sportolókkal és sportszakemberekkel, illetőleg az ellenfél szurkolótáborával, a testületi 

szerve ülésén részt vevő személyekkel szembeni, illetőleg a közösség normáit sértő 

alalábbi magatartás: 

 

 - Fenyegetés. 

 - Kirívóan trágár kifejezés (rigmus) használata. 

 - Dolog vagy személy elleni erőszakos magatartás. 

 - Tiltott területre történő belépés. 

 - Tárgy tiltott területre történő bedobása. 

 - Olyan akusztikai eszköz használata, amely a bíráskodást megtéveszti, vagy 

másokat súlyosan zavar. 

- Minden olyan a fentiekben nem részletezett magatartás, amely a közvélekedés 

szerint sportszerűséget vagy a kulturált magatartás normáit súlyosan sérti.  

 

A felsorolt eseteben a fegyelmi felsőségre vonatkozó normák szerinti büntetés 

szabható ki azzal, hogy az ilyen magatartás 300 000 Ft-ig terjedő, ismételt esetben 600 

000 Ft-ig terjedő pénzbüntetéssel sújtható.  

 

(9) Az a sportszervezet, sportszakember, és sportoló, amely a saját internetes oldalán vagy 

közösségi oldalán a birkózó sport nemzetközi szervezetéről, az MBSZ-ről, az MBSZ 

tisztségviselőiről, alkalmazottairól, más sportszervezetről, sportszakemberekről és 

sportolóról, sportrendezvény résztvevőiről, rendezőiről, a választott testület tagjairól 

személyüket, becsületüket, a bírálat józan és tisztességes normáit megszegő, a 

közvélekedés szerint súlyosan sértő módon nyilatkozik, róluk valós vagy manipulált 

képet, ábrát tesz közzé vagy azt továbbít, terjeszt, vagy egyébként őket kiemelkedően 

negatív színben tünteti fel, felfegyelmi eljárás hatálya alá vonható. 

 

(10) A Magyar Birkózó Szövetség tagszervezetei, a választott tisztségviselői, 

sportszakemberek, sportolók a jogszabályok, a kormány és nemzetközi szervezetek 

vagy szervek által előírt az un. koronavírus elterjedésének megakadályozása 

érdekében hozott rendelkezéseit, ideértve különösen az - előírt vizsgálaton történő 

megjelenést és részvételt, - mobilitással kapcsolatos korlátozásokat, - higiéniai 
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rendelkezések betartását, - verseny, edzés bármely rendezvény megrendezésével 

kapcsolatos tiltás vagy korlátozást kötelesek betartani és betartatni. Ezen szabályok 

megszegése esetén sportfegyelmi eljárás hatálya alá vonhatóak. 

 

 

A fegyelmi büntetések 

 

8. § 

 

(1) A sportolóra és a sportszakemberre sportfegyelmi büntetésként  

 

a) szóbeli figyelmeztetés, 

b) írásbeli megrovás, 

c) kedvezmények megvonása (csökkentése), 

d) pénzbüntetés 

 

szabható ki.  

 

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

 

a) sporttevékenységtől, ezen belül külön is nemzetközi szerepléstől  

b) átigazolástól, 

c) kölcsönadástól 

 

meghatározott időre való eltiltás büntetés is kiszabható.  

 

(3) A sportszakemberre az (1) bekezdésben foglaltakon kívül szakmai tevékenységtől, 

sportági esemény látogatásától meghatározott időre való eltiltás büntetés is 

kiszabható. (Sportszakember munkáltatójának a Mtk. által létrejött jogköre nem 

korlátozható.) 

 

9. § 

 

(1) A sporttevékenységtől eltiltás lehet: 

 

a) Versenyzéstől (ezen belül külön választva is lehetséges: hazai versenyeken, 

belföldön-, vagy külföldön rendezett versenyeken való részvétel 

korlátozása) 

b) Edzés látogatásától, 

c) Sportrendezvényen való részvételtől, vagy 

d) A Szövetségen belüli tevékenységtől eltiltás 

 

(2) A szakmai tevékenységtől eltiltás lehet: 

 

a) edzői tevékenységtől, 

b) versenybírói működéstől,  

c) sportrendezvényen való részvételtől, vagy 

d) a Szövetségen belüli tevékenységtől eltiltás.  

 



 

7 
 

7 

(3) A büntetés időtartama a 8. § (1) bekezdésének c) pontja esetében az egy évet, a 8. § (2)   

bekezdése esetében a két évet nem haladhatja meg.  

 

(4) A büntetés mértéke a 8. § (1) bekezdésének d) pontja esetében a sportoló 

sporttevékenységéből, a sportszakember szakmai tevékenységéből származó éves 

átlagjövedelmének három havi összegét nem haladhatja meg.  

 

10. § 

 

(1) Sportszervezetre, illetőleg annak szervezeti egységére fegyelmi büntetésként 

 

a) írásbeli figyelmeztetés, 

b) a Szövetség által adható juttatások csökkentése, megvonása, 

c) a rendezői létszám felemelésére kötelezés, 

d) szövetségi ellenőr fogadására és eljárási költségeinek viselésére kötelezés, 

e) sportrendezvény nézők nélkül, zárt sportlétesítményben való megtartása,  

f) pályaválasztási jog meghatározott időre való megvonása, 

g) mérkőzés eredményének megsemmisítése, bajnoki pontok levonása, 

h) büntetőpontok megállapítása, 

i) nemzetközi sportrendezvényen való részvételtől eltiltás,  

j) sportoló igazolásához, átigazolásához való jog megvonása, 

k) a versenyrendszer alacsonyabb osztályába sorolás, 

l) a versenyrendszerből vagy meghatározott számú versenyből kizárás, 

m) a szövetségi eljárás költségeinek viselésére kötelezés, 

n) a Szövetségből kizárás, 

o) pénzbüntetés 

 

szabható ki.  

 

(2) A büntetés időtartama 

 

a) az (1) bekezdés b) pontja esetében a hat hónapot, 

b) az (1) bekezdés e) pontja esetében a három alkalmat, 

c) az (1) bekezdés f) pontja esetében a három hónapot, 

d) az (1) bekezdés i), j) és l) pontja esetében a kilenc hónapot 

e) az (1) bekezdés n) pontja esetében az egy évet 

 

nem haladhatja meg.  

 

(3) A büntetés az (1) bekezdés m) pontja esetében teljes költségviselést jelent. 

 

(4) A büntetés mértéke az (1) bekezdés o) pontja esetében az 1 millió forintot, azaz egy 

millió forintot nem haladhatja meg.  

 

11. § 

 

(1) A Szövetséggel szerződéses viszonyban nem álló sportolóra, illetve sportszakemberre 

pénzbüntetés nem szabható ki. 
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(2) Ha a nemzetközi szövetség vagy a Szövetség a sportolóra, sportszervezetre vagy 

sportszakemberre fegyelmi büntetést szabott ki, azt a sportszervezet köteles 

végrehajtani.  

 

 

A fegyelmi büntetés célja és kiszabásának elvei 

 

12. § 

 

(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 súlyosbító 

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) A fegyelmi büntetések együtt is kiszabhatók.  

 

(4) Ha az eljárás alá vont a fegyelmi büntetés hatálya alatt újabb fegyelmi eljárás alapjául 

szolgáló kötelezettségszegést követ el, ugyanaz a fegyelmi büntetés ismételten 

kiszabható.  

 

13. § 

 

(1) A sportoló és a sportszakember esetében a 9. §. (1), (2) bekezdésben felsorolt, eltiltás 

fegyelmi büntetések méltányosságból, próbaidőre felfüggeszthetőek, 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 fegyelmi vétség miatt írásbeli figyelmeztetésnél 

vagy írásbeli megrovásnál súlyosabb fegyelmi büntetés kiszabására került sor. Ebben 

az esetben a büntetéseket össze kell számítani és a Határozatban közölni kell az 

összevont büntetés hátralévő pontos időtartamát. 

 

(4) A fegyelmi büntetés végrehajtásának felfüggesztésére a fegyelmi határozat jogerőre 

emelkedését követően – a fegyelmi eljárás alá vont kérelmére – a Szövetség Jogi, 

Átigazolási- és Fegyelmi Bizottságának van hatásköre. A Bizottság a (3) pontban 

részletezett módon összeszámított büntetés felfüggesztéséről kizárólag csak 4 tagjának 

egyetértő szavazatával, s csak akkor dönthet, ha döntésekor az összeszámított 

büntetésből még hátralévő időtartam nem haladja meg az egy évet.   
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Az eljáró szervek 

 

14. § 

 

(2) A fegyelmi eljárást 

 

a) a sportolóval szemben a Szövetség,  

b) a sportszakemberrel szemben a munkáltató vagy megbízó, illetőleg, ha a fegyelmi 

vétséget a sportszakember a Szövetség által kiírt, vagy szervezett versenyen 

résztvevő sportszervezet hivatalos képviselőjeként követte el, a Szövetség,  

c) a sportszervezettel szemben a Szövetség,  

(a továbbiakban együtt: eljáró szervek) folytatja le.  

 

(3) A 4.§ (2)-(4) bekezdésében megfogalmazott általános alapelvekkel összhangban nem 

vehet részt a fegyelmi jogkör gyakorlásában, illetőleg jegyzőkönyvvezetőként nem 

működhet közre: 

 

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

b) aki ellen fegyelmi eljárás vagy büntető eljárás van folyamatban, ennek 

jogerős befejezéséig, 

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

d) akinek a fegyelmi büntetés megállapításához vagy annak elmaradásához 

érdeke fűződik, 

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

f) a másodfokú eljárásban az, aki az elsőfokú eljárásban a fegyelmi bizottság 

tagjaként eljárt.  

 

(4) A (3) bekezdés szerinti összeférhetetlenséget az érintett személy köteles bejelenteni, és 

tevékenységét az eljárásban egyidejűleg megszüntetni. Ha olyan körülmény merült 

fel, amely a fegyelmi jogkör gyakorlóinak elfogulatlanságát kétségessé teszi, az 

eljárás alá vont elfogultsági kifogást terjeszthet elő. 

 

(5) Az összeférhetetlenség kérdésében a bejelentés vagy a kifogás alapján az eljáró szerv 

elnöke, amennyiben az az elnök személyét érinti, a Szövetség elnöke határoz. Az 

összeférhetetlenség megállapítása esetén az érintett személyt az eljárásból ki kell 

zárni, és az eljárást a kizárt személy tevékenységével érintett részében meg kell 

ismételni.  

 

15.§ 

 

(1) Az eljárás során nem hallgatható ki tanúként, akitől testi vagy szellemi 

fogyatékossága miatt helyes vallomás nyilvánvalóan nem várható, illetve nem 

hallgatható ki olyan tényről, amely államtitkoknak, szolgálati titkoknak minősül az, 

aki e titoktartási kötelezettsége alól nem kapott felmentést. 

 

(2) A vallomást megtagadhatja: 

 

a) az eljárás alá vont hozzátartozója, 
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b) aki magát vagy hozzátartozóját bűncselekmény elkövetésével vádolná az 

ezzel kapcsolatos kérdésben, 

c) aki hivatásánál fogva titoktartásra köteles, kivéve, ha ez alól felmentették. 

 

(3) A tanút a mentességi jogára a kihallgatás megkezdése előtt figyelmeztetni kell. 

 

 

Az elévülés 

 

16. § 

 

(1) Fegyelmi eljárás – a (2)-(3) bekezdésben foglaltak kivételével – a 

kötelezettségszegéstől számított egy éven belül indítható. Külföldön elkövetett 

kötelezettségszegés esetén a határidőt az eljárás alá vont belföldre történő 

visszaérkezésétől kell számítani.  

 

(2) Nem indítható fegyelmi eljárás, ha a fegyelmi vétség elkövetéséről a fegyelmi eljárás 

elrendelésére illetékes szervnek bejelentés folytán vagy más úton, több mint három 

hónapja tudomása volt.  

 

(3) Doppingvétség megállapítása esetén az elévülési határidő nyolc év.  

 

17.§ 

 

(1) Ha az eljárás alá vont személy sportolói szerződése, munkaviszonya vagy 

sportegyesületi tagsága a sportfegyelmi büntetés letöltése előtt megszűnik, a büntetést 

vagy annak hátralévő részét az a szerv foganatosítja, amellyel az eljárás alá vont 

személy jogviszonyba, ill. tagsági viszonyba kerül. 

 

(2) A büntetést csak akkor lehet foganatosítani, ha az nem évült el. 

 

(3) A büntetés végrehajthatósága pénzbüntetés esetében egy év, egyéb büntetés esetében 

három év alatt évül el.   

 

 

A fegyelmi eljárás megindítása 

 

18. § 

 

(1) Fegyelmi eljárást fegyelmi vétség elkövetésének alapos gyanúja esetén – (2) 

bekezdésben foglaltak kivételével – a Szövetség elnökének, főtitkárának indítványára, 

a fegyelmi bizottság elnöke indíthat, aki erről nyolc napon belül írásban értesíti az 

eljárás alá vont személyt, illetve sportszervezetet.  

 

(2) A fegyelmi bizottság elnöke külön indítvány nélkül is indíthat fegyelmi eljárást, ha 

 

a) a fegyelmi eljárás során merül fel valaki ellen fegyelmi eljárás 

elrendelésének szükségessége, vagy 
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b) a versenyen kiállított vagy kizárt, és a versenyszabályok szerint a fegyelmi 

bizottság előtt megjelenésre kötelezett sportolók ügyében kell eljárni. 

 

19. § 

 

(1) A fegyelmi eljárást megindító értesítésben meg kell jelölni:  

 

a) a fegyelmi eljárás tárgyát és megindításának jogalapját, 

b) a fegyelmi eljárás alapjául szolgáló cselekményt,  

c) a rendelkezésre álló bizonyítékokat, 

d) az eljárás alá vont meghallgatásának, illetve a tárgyalásnak az időpontját.  

 

(2)  A./ Ha a fegyelmi eljárás alapjául szolgáló cselekmény súlya vagy jellege azt 

indokolja, a fegyelmi eljárást megindító értesítésben az eljárás alá vont személy az 

elsőfokú fegyelmi határozat meghozataláig terjedő időre a sporttevékenység 

folytatásától felfüggeszthető. A felfüggesztésről nem kell külön rendelkezni, ha azt a 

versenyszabályzat már tartalmazza.  

B./ Amennyiben a fegyelmi eljárás alapja doppingvétség, úgy az eljárás alá vont 

személyt mindenfajta sporttevékenység folytatásától fel kell függeszteni. 

 

(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 öt 

munkanappal korábban megkapják.  

 

(5) Ha a fegyelmi eljárás alá vont személy kiskorú, az eljárás megindításáról törvényes 

képviselőjét is értesíteni kell, aki köteles részt venni a fegyelmi eljárásban.  

 

 

A tárgyalás 

 

20. § 

 

(1) A fegyelmi tárgyalást legkésőbb az eljárás megindításáról szóló értesítés 

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, és távolmaradását méltányolható indokkal 

előre nem jelezte. Az eljárás lefolytatható akkor is, ha az eljárás alá vont vagy 

képviselője írásban bejelentette, hogy a tárgyaláson nem kíván részt venni.  

 

(3) A tárgyalást a Jogi, Átigazolási- és Fegyelmi Bizottság elnöke 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.  
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(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 jegyzőkönyvet kell felvenni, amely tartalmazza mindazokat a lényeges 

adatokat és tényeket, amelyek az ügy elbírálásához szükségesek.  

 

(7) Az eljárás alá vont az eljárás során jogi képviselőt vehet igénybe. Az eljárás alá vont 

kérelmére az eljárás során a sportágban 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, a kötelezettségszegés elkövetésével kapcsolatos 

megállapításokat és azok bizonyítékait vele írásban kell közölni, és nyolc napos 

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

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

 

 

21. § 

 

(1) Az elsőfokú eljárást a megindítástól számított legfeljebb harminc, - a 19. § (2) 

bekezdésében foglaltak alkalmazása esetén tizenöt – napon belül határozathozatallal 

be kell fejezni. Ha az ügy az első tárgyaláson nem volt tisztázható, a tárgyalást követő 

nyolc napon belül újabb tárgyalást kell tartani. Az ügy bonyolultsága esetén az eljáró 

szerv az eljárást egy alkalommal tizenöt nappal meghosszabbíthatja.  

 

(2) Az eljáró szervnek joga van a fegyelmi eljárás felfüggesztésére  

 

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

védekezését a 20. § (8) bekezdésében meghatározottak szerint nem tudja 

előterjeszteni, illetve 

b) legfeljebb a büntető- vagy szabálysértési -, illetőleg a Nemzetközi Birkózó 

Szövetség (UWW) eljárásának jogerős befejezéséig, ha a 

kötelezettségszegés miatt büntető- vagy szabálysértési eljárás indult, 

feltéve, hogy a jogerős határozat nélkül a tényállás nem tisztázható.  

 

(3) Meg kell szüntetni a fegyelmi eljárást, ha 

 

a) annak tartama alatt az eljárás alá vont személy munkaviszony, 

munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonya, amatőr sportolói szerződése 

vagy sportegyesületi tagsága (a továbbiakban együtt: tagsági viszony) 

megszűnik, és a megszűnéstől számított egy éven belül a sportágban új 

tagsági viszonyt nem létesít, 

b) az eljárás alá vont a terhére rótt kötelezettségszegést nem követte el, vagy 

annak elkövetése nem bizonyítható, 

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

eljárás alá vont sportszervezet megszűnik.  
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A fegyelmi határozat 

 

22. § 

 

Az eljáró szerv elsőfokú határozatában 

 

a) ha a kötelezettségszegést megállapítja, büntetést szab ki, 

b) megállapítja, hogy az eljárás alá vont személy kötelezettségszegést nem 

követett el  

c) az eljárást megszüntetheti, amennyiben annak feltételei jelen szabályzat 

szerint adottak.  

 

23. § 

 

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

határozatot írásba foglalni, és az eljárás alá vonttal azt, ezt követően postai kézbesítés 

útján közölni.  

 

(2) A fegyelmi határozat tartalmazza az eljárás megszüntetését, vagy a 

kötelezettségszegés megállapítását és megnevezését, a fegyelmi büntetést, annak 

mértékét, illetve időtartamát, valamint mindkét esetben a határozat indokolását, 

továbbá az eljárás alá vont tájékoztatását a jogorvoslat lehetőségéről. A feltételek 

együttes megléte hiányában a fegyelmi határozat semmis.  

 

24. § 

 

(1) A fegyelmi határozat rendelkező részből és indokolásból áll. A határozatban 

bevezetésként meg kell jelölni, hogy a határozatot melyik eljáró szerv hozta, továbbá 

annak nevét, aki ellen a fegyelmi eljárás indult, végül a határozat meghozatalának 

helyét és idejét.  

 

(2) A fegyelmi határozat rendelkező részének tartalmaznia kell az elkövető nevén és 

személyi (azonosító) adatain kívül az elkövetett kötelezettségszegés megjelölését, a 

vétkesség kérdésében való döntést és az alkalmazott fegyelmi büntetést. A határozat 

rendelkező részében kell megállapítani a határozat nyilvánosságra hozatalának 

módját, továbbá utalni a jogorvoslat lehetőségére is.  

 

(3) A fegyelmi határozat indokolásának tartalmaznia kell a bizonyítottnak vett tényállást a 

bizonyítékok megjelölésével, továbbá annak kifejtését, hogy az elkövetett mulasztás 

vagy cselekmény milyen kötelezettségszegést valósít meg, az elkövetésben az eljárás 

alá vont mennyiben vétkes, végül az enyhítő és súlyosbító körülmények értékelését és 

a fegyelmi büntetés mértékének indokolását.  

 

(4) A fegyelmi eljárást megszüntető határozat rendelkező részének tartalmaznia kell az 

eljárás alá vont azonosítására alkalmas adatokat, az eljárás tárgyát, továbbá az eljárás 

megszüntetésének kimondását, valamint utalni kell a jogorvoslat lehetőségére is.  
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(5) A fegyelmi eljárást megszüntető határozat indokolásában ki kell térni azokra az 

okokra, amelyek miatt az eljárást meg kellett szüntetni, és fel kell sorolni mindazokat 

a bizonyító tényeket és adatokat, amelyeket a Határozat meghozásakor figyelembe 

vettek. 

 

25. § 

 

(1) Fellebbezés hiányában a fegyelmi határozat a fellebbezési határidő lejártát követő 

napon emelkedik jogerőre, és válik végrehajthatóvá.  

 

(2) A fegyelmi határozatot – az eljárás alá vonton kívül – meg kell küldeni mindazon 

szerveknek, amelyek a határozat végrehajtásában közreműködni kötelesek.  

 

(3) Az eljáró szerv az által hozott, írásba foglalt és kézbesített fegyelmi határozatot - a 

nyilvánvaló elírás kijavítását kivéve – nem változtathatja meg.  

 

 

A fellebbezés 

 

26. § 

 

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

jogorvoslati kérelem terjeszthető elő a Szövetség Elnökségéhez, amely szerv a II. fokú 

döntési szervezet. A jogorvoslati kérelemmel az eljárás alá vont személy, illetőleg, ha 

az eljárás alá vont sportszervezet, annak törvényes képviselője.  

 

(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 jogorvoslati kérelem benyújtása a határozat végrehajtására halasztó hatályú, 

azonban a nem jogerős határozattal a sporttevékenységtől eltiltott személy, 

sporttevékenységet a másodfokú határozat meghozataláig jogorvoslati kérelem 

benyújtása esetén sem folytathat.  

 

27. § 

 

(1) A II. fokon eljáró szervezet, a MBSZ Elnöksége, eljárására, határozathozatalára, a 

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

foglaltakra is figyelemmel – kell megfelelően alkalmazni.  

 

(2) Az MBSZ Elnöksége, a fellebbezést, a beérkezését követő első, éves tervben 

meghatározott időpontban tartandó, ülésén köteles megtárgyalni.   

 

28. § 

 

(1) Az MBSZ Elnöksége a másodfokú eljárásban, az elsőfokú határozatot vagy 

helybenhagyja, vagy megváltoztathatja, illetőleg a (2) bekezdésben foglaltak szerint 

jár el. 
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(2) Abban az esetben, ha az MBSZ Elnöksége az elsőfokú határozatot megsemmisíti, és 

az első fokon eljárt szervetet új eljárásra utasítja, vagyis az eljárás megismétlését 

rendeli el, határozatában az új eljárás lefolytatásához iránymutatást ad. 

 

(3) A másodfokú határozat a kihirdetésével válik jogerőssé és – a 29. § és a 30. § szerinti 

eljárásokra tekintet nélkül – végrehajtható.  

 

(4) Az eljárás alá vont a 29.§ (1) bekezdésben írott kérelemben méltányosságból a 

határozat végrehajtásának felfüggesztését kérheti, ha az fegyelmi büntetésként eltiltást 

tartalmaz. A méltányosság kérdésében a Jogi, Átigazolási- és Fegyelmi Bizottság 

dönt. 

 

(5) A fegyelmi eljárás során keletkezett iratokat az első fokon eljárt szervnek kell 

visszaküldeni. 

 

29. § 

 

(1) Az elnökség sporttevékenységtől eltiltás büntetést kiszabó határozata ellen a sportoló, 

a szakmai tevékenységtől eltiltás büntetést kiszabó határozata ellen a sportszakember 

keresettel a Sport Választott Bírósághoz fordulhat.  

 

(2) A fegyelmi eljárás alá vont sportoló, illetve sportszakember a sporttevékenységtől, 

illetőleg a szakmai tevékenységtől eltiltó másodfokú jogerős fegyelmi határozat ellen 

akkor is keresettel fordulhat a Sport Választott Bírósághoz, ha a felülvizsgálati 

eljárásra való jogosultságával nem élt.  

 

(3) Abban az esetben, ha az eljárás alá vont személy ügyében a Nemzetközi Birkózó 

Szövetség (UWW) hozott döntést, úgy az ellen kizárólag a Nemzetközi Sport 

Választott Bírósághoz (CAS) nyújtható be döntés. 

 

 

A fegyelmi büntetés elengedése 

 

30. § 

 

(1) A Jogi, Átigazolási- és Fegyelmi Bizottság a jogerős határozattal kiszabott fegyelmi 

büntetés még végre nem hajtott részét az eljárás alá vont kérelmére, méltányosságból 

elengedheti, ha 

 

a) a fegyelmi büntetés időtartamának már több mint fele eltelt, és 

b) a fegyelmi eljárás alá vont újabb fegyelmi vétséget ez idő alatt nem 

követett el, és az elengedésre egyébként is érdemes, továbbá 

c) a fegyelmi büntetés célja ily módon is elérhető. 

d) A Bizottság a 13. § (3) pontban részletezett módon összeszámított büntetés 

elengedéséről kizárólag csak 4 tagjának egyetértő szavazatával, s csak 

akkor dönthet, ha döntésekor az összeszámított büntetésből még hátralévő  

időtartam nem haladja meg az egy évet. 
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(2) A fegyelmi büntetés elengedésére irányuló kérelmet az első fokon eljárt szervnél kell 

benyújtani, és csatolni kell a kérelmező tevékenységét közvetlenül irányító szerv 

(sportszervezet, szakosztály, bizottság stb.) véleményét.  

 

(3) A (2) és (3) bekezdésben foglaltak doppingvétség esetén nem alkalmazhatóak. Ebben 

az esetben is végre kell azonban hajtani a Nemzetközi Birkózó Szövetség (UWW) 

döntését. 

 

(4) A pénzben kifejezett fegyelmi büntetés a kifizetésekor, az időtartamban meghatározott 

fegyelmi büntetés – az (1) bekezdésben foglaltakra is figyelemmel – az időtartam 

elteltekor, az egyéb sportfegyelmi büntetés a foganatosítása után azonnal elévül. 

 

 

Vegyes és záró rendelkezések 

 

31. § 

 

(1) A fegyelmi eljárás lefolytatásával összefüggő költségeket – a (2) bekezdésben 

meghatározott kivétellel – az eljáró szerv viseli.  

 

(2) Ha az eljárás alá vont fegyelmi felelősségét jogerősen megállapították, az eljárás alá 

vont köteles megtéríteni az általa indítványozott eljárási cselekmények, illetve a 

részéről igénybe vett jogi képviselő költségeit.  

 

32. § 

 

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

valamint a jelen fegyelmi szabályzat rendelkezései szerint kötelesek eljárni.  

 

33.§ 

 

 E szabályzat értelmében hozzátartozó az egyenes ágbeli rokon, és annak házastársa, az 

örökbefogadó és a nevelőszülő, az örökbefogadott és a nevelt gyermek, a testvér, a házastárs, 

az élettárs és a jegyes, a házastárs egyenes ágbeli rokona és testvére, valamint a testvér 

házastársa. 

 

34.§ 

 

A napokban megállapított határidőbe nem számít be az a nap, amelyre a határidő 

kezdetére okot ad körülmény esik (kezdő nap). Ha a határidő utolsó napja munkaszüneti nap, 

a határidő a következő munkanapon jár le. Nem számít a határidő elmulasztásának, ha a 

beadványt a határidő utolsó napján postára adták. 

 

35. § 

 

 A fegyelmi határozatokat a Szövetség fegyelmi bizottsága tartja nyilván. A kiszabott 

pénzbüntetés a Szövetséget illeti. 
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36. § 

 

(1) A többször módosított és aktualizált, valamint egységes szerkezetbe foglalt Fegyelmi 

Szabályzatot az MBSZ Elnöksége 17/2020 (11.27.). számú határozatával hagyta jóvá, s 

az 2020. november 30. napjával lép életbe. 

 

 

 

                                                                                            Magyar Birkózó Szövetség 


