
  

Magyar Röplabda Szövetség 
 

Sportfegyelmi Szabályzat 
 
A Magyar Röplabda Szövetség (továbbiakban MRSZ) Sportfegyelmi Szabályzatát (a továbbiakban: 
Szabályzat) – az alábbiak szerint állapítja meg: 
 

1. § 
 
(1) A jelen Szabályzat hatálya a Sportról szóló 2004. évi I. törvény 14.§ (3) bekezdésében kapott 

felhatalmazás alapján a Magyar Röplabda Szövetség (a továbbiakban: szakszövetség) tagjaira 
(sportszervezetek), továbbá az a szakszövetség keretében sporttevékenységet folytató 
nyilvántartásba vett sportoló, valamint a sportágban tevékenységet végző edző, játékvezető, 
választott tisztségviselő és egyéb sportszakember sporttevékenységgel összefüggő fegyelmi 
felelősségére terjed ki. 

 
(2) Ha a sportág nemzetközi szakszövetsége a sportolóval, a sportszakemberrel, illetve a 

sportszervezettel szemben szab ki a sportág nemzetközi szabályai szerint büntetést, a 
sportszervezet illetve a szakszövetség köteles e határozatot végrehajtani, és szükség szerint 
saját hatáskörében a fegyelmi eljárást lefolytatni. 

 
2. § 

 
(1) Sportfegyelmi vétséget követ el az a sportoló, aki 

a) A sportági nemzetközi szakszövetsége, vagy szakszövetség játék, verseny, igazolási, 
átigazolási illetve egyéb szabályzataiban foglalt kötelezettségeket vétkesen megszegi, 

b) sporttevékenységgel összefüggésben bűncselekményt vagy szabálysértést követ el, 
c) meg nem engedett teljesítményfokozó szert, készítményt vagy módszert alkalmaz, illetőleg 

annak alkalmazásában közreműködik, (vagy meg nem engedett teljesítményfokozó szerek, 
készítmények és módszerek használatának tilalmára vonatkozó előírásokat megszegi). 

 
(2) A sportszakemberrel szemben sportfegyelmi eljárást akkor lehet lefolytatni, ha a sportági 

nemzetközi szakszövetség, vagy a szakszövetség szabályzataiban foglalt, kötelezettségeit 
vétkesen megszegi. 

 
(3) A sportszakember alatt az edzőt, másodedzőt, masszőrt, orvost és egyéb hivatalosan 

közreműködőt és a választott tisztségviselőt is érteni kell. 
 
(4) A sportfegyelmi szabályzat akkor alkalmazható a játékvezetők sportfegyelmi felelősségének 

megállapítására, ha az MRSZ JT a JFB eljárását indítványozza, illetve, ha az MRSZ JT 
elnökségének döntése ellen az érintett a JFB-hez panaszt nyújt be. 

 
(5) Sportfegyelmi eljárást lehet lefolytatni a sportszervezettel szemben, ha a szakszövetség 

alapszabályában, illetve más szabályzataiban meghatározott előírásokat vétkesen megszegi. 
 
(6) Az (1) bekezdés c. pontjában meghatározott fegyelmi vétség elkövetése esetén nem a jelen 

szabályzat, hanem a Szakszövetség Doppingszabályzatának rendelkezéseit kell alkalmazni. 
 

3. § 
 
(1) A sportolóra és sportszakemberre egyaránt alkalmazható fegyelmi büntetések a következők: 

a) szóbeli figyelmeztetés, 
b) írásbeli megrovás, 
c) meghatározott kedvezmények és juttatások csökkentése illetőleg megvonása legfeljebb egy 

évi időtartamra, 
d) pénzbüntetés. 

 
(2) A sportolóra az előző bekezdésben meghatározottakon túl: 

a) sporttevékenységtől (a szakszövetség versenyein való részvételtől), 
b) átigazolástól, 



  

c) kölcsönadástól, 
meghatározott időre való eltiltás büntetés is kiszabható. 

 
(3) A pénzbüntetés mértéke a hivatásos sportoló sporttevékenységből, illetve a sportszakember 

szakmai tevékenységből származó éves átlagjövedelmének hat havi összegét nem haladhatja 
meg. Amatőr sportolóra, vagy ingyenes megbízási szerződés alapján tevékenykedő 
sportszakemberre pénzbüntetés nem szabható ki. A pénzbüntetés, a szóbeli figyelmeztetés és 
írásbeli megrovás büntetésekkel együtt nem szabható ki. A pénzbüntetésen kívül más fegyelmi 
büntetések együttesen nem alkalmazhatók a (7) bekezdésben meghatározottak kivételével. 

 
(4) A versenyzőt a sportszövetség versenyein történő részvételtől legfeljebb öt évre lehet eltiltani. Az 

igazolási (nyilvántartási) és az átigazolási szabályok megsértése esetén az ideiglenes vagy 
végleges átigazolásból (kölcsönadásból) a versenyző legfeljebb két évre zárható ki (tiltható el). A 
sportszakemberre a szakszövetség versenyrendszerében történő sportszakmai tevékenységtől 
legfeljebb öt évre való eltiltás büntetés szabható ki. 

 
(5) A sportszakemberre a (4) bekezdésben meghatározott eltiltás magába foglalja, sportági 

sportesemény látogatásától meghatározott időre való eltiltást is. 
 
(6) A szakszövetség a sportfegyelmi eljárást az általa kiírt vagy szervezett versenyen részt vevő 

sportszervezettel szemben folytathatja le. A Sportszervezetre sportfegyelmi büntetésként: 
a) írásbeli figyelmeztetés, 
b) a szakszövetség által adható juttatások csökkentése (megvonása), 
c) a rendezői létszám felemelésére kötelezés, 
d) szakszövetségi ellenőr fogadására és eljárási költségeinek viselésére kötelezés, 
e) a sportrendezvény nézők nélkül, zárt sportlétesítményben történő megtartásának előírása 

vagy szektor lezárásának elrendelése, mindkettő legfeljebb hat hónapi időtartamra, 
f) a pályaválasztási jog legfeljebb hat hónapra történő megvonása, 
g) a mérkőzés eredményének megsemmisítése, bajnoki pontok levonása, 
h) büntetőpontok megállapítása, 
i) nemzetközi sportrendezvényen történő részvételtől eltiltás, legfeljebb kétévi időtartamra, 
j) sportoló igazolásához (átigazolásához) való jog megvonása, legfeljebb kétévi időtartamra, 
k) a versenyrendszer alacsonyabb osztályába sorolás, abban az esetben, ha az adott 

versenyrendszerben (hivatásos, vegyes, amatőr) van alacsonyabb osztály, 
l) meghatározott számú (legfeljebb öt) versenyből vagy versenyrendszerből (hivatásos, vegyes, 

amatőr) történő kizárás legfeljebb egy évre, 
m) a szakszövetségi eljárás költségeinek viselésére kötelezés, 
n) a szakszövetségből kizárás legfeljebb egy évre, 
o) legfeljebb ötvenmillió forint pénzbüntetés, 
szabható ki. 

 
(7) A pénzbüntetés a (6) bekezdés b)-m) pontjaiban 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), illetve j) pontban meghatározott büntetésekkel együtt is alkalmazhatók. 

 
(8) A szakszövetség által, a versenyzővel szemben, az (1) bekezdés d) pontja és (2) bekezdése 

alapján, a sportszakemberre az (1) bekezdés d) pontja és (4) bekezdése alapján, a 
sportszervezetre pedig a (6) bekezdés b), e), f), i)-l), n) és o) pontja alapján kiszabott másodfokú 
fegyelmi büntetéssel szemben a határozat kézbesítésétől számított 30 napos jogvesztő 
határidővel az érintett keresettel bírósághoz vagy a Sport Állandó Választottbírósághoz fordulhat. 

 
4. § 

 
(1) A sporttevékenységtől eltiltás lehet: 

a) versenyzéstől, 
b) sportrendezvényen való részvételtől, vagy 
c) a szakszövetségen belüli tevékenységtől eltiltás. 

 
(2) A szakmai tevékenységtől eltiltás lehet: 



  

a) edzői, 
b) mérkőzésvezetői tevékenységtől, 
c) sportrendezvényen való részvételtől, vagy 
d) a szakszövetségen belüli tevékenységtől eltiltás. 

 
5. § 

 
(1) Ha a sportági nemzetközi szakszövetség vagy a szakszövetség a sportolóra, sportszervezetre 

vagy sportszakemberre sportfegyelmi büntetést szabott ki, ezt a sportszervezet köteles 
végrehajtani. 

 
(2) A szakszövetség a sportszervezettel munkaviszonyban, vagy munkavégzésre, tevékenység 

végzésére irányuló egyéb jogviszonyban, vállalkozási jogviszonyban álló edző, törvényes 
képviselő, technikai igazgató és szakosztályvezető, stb. ellen kezdeményezhet és folytathat le 
fegyelmi eljárást. 

 
(3) A sportfegyelmi eljárás indítvány (bejelentés) alapján, illetve hivatalból indul. Sportfegyelmi 

eljárást bejelentés alapján bárki kezdeményezhet. 
 
(4) Sportfegyelmi vétség (kötelezettségszegés) alapos gyanúja esetén a sportfegyelmi bizottság 

(JFB) elnöke hivatalból sportfegyelmi eljárást indít.  
 

6. § 
 
(1) A sportfegyelmi eljárást első fokon a Szakszövetség Elnöksége által választott háromtagú 

sportfegyelmi bizottság, másodfokon a Szakszövetség Elnöksége folytatja le. 
 
(2) A másodfokon hozott határozat a kihirdetésével minden további jogorvoslat kezdeményezésére 

tekintet nélkül végrehajtható. A Szakszövetség versenyein történő részvételtől és a sportszakmai 
tevékenységtől való eltiltás fegyelmi büntetést a sportfegyelmi bizottság a másodfokú határozat 
meghozataláig azonnal végrehajthatóvá nyilváníthatja. 

 
(3) A pénzben kifejezett sportfegyelmi büntetés a kifizetésekor, az időtartamban meghatározott 

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

 
7. § 

 
(1) A fegyelmi bizottság elnökből és két tagból áll. 
 
(2) Fegyelmi eljárásban a fegyelmi jogkör gyakorlójaként és jegyzőkönyvvezetőként nem járhat el: 

a) aki az ügyben, mint az eljárás alá vont személy, védő vagy sértett (érintett), avagy mindezek 
képviselője vesz vagy vett részt, valamint a felsoroltak közeli hozzátartozója, 

b) aki az ügyben tanúként vagy szakértőként vesz vagy vett részt, 
c) akinek a sportfegyelmi büntetés megállapításához vagy annak elmaradásához érdeke 

fűződik, 
d) akitől egyébként az ügy elfogulatlan megítélése egyéb okból nem várható el, 
e) a másodfokú eljárásban, aki az első fokú eljárásban a fegyelmi bizottság elnöke, tagja volt. 

 
(3) Az elnök, a tag, illetve a jegyzőkönyvvezető az összeférhetetlenséget köteles a fegyelmi 

bizottságnak azonnal 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. 
Összeférhetetlenség megállapítása esetén a sportfegyelmi 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. 

 
(4) A fegyelmi bizottság elnöke hivatalból vagy kérelem (kifogás) alapján köteles az elfogultság 

kérdésében határozatot hozni. Ha az elfogultság a fegyelmi bizottság elnökét érinti, akkor a 
szakszövetség elnöke határoz. 



  

(5) A fegyelmi eljárás során a fegyelmi eljárás alá vont számára lehetővé kell tenni, hogy 
védekezését (írásban vagy szóban) előadhassa, továbbá fel kell deríteni a javára és a terhére 
szolgáló körülményeket. 

 
8. § 

 
(1) Nem indítható sportfegyelmi eljárás, ha a kötelezettségszegésről való tudomásszerzés óta 30 

nap, illetve a kötelezettségszegés elkövetése óta egy év eltelt. Külföldön elkövetett 
kötelezettségszegés esetén a határidőt az eljárás alá vont belföldre történő visszaérkezésétől kell 
számítani. Tudomásszerzés alatt a JFB valamelyik tagjának igazolható, hivatalos 
tudomásszerzését kell érteni. 

 
(2) Fegyelmi eljárást első fokon a sportfegyelmi bizottság elnöke indíthat, aki erről nyolc napon belül 

írásban értesíti az eljárás alá vont személyt, illetve sportszervezetet. 
 
(3) Az 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. 

 
(4) Az értesítéshez egyidejűleg csatolni kell a fegyelmi eljárás elrendelésének alapjául szolgáló, 

bizonyítékként felhasználható írásbeli dokumentumok másolatát is. 
 
(5) A tárgyalást úgy kell kitűzni, hogy arról a felek az értesítést a tárgyalás előtt legalább három 

munkanappal korábban megkapják. 
 
(6) Ha a fegyelmi eljárás alá vont személy kiskorú, az eljárás megindításáról törvényes képviselőjét 

kell értesíteni, aki köteles részt venni a fegyelmi eljárásban. Amennyiben a törvényes képviselő 
ennek nem tesz eleget, a kiskorú képviseletét az ágazatban működő munkavállalói, illetve 
szakmai érdek-képviseleti szerv köteles ellátni. 

 
9. § 

 
(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 ős az ügyet 

érdemben elbírálni csak akkor lehet, ha az eljárás alá vontat vagy képviselőjét szabályszerűen 
értesítették. Az eljárás lefolytatható akkor is, ha az eljárás alá vont vagy képviselője írásban 
bejelentette, hogy a tárgyaláson nem kíván részt venni. 

 
(3) Az értesítés akkor szabályszerű, ha az értesítésnek a 8. § (3) bekezdés szerinti tartalmi elemeit, 

valamint az értesítéssel kapcsolatos határidőket a sportfegyelmi bizottság megtartotta és ezt az 
eljárás irataiból igazolni tudja. Az eljárás alá vont vagy jogi képviselője a tárgyalásról szóló 
értesítés kézhezvétele és a tárgyalás napját megelőző nap közötti időtartamban írásban jelezheti 
a sportfegyelmi bizottság elnöke felé, hogy a tárgyaláson, önhibáján kívüli okból nem tud részt 
venni. Ebben az esetben a sportfegyelmi bizottság elnöke új tárgyalást tűz ki. 

 
10. §. 

 
(1) A fegyelmi bizottság elnöke a tárgyalás megnyitását követően közli az eljárás alá vonttal a 

kötelezettségszegés elkövetésével kapcsolatos tényállást, megállapításokat és azok 
bizonyítékait. Az eljárás alá vont az ügy iratait megtekintheti, az elhangzottakra észrevételt tehet, 
és további bizonyítást javasolhat. 

 
(2) A tárgyaláson a tényállás tisztázása érdekében bizonyítást kell lefolytatni, amely során a fegyelmi 

bizottság tanút, szakértőt hallgathat meg, valamint tárgyi bizonyítékként iratokat, fénykép-, hang- 
és filmfelvételt szerezhet be, továbbá szemlét tarthat. 

 



  

(3) A tárgyalásról és az egyes eljárási cselekményekről jegyzőkönyvet kell felvenni. A jegyzőkönyvet 
az ügy irataival együtt kell kezelni. 

 
(4) Az eljárás alá vont az eljárás során meghatalmazás alapján jogi képviselőt vehet igénybe. A 

meghatalmazást írásba kell foglalni vagy jegyzőkönyvbe kell mondani. A jogi képviselő köteles 
írásbeli meghatalmazásának eredeti példányát vagy annak hitelesített másolatát a sportfegyelmi 
bizottságnak legkésőbb a tárgyalás megkezdésekor bemutatni. A meghatalmazás 
visszavonására, felmondására és ezek bejelentésére a meghatalmazásra vonatkozó 
rendelkezéseket megfelelően alkalmazni kell. Az eljárás alá vont kérelmére az eljárás során az 
ágazatban működő munkavállalói, illetve szakmai érdek-képviseleti szerv részvételét, illetve 
képviseleti jogának gyakorlását lehetővé kell tenni. 

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

 
(6) Az első fokú eljárást a megindításától számított legfeljebb harminc napon belül 

határozathozatallal be kell fejezni. Az ügy bonyolultsága esetén a fegyelmi bizottság elnöke az 
eljárást egy alkalommal tizenöt nappal meghosszabbíthatja. Ha az ügy a tárgyaláson nem volt 
tisztázható, a tárgyalást követő nyolc napon belül újabb tárgyalást kell tartani. 

 
(7) A fegyelmi bizottság első fokú határozatában 

a) ha a kötelezettségszegést megállapítja büntetést szab ki, vagy 
b) megállapítja, hogy az eljárás alá vont a kötelezettségszegést nem követte el és az eljárás alá 

vont személyt felmenti, vagy 
c) az eljárást megszünteteti. 

 
11. §. 

 
(1) A fegyelmi bizottság elnökének javaslatára a fegyelmi bizottság az eljárást felfüggesztheti: 

a) legfeljebb az akadály megszűnéséig, ha az eljárás alá vont önhibáján kívül védekezését az 
10. § (5) bekezdésében meghatározottak szerint nem tudja előterjeszteni, illetve 

b) legfeljebb a büntető- vagy szabálysértési eljárás jogerős befejezéséig, ha a 
kötelezettségszegés miatt büntető- vagy szabálysértési eljárás indult, feltéve, hogy a jogerős 
határozat nélkül a tényállás nem tisztázható. 

 
(2) A felfüggesztés időtartama a 10. § (6) bekezdés szerinti határidőbe nem számít be. 
 

12. § 
 
(1) Meg kell szüntetni a fegyelmi eljárást, ha 

a) annak tartama alatt az eljárás alá vont személy munkaviszonya, munkavégzésre, 
tevékenység kifejtésére irányuló egyéb jogviszonya, amatőr sportolói sportszerződése vagy 
sportegyesületi tagsága (a továbbiakban együtt: tagsági jogviszony) megszűnik, és a 
megszűnéstől számított öt éven belül abban a sportágban, amelyben a kötelezettségszegést 
elkövette, új tagsági jogviszonyt nem létesít, 

b) az eljárás alá vont személy terhére rótt kötelezettségszegés elkövetése nem bizonyítható, 
c) annak tartama alatt az eljárás alá vont személy elhalálozik, illetve az eljárás alá vont 

sportszervezet megszűnik. 
 

13. § 
 
(1) Ha az eljárás alá vont személy munkaviszonya, munkavégzésre, tevékenység kifejtésére irányuló 

egyéb jogviszonya, amatőr sportolói sportszerződése (a továbbiakban együtt: jogviszony) vagy 
sportegyesületi tagsága a fegyelmi büntetés letöltése előtt megszűnik, a büntetést vagy annak 
hátralévő részét annak az Stv. hatálya alá tartozó szakszövetségnek, sportszövetségnek kell 
foganatosítania, amellyel az eljárás alá vont személy jogviszonyba kerül. 

 
(2) A büntetést az (1) bekezdés szerint akkor lehet foganatosítani, ha a büntetés nem évült el. 



  

 
14.§ 

 
Fegyelmi tárgyalás 
 
(1) A fegyelmi tárgyalást a fegyelmi bizottság elnöke vezeti. 
 
(2) A tárgyalás megindítása után a fegyelmi bizottság elnöke vagy egyik tagja ismerteti a fegyelmi 

eljárás alapjául szolgáló tényeket. Ezt követően meghallgatja a fegyelmi eljárás alá vont személyt 
és módot ad a védekezésnek és bizonyítékainak előterjesztésére. 

 
(3) A fegyelmi bizottság a védekezés meghallgatása után lefolytatja a bizonyítási eljárást, amelynek 

során kihallgatja a tanúkat, szakértőket, szükség esetén helyszíni szemlét tart, ismerteti a 
beszerzett okiratokat. Bizonyítás felvétele a fegyelmi eljárás alá vont személy jelenlétében 
történik. Szükség esetén szembesítést is el kell rendelni. Amennyiben a fegyelmi eljárás során a 
bizonyítás felvétele nehézségbe ütközik, bizonyítást lehet felvenni kiküldött fegyelmi bizottsági tag 
útján. Ilyen esetekben a bizonyítás anyagát észrevételezés végett a fegyelmi eljárás alá vont 
személy elé kell tárni. 

 
(4) A fegyelmi tárgyalás nyilvános, indokolt esetben azonban a fegyelmi bizottság a hallgatóság 

számát korlátozhatja, vagy a hallgatóságot a tárgyalásról egészen ki is zárhatja. 
 

15. § 
 
A fegyelmi tárgyalás jegyzőkönyve 
 
(1) A fegyelmi tárgyalásról jegyzőkönyvet kell készíteni. 
 
 
(2) A fegyelmi tárgyalás jegyzőkönyve a fegyelmi tárgyaláson történtek bizonyítására szolgál. A 

jegyzőkönyvet a fegyelmi tárgyalás irataihoz kell csatolni. 
 
(3) A jegyzőkönyvben fel kell tüntetni: 

a) a fegyelmi jogkör gyakorlójának nevét, 
b) az eljárás alapjául szolgáló fegyelmi vétség megjelölését és a fegyelmi eljárás alá vont nevét 

és az előadott védekezését, 
c) a fegyelmi tárgyalás helyét és idejét, 
d) a tanúk nevét. 

 
(4) A jegyzőkönyvben röviden le kell írni az elhangzott vallomásokat a szükséges részletességgel. A 

jegyzőkönyvben utalni kell a tárgyalás nyilvánossága korlátozásának vagy kizárásának indokára. 
 

16. § 
 
(1) A sportfegyelmi bizottság elnöke az eljárás befejezésétől számított nyolc napon belül köteles a 

sportfegyelmi bizottság határozatát írásba foglalni, és az eljárás alá vonttal kézbesítés útján 
közölni. 

 
(2) A fegyelmi határozat büntető, felmentést megállapító vagy eljárást megszüntető határozat. 
 
(3) Büntető határozatot kell hozni, ha az eljárás alá vont személy fegyelmi vétséget követett el, 

kivéve a (4) bekezdésben megállapított eseteket. Felmentést megállapító határozatot kell, hozni, 
ha egyértelműen megállapítható, hogy az eljárás alá vont személy a felrótt kötelezettségszegést 
nem követte el. Minden egyéb esetben eljárást megszüntető határozatot kell hozni. 

 
(4) Eljárást megszüntető határozatot kell hozni a szabályzatban előzőleg meghatározott eseteken túl, 

ha: 
a) nem állapítható meg, nem bizonyítható a fegyelmi eljárás alá vont személy vétkessége, 
b) a fegyelmi vétség elévült, 
c) a cselekményt már jogerősen elbírálták, 



  

d) a fegyelmi vétség súlyára, a fegyelmi eljárás alá vont személyére és az eset összes 
körülményeire tekintettel a legenyhébb fegyelmi döntés is szükségtelen. 

 
17. § 

 
(1) A fegyelmi határozat bevezető és rendelkező részből, indokolásból és keltezésből áll. 
 
(2) A határozat bevezető részében meg kell jelölni a határozatot hozó fegyelmi jogkör gyakorlóját, 

továbbá a fegyelmi eljárás számát. 
 
(3) A határozat rendelkező részének tartalmaznia kell, az eljáró sportfegyelmi bizottság 

megnevezését, a bizottság elnökének és tagjainak, valamint az ügy tárgyának megjelölését az 
eljárás alá vont nevét és nyilvántartási adatait, a fegyelmi vétséget és az alkalmazott büntetést 
(fajtáját, mértékét, időtartamát), továbbá a jogorvoslati jogosultságra való utalást (felhívást, 
figyelmeztetést) és az eljárással kapcsolatban felmerült költségek viseléséről való döntést. 

 
(4) A (büntető) határozat indokolása tartalmazza a tényállást (az eljárás alapjául szolgáló 

kötelezettségszegés leírását) az elfogadott és mellőzött bizonyítékok megjelölésével, az enyhítő 
és súlyosbító körülmények értékelését, kifejti a határozat rendelkezéseinek indokait és megjelöli 
az azok alapjául szolgáló jogszabályokat és fegyelmi szabályokat, valamint tartalmazza a 
határozat meghozatalának helyét és időpontját és a határozat kiadmányozójának nevét. 

 
(5) A határozatot azzal kell közölni, akire rendelkezést tartalmaz. A határozatot a jelenlévőkkel 

szóban, egyébként kézbesítés útján is közölni kell. 
 
(6) Névcsere, szám-, vagy számítási hiba és más hasonló elírás esetén a határozatot hozó fegyelmi 

jogkör gyakorlója a kijavítást mind kérelemre, mind hivatalból elrendelheti. A kijavítást a 
határozatra és kiadmányaira fel kell jegyezni. 

 
18. § 

 
(1) A fegyelmi büntetés legfőbb célja a nevelés és a megelőzés. 
 
(2) A fegyelmi büntetést a fegyelmi szabályzatban meghatározott keretek között úgy kell kiszabni, 

hogy igazodjék a fegyelmi vétség súlyához és az elkövető vétségének fokához, továbbá az 
enyhítő és súlyosbító körülményekhez.  

 
(3) A fegyelmi bizottság a sportolóra és a sportszakemberre szóbeli figyelmeztetés és írásbeli 

megrovás, a sportszervezetre írásbeli figyelmeztetés sportfegyelmi büntetést fegyelmi eljárás 
érdemi lefolytatása (tárgyalás tartása) nélkül is kiszabhat, ha a tényállás megítélése egyszerű és 
a kötelezettségszegést az eljárás alá vont elismeri. 

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

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

 
19. § 

 
(1) Az első fokú sportfegyelmi határozat ellen a kézbesítéstől számított tizenöt napon belül 

jogorvoslati kérelem terjeszthető elő. A jogorvoslati kérelem előterjesztésére mindazok jogosultak, 
akikre az első fokú határozat rendelkezést tartalmaz. A jogorvoslati kérelmet az első fokú 
sportfegyelmi határozatot hozó bizottság elnökénél kell benyújtani, aki azt tizenöt napon belül az 
eljárás során keletkezett iratokkal együtt továbbítja a Szakszövetség Elnökségének. 
 

(2) A másodfokú szerv (Elnökség) általában az iratok alapján dönt. Ha szükségesnek tartja, vagy a 
jogorvoslatban előadott ilyen irányú kérelemre tárgyalást tart. 

 
(3) A másodfokú eljárás során az Elnökség az első fokú határozatot megsemmisíti, és az első fokon 

eljárt sportfegyelmi bizottságot új eljárásra utasítja, vagy az első fokú határozatot megváltoztatja, 
illetve helybenhagyja. 



  

 
(4)  A fegyelmi fellebbviteli bizottság szervezetére, eljárására, a határidők számítására az első fokú 

eljárásra előírt rendelkezéseket megfelelően kell alkalmazni. 
 
(5) Az Elnökségre – amennyiben fegyelmi jogkört gyakorol – a szervezet az eljárás és a határidők 

tekintetében az első fokú eljárásra előírt rendelkezéseket kell megfelelően és értelemszerűen 
alkalmazni, azzal. hogy a határidőket az eljárás iratainak az Elnökséghez érkezésétől kell 
számítani. 

 
20. § 

 
(1) Az Elnökség az első fokú határozatot helybenhagyja, ha a jogorvoslati kérelem alaptalan és a 

határozatot nem kell megváltoztatni. 
 

21. § 
 
(1) Ha a fegyelmi jogkört első fokon gyakorló fegyelmi bizottság a fegyelmi szabályzatot helytelenül 

alkalmazta, az Elnökség a határozatot megváltoztatja és a fegyelmi szabályzatnak megfelelő 
határozatot hoz. 

 
(2) Az Elnökség az írásba foglalt határozatát közli az érdekeltekkel, valamint mindazokkal a 

szervekkel, amelyek közreműködni kötelesek a határozat végrehajtásában. A fegyelmi eljárás 
iratait az első fokon eljárt fegyelmi bizottsághoz kell visszaküldeni. 

 
(3) A másodfokú határozat a kihirdetésével végrehajthatóvá válik. 
 

22. § 
 
(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. 

 
(3) A sportfegyelmi eljárás során jeltolmács közreműködését kell biztosítani, amennyiben az eljárás 

alá vont személy hallássérült. Az eljárás alá vont látássérült személy kérésére a jegyzőkönyvet és 
a határozatot Braille-írásban is el kell készíteni. 

 
23.§ 

 
(1) A fegyelmi jogkör gyakorlói e tevékenységükben függetlenek és a Fegyelmi Szabályzat szerint 

kötelesek eljárni. 
 

24. § 
 
(1) A fegyelmi határozatokat a főtitkár tartja nyilván. 
 
(2) A jogerős fegyelmi határozatot az eljárás alá vont személy a Szövetség által rendszeresített 

igazolványába (igazolványaiba) be kell jegyezni. 
 

25. § 
 
(1) Jelen szabályzat a kihirdetését követő 30. napon lép hatályba. 
 
(2) E szabályzat hatályba lépésével egyidejűleg a Magyar Röplabda Szövetség korábbi fegyelmi 

szabályzata hatályát veszti. 
 

26. § 
 



  

(1) Jelen szabályzatot a hatálybalépését követően megindított fegyelmi eljárásokra kell alkalmazni. 
 
Ezt a fegyelmi szabályzatot a Magyar Röplabda Szövetség elnöksége 2011. március 16-i ülésén 
fogadta el. 
 
 
 Magyar Röplabda Szövetség 
 Elnöksége 


