
 

 

 
 
MAGYAR BIRKÓZÓ SZÖVETSÉG (MBSZ) 
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Istvánmezei út 1-3. 
1146 
 
Ügyszám:   MBSZ-JÁFB. 3/1/2019-2020.  

(Laky Levente fegyelmi büntetés elengedése ügye) 
 
 
 
Az MBSZ Jogi, Átigazolási és Fegyelmi Bizottsága Laky Levente (anyja születési neve: Solti 
Erzsébet; születési hely és idő: Budapest, 2003. április 15.) fegyelmi büntetés elengedése iránti 
ügyében meghozta az alábbi 
 

H A T Á R O Z A T O T :  
 
Az MBSZ Jogi, Átigazolási és Fegyelmi Bizottsága az MBSZ-JÁFB. 1/2019-2020. számú, jogerős 
határozatával kk. Laky Levente versenyzőre, egy (1) év határozott időre kiszabott eltiltás fegyelmi 
büntetés még végre nem hajtott részét az eljárás alá vont kérelmére, méltányosságból, 2021. május 
13. napjától elengedi. 

 
I N D O K O L Á S 

 
1. A fegyelmi bizottság által megállapított tények 

 
[1] Az MBSZ Jogi, Átigazolási és Fegyelmi Bizottsága az MBSZ-JÁFB. 1/2019-2020. számú, jogerős 

határozatával kk. Laky Levente eljárás alá vont versenyzőt fegyelmi büntetésként egy (1) év határozott 
időre a versenyzéstől eltiltotta.  

 
[2] Az eljárás alá vont 2021. május 12. napján kérelmezte fegyelmi büntetése még végre nem hajtott részének 

méltányosságból történő elengedését. Kérelméhez csatolta a tevékenységét közvetlenül irányító 
sportszervezet (ESMTK Birkózó Szakosztály) támogató véleményét. 

 
2. Jogi indoklás 

 
[3] Az MBSZ Fegyelmi Szabályzatának (a továbbiakban: Fegyelmi Szabályzat) 30. §-a szerint:  

„(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. 

(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.”  

 
[4] Az MBSZ Jogi, Átigazolási és Fegyelmi Bizottsága megállapította, hogy a kérelmező fegyelmi büntetése 

elengedésének a Fegyelmi Szabályzat 30. § (1)-(2) bekezdéseiben meghatározott feltételei fennállnak, ezért 
méltányosságból – figyelemmel a kérelmező nagykorúvá válására is – a rendelkező rész szerint határozott. 

 
 



 

 

3. Egyebek 
 
[5] A fegyelmi eljárás lefolytatásával összefüggő költségeket – a Fegyelmi Szabályzat 31. § (2) bekezdésében 

meghatározott kivétellel – az eljáró szerv viseli. 
 
[6] A határozat ellen fellebbezésnek – a Fegyelmi Szabályzat rendelkezése hiányában – nincs helye. 
 

 
 
 
 
Kelt Budapesten, 2021. május 17. napján  
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