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I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
A SZABÁLYZAT HATÁLYA
1.§ (1) Jelen szabályzat határozza meg a Magyar Kézilabda Szövetség (továbbiakban:
MKSZ) tagjaként az MKSZ szakágaiban működő sportszervezetekben
sporttevékenységet végző sportolók, az MKSZ illetve a Megyei/Budapesti
Kézilabda Szövetségek szervezetében foglalkoztatott, valamint az MKSZ
tagjaként működő sportszerveteknél tevékenykedő sportszakemberek, valamint
az MKSZ tagjaként működő sportszervezetek fegyelmi felelősségére vonatkozó
szabályokat, valamint a fegyelmi felelősség megállapítására irányuló eljárás
szabályait.
2.§ (1) Jelen szabályzat személyi hatálya kiterjed:
a) az MKSZ tagjaként az MKSZ szakágaiban működő sportszervezetekben
sporttevékenységet végző amatőr és hivatásos sportolóra;
b) az MKSZ illetve a Megyei/Budapesti Kézilabda Szövetségek szervezetében
tevékenykedő sportszakemberekre;
c) az MKSZ tagjaként az MKSZ szakágaiban működő sportszervezeteknél
tevékenykedő sportszakemberekre;
d) játékos-ügynökre, mint sportszakemberre
e) az MKSZ tagjaként az MKSZ szakágaiban működő sportszervezetekre;
f) az MKSZ versenyrendszerében részt vevő sportszervezetekre továbbá ezek
sportolóira és sportszakembereire akkor is, ha ezek a sportszervezetek nem
az MKSZ tagjai
3.§ (1) Jelen szabályzatot a hatályba lépését követően elkövetett cselekmény
megítélésére indult fegyelmi eljárásokban kell alkalmazni.
(2) Jelen szabályzatnak visszamenőleges hatálya nincs. A jelen szabályzat hatályba
lépése előtt elkövetett cselekménnyel kapcsolatos fegyelmi felelősséget a
cselekmény elkövetésekor hatályos fegyelmi szabályzat rendelkezései szerint
kell elbírálni, a fegyelmi eljárást a cselekmény elkövetésekor hatályos fegyelmi
szabályzat szerint kell lefolytatni.
4.§ (1) A jelen szabályzat személyi hatálya alá tartozó személyek és sportszervezetek
által elkövetett cselekmények megítélésére és a fegyelmi felelősség
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megállapítására indult fegyelmi eljárásra jelen szabályzat attól függetlenül
alkalmazandó, hogy a cselekményt belföldön vagy külföldön követték-e el.
5.§ (1) Amennyiben az EHF vagy az IHF fegyelmi szabályzata szerint valamely
cselekmény megítélésére és a lefolytatandó fegyelmi eljárásra az EHF vagy az IHF
fegyelmi szabályzata hatálya kiterjed, jelen szabályzat csak abban az esetben
alkalmazandó, ha:
a) az EHF illetve az IHF a cselekmény elkövetésétől számított 30 (harminc)
napon belül:
(i) saját fegyelmi szabályzata szerint eljárást nem indít; vagy
(ii) a fegyelmi eljárás lefolytatását az MKSZ hatáskörébe utalta, és
b) jelen szabályzat tárgyi, személyi, időbeli hatálya a cselekménnyel
kapcsolatban egyébként megállapítható.
(2) Amennyiben az EHF vagy IHF saját fegyelmi szabályzata szerint fegyelmi eljárást
folytatott le valamely személlyel vagy sportszervezettel szemben, az MKSZ
ugyanazon cselekmény miatt jelen fegyelmi szabályzat alkalmazásával kizárólag
akkor járhat el, ha
a) az EHF illetőleg az IHF fegyelmi szabályzata az MKSZ eljárását nem zárja ki, és
b) a fegyelmi eljárás lefolytatására okot adó cselekmény súlyossága indokolttá
teszi, hogy az MKSZ a fegyelmi vétség elkövetőjével szemben a nemzeti
versenyrendszerekben is végrehajtható joghátrányt alkalmazzon.
(3) A (2) bekezdés szerinti eljárás megindítását kizárólag az MKSZ elnöke, operatív
igazgatója, főtitkára kezdeményezheti az MKSZ Etikai és Fegyelmi Bizottságánál.
ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK
6.§ (1) Jelen szabályzatot alkalmazásában:
a) sportoló: az természetes személy, aki sporttevékenységet végez;
b) amatőr sportoló: az a sportoló, aki sportszervezettel kötött sportszerződés
alapján, sportegyesületi formában működő sportszervezetnél tagi
jogviszonya alapján, köznevelési típusú sportiskola formában működő
sportszervezetnél
tanulói
jogviszonya
alapján
sportol,
és
sporttevékenységéért díjazásban nem részesül;
c) hivatásos sportoló: az a sportoló, aki a sportszervezettel kötött
munkaszerződés vagy megbízási szerződés alapján sportol, és
sporttevékenységéért díjazásban részesül;
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d) sportszakember: az a természetes személy, aki a KSH elnökének a
Foglalkozások Egységes Osztályozási Rendszeréről (FEOR) szóló 7/2010.
(IV.23.) KSH közleménye szerinti sport-foglalkozást folytat, vagy a
sportszervezettel, sportszövetséggel munkaviszonyban vagy polgári jogi
jogviszonyban sporttevékenységgel kapcsolatban közvetlenül vagy
közvetetten feladatot lát el és sportszakmai tevékenységet végez.
Sportszakembernek minősül továbbá a sportszervezet és a sportszövetség
ügyintéző és képviseleti szervének vezetője. Sportszakember különösen a
sportoló felkészítését végző vagy azzal kapcsolatba hozható edző, a
csapatvezető, a mérkőzésvezető, a versenybíró, a sportegészségügyi
szakember (pl. sportorvos, sportpszichológus, gyúró, masszőr), valamint a
játékos-ügynök.
e) az MKSZ tagjaként működő sportszervezetnél tevékenykedő sportszakember:
olyan sportszakember, aki sportszakmai tevékenységét az MKSZ tagjaként
működő sportszervezet érdekében vagy javára fejti ki, az eljárása alapjául
szolgáló jogviszony jellegétől függetlenül;
f) az MKSZ versenyrendszerében részt vevő sportszervezetnél tevékenykedő
sportszakember: olyan sportszakember, aki sportszakmai tevékenységét az
MKSZ versenyrendszerében részt vevő sportszervezet érdekében vagy javára
fejti ki, az eljárása alapjául szolgáló jogviszony jellegétől függetlenül;
g) sportszervezet: a sportegyesület, a sportvállalkozás, a sportiskola valamint az
utánpótlás-nevelés fejlesztését végző alapítvány
h) fegyelmi eljárás: a sportfegyelmi felelősség megállapítására indított kétfokú
eljárás;
i) fegyelmi szerv: a fegyelmi eljárásban eljáró, a Magyar Kézilabda Szövetség,
illetve a Megyei/Budapesti Kézilabda Szövetség által felállított szervezeti
egység;
j) Fegyelmi Tanács: az elsőfokú fegyelmi eljárásban jelen szabályzatban
meghatározott esetekben eljáró fegyelmi szerv;
k) fegyelmi vétség sértettje: az a laikus személy, sportoló, sportszakember vagy
sportszervezet, akinek a sérelmére a fegyelmi vétséget elkövették. Egy
fegyelmi vétségnek egyidejűleg több sértettje is lehet, ugyanakkor nem
minden fegyelmi vétségnek van sértettje.
l) Fellebbviteli Tanács: a másodfokú fegyelmi eljárásban eljáró fegyelmi szerv;
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m) szakág: a kézilabda sportág körébe tartozó sportág-változatok (kézilabda,
strandkézilabda, szivacskézilabda, utcai kézilabda, kerekesszékes kézilabda,
csörgőlabda)
A FEGYELMI SZERV HATÁSKÖRE, ILLETÉKESSÉGE
7.§ (1) Fegyelmi eljárásban a Magyar Kézilabda Szövetség Etikai és Fegyelmi Bizottsága,
valamint a Megyei/Budapesti Kézilabda Szövetség Fegyelmi Bizottságai járnak el
az első fokú eljárásban.
(2) A fegyelmi eljárásban az első fokú eljárásban eljáró szervek közül:
a) a Magyar Kézilabda Szövetség Etikai és Fegyelmi Bizottsága rendelkezik
kizárólagos hatáskörrel mindazon cselekmények fegyelmi eljárásban történő
elbírálására:
(i) amely cselekmény elbírálását az MKSZ által közzétett, a cselekmény
elkövetésekor hatályos versenykiírás a Magyar Kézilabda Szövetség Etikai
és Fegyelmi Bizottsága hatáskörébe sorolja; vagy
(ii) amely cselekmény elkövetője az NB I., NB I/B. osztályban szereplő
sportszervezet sportolója vagy sportszakembere;
b) mindazon cselekmények fegyelmi eljárásban történő elbírálására, amelyekre
a Magyar Kézilabda Szövetség Etikai és Fegyelmi Bizottságának kizárólagos
hatásköre az a) pont (i) vagy (ii) pontja alapján nem áll fenn, a
Megyei/Budapesti Kézilabda Szövetség Fegyelmi Bizottsága rendelkezik
hatáskörrel.
(3) A Magyar Kézilabda Szövetség Etikai és Fegyelmi Bizottsága a fegyelmi eljárás
alapjául szolgáló cselekményről történt tudomásszerzést követő 5 (öt)
munkanapon belül, de legkésőbb az első fokú fegyelmi eljárás első tárgyalása
előtt indokolt határozattal, a cselekmény súlyosságára tekintettel azon
cselekmény fegyelmi eljárásban történő elbírálására vonatkozó jogot is magához
vonhatja, amely cselekmény elbírálására egyébként a Budapesti/Megyei
Kézilabda Szövetség Fegyelmi Bizottsága rendelkezik hatáskörrel. A Magyar
Kézilabda Szövetség Etikai és Fegyelmi Bizottságának ezen döntésével szemben
külön jogorvoslatnak helye nincs, az eljárás alá vont személy vagy sportszervezet
a döntés jogszerűségét a fegyelmi eljárás lezáró döntéssel szemben előterjesztett
fellebbezésben vitathatja.
8.§ (1) A fegyelmi eljárásban első fokon eljáró szervek közül:
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a) a hatáskörébe sorolt ügyekben a Magyar Kézilabda Szövetség Etikai és
Fegyelmi Bizottsága az ország egész területén kizárólagos illetékességgel
rendelkezik;
b) azon ügyekben, amelyek a Megyei/Budapesti Kézilabda Szövetség Fegyelmi
Bizottsága hatáskörében tartoznak, az a Megyei/Budapesti Kézilabda
Szövetség Fegyelmi Bizottsága illetékes az eljárás lefolytatására, amely
Megyei/Budapesti Szövetség a rendezője annak a versenyrendszernek,
amelyben a fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény történt.
9.§ (1) A fegyelmi eljárásban elsőfokon eljáró fegyelmi szervek közötti esetleges
hatásköri vagy illetékességi összeütközés esetén az eljárni jogosult első fokú
szervet a Magyar Kézilabda Szövetség Fellebbviteli Bizottságának elnöke jelöli ki.
(2) Ha bármely okból nem állapítható meg egyértelműen, hogy az elsőfokon eljárni
jogosult fegyelmi szervek közül melyik rendelkezik hatáskörrel illetve
illetékességgel, az eljárni jogosult első fokú fegyelmi szervet a Magyar Kézilabda
Szövetség Fellebbviteli Bizottságának elnöke jelöli ki.
10.§ (1) Fegyelmi eljárásban a Magyar Kézilabda Szövetség Fellebbviteli Bizottsága jár el
a másodfokú eljárásban azon ügyekben, amely ügyekben első fokon a Magyar
Kézilabda Szövetség Etikai és Fegyelmi Bizottsága járt el.
(2) Fegyelmi eljárásban annak a Megyei/Budapesti Kézilabda Szövetségnek az
Elnöksége jár el a másodfokú eljárásban, amely Megyei/Budapesti Kézilabda
Szövetség Fegyelmi Bizottsága az első fokú fegyelmi eljárásban eljárt.
11.§ (1) A fegyelmi eljárásban eljáró szervek kizárólag a jogszabályoknak és jelen
szabályzat rendelkezéseinek vannak alávetve, eljárásuk során a Magyar
Kézilabda Szövetség, illetve a Megyei/Budapesti Kézilabda Szövetség
tisztségviselői által nem utasíthatóak.

A SPORTFEGYELMI FELELŐSSÉG ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI
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12.§ (1) A jelen szabályzat személyi hatálya alá tartozó sportolók, sportszakemberek és
sportszervezetek kötelesek a Magyar Kézilabda Szövetség Alapszabálya, az MKSZ
által kiadott szabálykönyv és valamennyi szabályzat, illetve határozat
rendelkezéseit maradéktalanul megtartani.
(2) A jelen szabályzat személyi hatálya alá tartozó sportolók és sportszakemberek
sporttevékenységük, illetve sportszakmai tevékenységük során az általánosan
ismert társadalmi szabályoknak és elvárásoknak megfelelően kötelesek eljárni,
és kötelesek tartózkodni minden olyan magatartástól, ami sportolóhoz,
sportszakemberhez méltatlan.
(3) A jelen paragrafus (1) vagy (2) pontjában írt kötelezettségek vétkes megszegése
– a jelen szabályzat 13.§ (1) bekezdésben írt kivétellel – sportfegyelmi vétség.
13.§ (1) Amennyiben a sportoló vagy a sportszakember által elkövetett cselekmény a
doppingellenes tevékenység szabályairól szóló kormányrendelet, illetve az MKSZ
Doppingszabályzata rendelkezései szerint doppingvétségnek minősülhet, a
cselekmény nem sportfegyelmi vétség és az elkövetővel szemben nem a jelen
szabályzat szerinti fegyelmi eljárást kell lefolytani, hanem doppingbizottság előtti
doppingeljárást, melynek szabályait az MKSZ Doppingszabályzata határozza
meg.
14.§ (1) Sportfegyelmi vétség elkövetése miatt az elkövető sportfegyelmi felelősséggel
tartozik.
(2) Sportfegyelmi felelősség megállapítására kizárólag fegyelmi eljárásban kerülhet
sor.
(3) A sportfegyelmi felelősség megállapításának nem akadálya, ha a fegyelmi
vétségnek
minősülő
cselekmény
egyúttal
szabálysértésnek
vagy
bűncselekménynek is minősül vagy minősülhet.
15.§ (1) Sportfegyelmi vétség elkövetése esetén az elkövetővel szemben fegyelmi
büntetésként kizárólag olyan joghátrány alkalmazható, amely joghátrány
alkalmazását jogszabály lehetővé teszi.
16.§ (1) Senki nem tekinthető sportfegyelmi vétség elkövetőjének addig, amíg
sportfegyelmi felelősségét a fegyelmi szerv jogerős döntése nem állapította meg.
Ez a rendelkezés nem érinti a fegyelmi büntetés előzetesen végrehajthatóvá
8
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nyilvánításának jogát és azt a tényt, hogy feljelentés esetén a fegyelmi vétség
feltételezett elkövetője elveszti játékjogát edző vagy sportszakember esetében
elveszti közreműködési, játékos-ügynök a működési jogát mindaddig, amíg
ügyében a fegyelmi szerv határozatot nem hoz.
17.§ (1) Fenti rendelkezéseket kell alkalmazni – az eljárás megindításáról szóló
kézbesítés átvételét követően - abban az esetben is, ha az eljáró Fegyelmi Tanács
hivatalból indít eljárást és az eljárás megindításáról szóló értesítés a Fegyelmi
Szabályzat vonatkozó rendelkezése szerint kézbesítésre került.
18.§ (1) A sportfegyelmi vétség elkövetése miatti fegyelmi büntetés célja a sport
rendjének és tisztaságának védelme érdekében az elkövető visszatartása hasonló
cselekmények elkövetésétől és annak megelőzése, hogy az MKSZ szakágai közé
tartozó sportágak sportoló, sportszakemberei vagy sportszervezetei újabb
fegyelmi vétséget kövessenek el
(2) A sportfegyelmi vétség miatti fegyelmi büntetést úgy kell kiszabni, hogy a
kiszabott büntetés alkalmas legyen a büntetés céljának megvalósítására.
19.§ (1) A fegyelmi szerv a kiszabott sportfegyelmi büntetés végrehajtását kivételes
esetben, legfeljebb 2 (két) év próbaidőre felfüggesztheti, ha álláspontja szerint a
büntetés célja végrehajtásában felfüggesztett büntetés kiszabásával is elérhető.
(2) Ha az elkövető a próbaidő alatt újabb fegyelmi vétséget követ el, a felfüggesztett
büntetést végre kell hajtani.
20.§ (1) A sportolók és sportszakemberek által leggyakrabban elkövetett fegyelmi
vétségeket és az MKSZ Etikai és Fegyelmi Bizottság gyakorlatában azok
elkövetése esetén általában alkalmazott fegyelmi büntetéseket jelen
szabályzat 1. számú melléklete tartalmazza azzal, hogy a mellékletben
foglaltak kizárólag a sportolók és sportszakemberek tájékoztatását szolgálják,
tehát adott esetben a mellékletben nem nevesített cselekmény is fegyelmi
vétségnek minősülhet.
21.§ (1) A sportfegyelmi felelősség elévülési ideje a kötelezettségszegéstől számított 3
(három) év.
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(2) Külföldön elkövetett kötelezettségszegés esetén az elévülési időt nem a
cselekmény elkövetésétől, hanem a felételezett elkövető belföldre történő
visszaérkezésétől kell számítani.
(3) Nem évül el az olyan cselekmény miatti sportfegyelmi felelősség, amely
cselekmény verseny, mérkőzés vagy versenyrendszer eredményének jogellenes
befolyásolására irányult vagy azt eredményezte.
22.§ (1) A fegyelmi eljárás nyelve a magyar.

A FEGYELMI BÜNTETÉSEK
23.§ (1) Amatőr sportolóra sportfegyelmi büntetésként az alábbi büntetések szabhatóak
ki:
a) szóbeli figyelmeztetés;
b) írásbeli megrovás;
c) sportszövetség által adott kedvezmények legfeljebb egy év időtartamra
történő megvonása (csökkentése);
d) a sportszövetség versenyrendszerében szervezett, vagy a sportszövetség,
sportszervezet versenynaptárában egyébként szereplő versenyen, és
sportszervezet, sportszövetség által szervezett edzésen, edzőtáborban való
részvételtől történő - akár végleges időtartamú – eltiltás;
e) az igazolási (nyilvántartási) és az átigazolási, valamint a doppingellenes
szabályok megsértése esetén az ideiglenes vagy végleges átigazolásból
legfeljebb két évre történő kizárás.
(2) A fegyelmi büntetések együttesen nem alkalmazhatóak.
24.§ (1) Hivatásos sportolóra sportfegyelmi büntetésként az alábbi büntetések
szabhatóak ki:
a) szóbeli figyelmeztetés;
b) írásbeli megrovás;
c) sportszövetség által adott kedvezmények legfeljebb egy év időtartamra
történő megvonása (csökkentése);
d) pénzbüntetés;
e) a sportszövetség versenyrendszerében szervezett, vagy a sportszövetség,
sportszervezet versenynaptárában egyébként szereplő versenyen, és
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sportszervezet, sportszövetség által szervezett edzésen, edzőtáborban való
részvételtől történő - akár végleges időtartamú – eltiltás;
f) az igazolási (nyilvántartási) és az átigazolási, valamint a doppingellenes
szabályok megsértése esetén az ideiglenes vagy végleges átigazolásból
legfeljebb két évre történő kizárás
(2) A pénzbüntetés mértéke a hivatásos sportoló sporttevékenységből származó
éves nettó átlagjövedelmének 12 (tizenkét) havi összegét nem haladhatja meg.
(3) A pénzbüntetés az (1) bekezdés e) és f) pontjában meghatározott fegyelmi
büntetéssel együtt is kiszabható, egyébként a fegyelmi büntetések együttesen
nem alkalmazhatóak.
25.§ (1) Sportszakemberre sportfegyelmi büntetésként az alábbi büntetések szabhatóak
ki:
a) szóbeli figyelmeztetés;
b) írásbeli megrovás;
c) sportszövetség által adott kedvezmények legfeljebb egy év időtartamra
történő megvonása (csökkentése);
d) pénzbüntetés;
e) sportszakmai tevékenységtől való – akár végleges időtartamú – eltiltás.
(2) A pénzbüntetés mértéke a sportszakember sportszakmai tevékenységből
származó éves nettó átlagjövedelmének 12 (tizenkét) havi összegét nem
haladhatja meg.
(3) A pénzbüntetés az (1) bekezdés e) pontjában meghatározott fegyelmi büntetéssel
együtt is kiszabható, egyébként a fegyelmi büntetések együttesen nem
alkalmazhatóak.
26.§ (1) Sportszervezettel szemben sportfegyelmi büntetésként az alábbi büntetések
szabhatóak ki:
a) írásbeli figyelmeztetés;
b) a sportszövetség által adható juttatások csökkentése (megvonása);
c) a rendezői létszám felemelésére kötelezés;
d) sportszövetségi ellenőr fogadására és eljárási költségeinek viselésére
kötelezés;
e) a sportrendezvény nézők nélkül, zárt sportlétesítményben történő
megtartásának előírása vagy szektor lezárásának elrendelése, mindkettő
legfeljebb 12 (tizenkét) havi időtartamra;
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f)
g)
h)
i)

(2)
(3)
(4)
(5)

a pályaválasztási jog legfeljebb 12 (tizenkét) hónapra történő megvonása;
a mérkőzés eredményének megsemmisítése, bajnoki pontok levonása;
büntetőpontok megállapítása;
nemzetközi sportrendezvényen történő részvételtől eltiltás, legfeljebb 2 (két)
évi időtartamra;
j) sportoló igazolásához (átigazolásához) való jog megvonása, legfeljebb 2 (két)
évi időtartamra;
k) a versenyrendszer alacsonyabb osztályába sorolás, abban az esetben, ha az
adott versenyrendszerben (hivatásos, vegyes, amatőr) van alacsonyabb
osztály;
l) meghatározott számú versenyből vagy a (hivatásos, vegyes vagy amatőr)
versenyrendszerből, bajnokság egészéből történő – akár végleges időtartamú
– kizárás;
m) a sportszövetségi eljárás költségeinek viselésére kötelezés;
n) a sportszövetségből kizárás legfeljebb 1 (egy) évre;
o) legfeljebb 50.000.000,- Ft (ötvenmillió forint) pénzbüntetés
p) névre szóló jegyértékesítés alkalmazására kötelezés
szabható ki.
A pénzbüntetés az (1) bekezdés b) – m) pontjaiban meghatározott fegyelmi
büntetésekkel együtt is alkalmazható.
Az (1) bekezdés c), d) és m) pontban meghatározott büntetések egymással és
bármely más büntetéssel együtt is alkalmazhatók.
Az (1) bekezdés g) és h) pontban megállapított büntetések egymással és az i),
illetve j) pontban meghatározott büntetésekkel együtt is alkalmazhatók.
A jelen paragrafus (2), (3) és (4) bekezdésben nem említett egyéb módokon a
fegyelmi büntetések együttesen nem alkalmazhatóak.
II. AZ ELSŐFOKÚ FEGYELMI ELJÁRÁS

FEGYELMI ELJÁRÁS KEZDEMÉNYEZÉSE
27.§ (1) Fegyelmi eljárás fegyelemi vétség elkövetésének gyanúja esetén feljelentés
alapján, vagy a fegyelmi szerv észlelése alapján, hivatalból indul.
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(2)A feljelentett játékos elveszti játékjogát, illetve a feljelentett hivatalos személy
hivatalos közreműködési jogát mindaddig, amíg ügyében az MKSZ Fegyelmi
Bizottságának illetékes Fegyelmi Tanácsa határozatot nem hoz.
A fenti rendelkezésket kell alkalmazni (játékjog és közreműködői jog elvesztése) abban
az esetben is, ha az eljáró Fegyelmi Tanács hivatalból indít eljárást és az eljárás
megindításáról szóló értesítést a Fegyelmi Szabályzat vonatkozó rendelkezése szerint
kézbesítésre került.
(3) Sem feljelentés alapján, sem hivatalból nem indítható meg a fegyelmi eljárás, ha
a fegyelmi felelősség már elévült.
28.§ (1) Fegyelmi vétség elkövetésének gyanúja miatt feljelentést tehetnek:
a) bármely versenyrendszerben elkövetett cselekmény miatt az MKSZ elnöke,
elnöksége, operatív igazgatója, főtitkára, Játékvezetői Albizottságának Elnöke
valamint Szakmai és Versenybizottságának elnöke;
b) a Megyei/Budapesti Kézilabda Szövetség által rendezett versenyrendszerben elkövetett cselekmény miatt a versenyrendszert rendező
Megyei/Budapesti Kézilabda Szövetség elnöke,
c) a sportmérkőzés játékvezetői és versenybírója;
d) a fegyelmi vétség sértettje;
e) a sértett sportszervezete
29.§ (1) A feljelentést írásban, 1 (egy) eredeti példányban, teljes bizonyító erejű
magánokirati formába foglaltan kell előterjeszteni mellékleteivel együtt az első fokú
eljárásra hatáskörrel és illetékességgel rendelkező fegyelmi szervnél.
(2)Természetes személy feljelentő esetén a feljelentést a feljelentő, illetőleg – ha a
feljelentő cselekvőképtelenségére vagy korlátozott cselekvőképességére tekintettel a
törvényes képviselő eljárása szükséges – a feljelentő törvényes képviselője saját kezűleg,
sportszervezet feljelentő esetén pedig a sportszervezet cégszerűen köteles aláírni. A
játékvezetők a 2. sz. mellékletben meghatározott fegyelmi feljelentő lapot kötelesek
használni, melyet kötelesek feltölteni az MKSZ által biztosított elektronikus felületre a
mérkőzést követő 24 órán belül.
(3)Meghatalmazott útján feljelentés kizárólag jogi képviselő igénybe vétele esetén tehető.
(4)A feljelentés megtétele nem díjköteles.
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30.§ (1) A feljelentésben elő kell adni azokat a tényeket, amelyek a fegyelmi felelősséget
megalapozó cselekmény elkövetésére és az elkövető feltételezett személyére
vonatkoznak.
(2)A feljelentéshez a feljelentő mellékelni köteles minden birtokában lévő, a fegyelmi
vétség elkövetésének gyanúját igazoló bizonyítékot, lehetőség szerint eredeti
példányban.
(3) Azon bizonyítékokra, amelyek a feljelentő birtokában a feljelentés megtételekor
nincsenek, a feljelentés szövegében utalni kell.
(4) A feljelentést visszavonni nem lehet.
31. § (1) A büntető törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 269.§ b) pontja szerint, aki
mást fegyelmi jogkor gyakorlója előtt fegyelmi vétség elkövetésével hamisan vádol,
vétséget követ el és egy évig tartó szabadságvesztéssel büntetendő.
(2) Amennyiben a fegyelmi szerv álláspontja szerint a feljelentő a fegyelmi vétségre
vonatkozó hamis tényeket vagy koholt bizonyítékot hozott a fegyelmi szerv tudomására
a feljelentésből azonosítható meghatározott személlyel szemben, a fegyelmi szerv a
feljelentővel szemben hamis vád miatt a büntetőeljárás megindítását kezdeményezi.
32.§ (1) Ha az arra jogosult személy a fegyelmi eljárás lefolytatását hivatalból
kezdeményezi, a hivatalból kezdeményezést tartalmazó iratra a 28.§ (1) – (3)
bekezdésben írtakat megfelelően alkalmazni kell.

A FEGYELMI TANÁCS
33.§ (1) Az első fokú fegyelmi eljárásban a fegyelmi szerv háromtagú Fegyelmi Tanácsban
jár el.
(2) Az első fokon eljáró fegyelmi szerv határozatait a fegyelmi szerv nevében az eljáró
Fegyelmi Tanács hozza meg.
34.§ (1) Az adott ügyben eljáró Fegyelmi Tanács tagjait az első fokú fegyelmi szerv
vezetője jelöli ki a feljelentés beérkezését követő 3 (három) munkanapon belül az első
fokú fegyelmi szerv tagjai közül azzal, hogy lehetőség szerint az első fokú fegyelmi szerv
vezetője minden eljáró Fegyelmi Tanács elnöki tisztségét is ellátja.

14

A MAGYAR KÉZILABDA SZÖVETSÉG
FEGYELMI SZABÁLYZATA
(2)A Fegyelmi Tanács tagjai és elnöke ezen feladatkörükben kizárólag személyesen
járhatnak el, meghatalmazott útján nem képviseltethetik magukat.
35. § Fegyelmi Tanács tagjának akadályoztatása
(1) Az adott ügyben eljáró Fegyelmi Tanács tagjának akadályoztatása esetén, az első
fokú szerv tagjai közül, a fegyelmi szerv vezetője jogosult új tag kijelölésére.
36.§ (1) A Fegyelmi Tanács eljárásában és döntéshozatalában elnökként vagy tagként,
illetve a fegyelmi eljárás jegyzőkönyvvezetőjeként nem működhet közre:
a) az eljárás alá vont sportoló, sportszakember Polgári Törvénykönyvben
meghatározott hozzátartozója;
b) akit az eljárás során tanúként vagy szakértőként hallgattak meg;
c) akinek a sportfegyelmi büntetés megállapításához vagy annak elmaradásához
érdeke fűződik;
d) akitől egyébként az ügy elfogulatlan elbírálása nem várható el
37.§ (1) Az elnök, a tag, illetve a jegyzőkönyvvezető az összeférhetetlenséget köteles az
első fokú fegyelmi szerv vezetőjének bejelenteni, és tevékenységét az eljárásban
egyidejűleg megszüntetni.
(2)A Fegyelmi Tanács elnöke, tagja vagy jegyzőkönyvvezetője érdekeltségére vagy
elfogultságára vonatkozó indokolt kifogást a fegyelmi eljárás alá vont személy
vagy sportszervezet is előterjeszthet – az annak alapjául szolgáló tényről való
tudomásszerzést követően haladéktalanul – az elsőfokú fegyelmi szerv
vezetőjéhez.
(2) Ha az eljáró Fegyelmi Tanács elfogultsági kifogással érintett elnöke egyúttal az
elsőfokú fegyelmi szerv vezetője, az elfogultsági kifogás elbírálására a
másodfokú fegyelmi szerv vezetője jogosult.
38.§ (1) Összeférhetetlenség megállapítása esetén az elfogultsági kifogás elbírálására
jogosult személy az összeférhetetlen személyt az eljárásból kizárja, és helyére új Fegyelmi
Tanács tagot, elnököt vagy jegyzőkönyvvezetőt nevez ki, majd az új összetételű Fegyelmi
Tanács az eljárást az összeférhetetlen személy tevékenységével érintett részében
megismétli.
a. Az elfogultági kifogást elutasító határozattal szemben külön fellebbezésnek
helye nincs.
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b. E bejelentésnek az eljárás bármely szakaszában - az eljárást befejező
határozat meghozataláig - van helye, azonban az elfogultsága szerinti okot
a bejelentő a tárgyalás megkezdése után csupán akkor érvényesítheti, ha
valószínűsíti, hogy a bejelentés alapjául szolgáló tényről csak a tárgyalás
megkezdése után szerzett tudomást, és a tudomásszerzést követően az
okot haladéktalanul bejelenti.
c. Tag összeférhetetlensége esetén a Fegyelmi Tanács elnöke, a Fegyelmi
Tanács elnökének összeférhetetlensége esetén a kizárás kérdésében a
Fellebbviteli Bizottság elnöke határoz.
d. Ha a bejelentést nem maga az elnök vagy tag tette, nyilatkozatát a döntés
előtt be kell szerezni.
e. A Fegyelmi elnökének kizárása esetén az eljárást az elnök tevékenységével
érintett részében meg kell ismételni. Tag kizárása esetén, az új tag
megválasztásával és az eljárás iratainak ismertetésével egyidejűleg az
eljárást folytatni kell.
f. A kizárási kérelem elutasítása miatt csak abban a fellebbezésben lehet
hivatkozni, amely az eljárást befejező határozat ellen irányul.
g. Az elnök vagy tag, aki a személyére vonatkozó kizárási okot maga jelentette
be, bejelentésének elintézéséig az eljárásban nem járhat el.
h. Ha a sportszervezet vagy a sportszakember, illetve a képviseletükben eljáró
személy nyilvánvalóan alaptalanul tesz kizárásra irányuló bejelentést, vagy
ugyanabban az eljárásban ugyanazon elnök/tag ellen ismételten alaptalan
bejelentést tesz, vele szemben - amennyiben nem sportszakember, akkor a
megbízójával szemben - fegyelmi eljárás kezdeményezhető.
i. A kizárására vonatkozó rendelkezéseket a jegyzőkönyvvezető kizárására
is alkalmazni kell. A kizárás kérdésében az elnök soron kívül határoz.
A FELJELENTÉS ALAKI VIZSGÁLATA
39.§ (1) A feljelentés fegyelmi szervhez történt beérkezését követő 5 (öt) munkanapon
belül a Fegyelmi Tanács megvizsgálja, hogy a fegyelmi ügy elbírálására jelen szabályzat
rendelkezései szerint hatáskörrel és illetékességgel rendelkezik-e.
(2) Ha a Fegyelmi Tanács megállapítja hatáskörének vagy illetékességének hiányát,
indokolt határozattal az eljárást átteszi a hatáskörrel és illetékességgel
rendelkező fegyelmi szervhez, ha az hatáskörrel és illetékességgel rendelkező
fegyelmi szerv a feljelentésből megállapítható.
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(3) Ha a Fegyelmi Tanács megállapítja hatáskörének vagy illetékességének hiányát,
de a feljelentésből az eljárni jogosult, hatáskörrel és illetékességgel rendelkező
fegyelmi szerv nem állapítható meg, a Fegyelmi Tanács a feljelentést indokolt
határozattal elutasítja
(4) A fegyelmi eljárás lefolytatására hatáskörrel és illetékességgel rendelkező
Fegyelmi Tanács a feljelentés beérkezését követő 5 (öt) munkanapon belül
megvizsgálja, hogy:
a) a feljelentést arra jogosult személyek, és
b) a feljelentést a fegyelmi felelősség elévülési idején belül terjesztették-e elő, és
c) a feljelentés a fegyelmi felelősség alapjául megjelölt cselekmény feltételezett
elkövetőjét név szerint vagy azonosításra alkalmas más módon megnevezi-e.
40.§ (1) Ha a feljelentés nem feljelentés tételére jogosult személyektől származik, az
feljelentést a Fegyelmi Tanács indokolt határozattal elutasítja.
(2) Nem jogosult személyektől származó a feljelentés, ha a feljelentésből
megállapíthatóan:
a) a feljelentő nem a 27.§ a) – d) pontjaiban tartozó személy vagy sportszervezet;
b) a feljelentő személye a feljelentésből nem állapítható meg;
c) a feljelentést a feljelentő:
(i) nem írta alá, vagy
(ii) nem jogi képviselő meghatalmazott útján írta alá
(3) A nem jogosult személytől érkezett feljelentés és mellékleteit a feljelentés
elutasítását követően a Fegyelmi Tanács továbbíthatja az első fokon eljárt
fegyelmi szerv vezetőjének, ha úgy ítéli meg, hogy a feljelentésben foglaltak
alapján a fegyelmi eljárás hivatalból történő megindításának megfontolása lehet
szükséges.
41.§ (1) Ha a feljelentés szövegéből egyértelműen megállapíthatóan a fegyelmi felelősség
alapjául megjelölt cselekmény elkövetése óta a fegyelmi felelősség elévülési ideje már
eltelt, a Fegyelmi Tanács a feljelentést indokolt határozattal elutasítja.
42.§ (1) Ismeretlen elkövetővel szemben fegyelmi eljárás nem indítható. Ha a feljelentés
szövegében a feljelentő a fegyelmi felelősség alapjául megjelölt cselekmény feltételezett
elkövetőjét név szerint vagy azonosításra alkalmas más módon nem nevezte meg, a
Fegyelmi Tanács a feljelentést indokolt határozattal elutasítja.
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43.§ (1) A fegyelmi eljárást hivatalból kezdeményező irat vizsgálatára a 37.§ - 41.§
rendelkezései megfelelően alkalmazandók azzal, hogy elutasító határozat helyett a
Fegyelmi Tanács szükség esetén a fegyelmi eljárás megindításának megtagadásáról hoz
indokolt határozatot.
A FEGYELMI ELJÁRÁS MEGINDÍTÁSA
44.§ (1) Ha a feljelentést a feljelentés alaki vizsgálata alapján elutasítani nem kell, vagy az
arra jogosult a fegyelmi eljárás megindítását hivatalból kezdeményezte és az eljárás
megindítását megtagadni nem kell, a Fegyelmi Tanács a feljelentésben, illetve hivatalból
történő kezdeményezésben a fegyelmi felelősség alapjául szolgáló cselekmény
feltételezett elkövetőjeként megjelölt személlyel illetőleg sportszervezettel szemben a
fegyelmi eljárást megindítja.
45.§ (1) A fegyelmi eljárás megindításáról a Fegyelmi Tanács elnöke a feljelentés
beérkezését követő 8 (nyolc) napon belül írásban értesíti az eljárás alá vont személyt vagy
sportszervezetet.
(2) Ha az eljárás alá vont személy kiskorú, ez eljárás megindításáról a törvényes
képviselőjét kell értesíteni, azzal a tájékoztatással, hogy a törvényes képviselő az
eljárásban köteles részt venni.
46.§ (1) Az értesítésben meg kell jelölni:
a. a sportfegyelmi eljárás tárgyát és megindításának jogalapját;
b. a sportfegyelmi eljárás alapjául szolgáló cselekményt;
c. az eljárás alá vont meghallgatásának, illetve a tárgyalás helyét és időpontját.
(2) Az értesítéshez egyidejűleg csatolni kell a sportfegyelmi eljárás elrendelésének
alapjául szolgáló, az eljárás során bizonyítékként felhasználható iratok másolatát
is.
(3) A tárgyalást úgy kell kitűzni, hogy arról az eljárás alá vont személy az értesítést a
tárgyalás előtt legalább 3 (három) munkanappal korábban megkapja, de a
tárgyalás az értesítés kézhezvételétől számított 15 (tizenöt) munkanapon belül
megtartható legyen.
47.§ (1) A fegyelmi eljárás megindításáról szóló értesítést elektronikus úton kell
kézbesíteni:
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a) sportoló esetén a versenyengedélyt is magában foglaló kézilabda igazolvány
iránti kérelemben, illetve igazolási kérelemben a sportoló által megjelölt email címre;
b) sportszakember által a munkaviszony vagy munkavégzésre irányuló egyéb
jogviszony létesítésekor a sportszakember által megjelölt illetőleg a
sportszakember által az MKSZ részére bejelentett e-mail címre, játékosügynök sportszakember esetében pedig a nyilvántartásba vetéli kérelemben
meghatározott e-mail címre;
c) sportszervezet esetén a sportszervezet által a versenyrendszerben szervezett
első verseny megrendezését megelőzően legalább 15 (tizenöt) nappal
megjelölt e-mail címre történik.
(2) Az eljárás alá vont személy vagy sportszervezet az eljárás bármely szakaszában
írásban új e-mail címet jelenthet be és kérheti, hogy a fegyelmi szervek
elektronikus úton továbbított küldeményeiket a jövőben oda címezzék.
(3) Az elektronikus úton küldött értesítést akkor kell kézbesítettnek tekinteni, ha a
címzett az értesítés kézbesítését az elküldéstől számított 3 (három) napon belül
elektronikusan visszaigazolta.
(4) Az elektronikus úton elküldött értesítéshez kézbesítési vélelem nem kapcsolódik.
48.§ (1) Ha a címzett az eljárás megindításáról elektronikus úton küldött értesítés
kézbesítését az elküldéstől számított 3 (három) napon belül nem igazolta vissza, a
Fegyelmi Tanács elnöke a fegyelmi eljárás megindításáról szóló értesítést postai úton,
ajánlott és tértivevényes küldeményben köteles az eljárás alá vont személy ismert címére
megküldeni.
(2)A Fegyelmi Tanács elnöke úgy is dönthet, hogy bármely okból – így különösen,
ha az elektronikus kézbesítés sikeressége előre láthatóan kétségesnek
mutatkozik:
a) az elektronikus kézbesítés megkísérlése mellett az eljárás megindításáról
szóló értesítést egyidejűleg postai úton, ajánlott és tértivevényes
küldeményben is megküldi, vagy
b) az elektronikus kézbesítés megkísérlése helyett az eljárás megindításáról
szóló értesítést azonnal postai úton, ajánlott és tértivevényes küldeményben
küldi meg.
(3)Amennyiben a Fegyelmi Tanács elnöke a (2) bekezdés a) pontja szerint jár el,
a fegyelmi eljárás megindításáról szóló értesítést abban az időpontban kell
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kézbesítettnek tekinteni, amely időpontban a két kézbesítés közül az első
kézbesítés igazoltan megtörtént.
49.§ (1) Ha az eljárás megindításáról szóló, postai úton megküldött értesítés kézbesítése
azért hiúsul meg, mert a címzett vagy meghatalmazottja úgy nyilatkozik, hogy az értesítést
nem veszi át, az értesítést a kézbesítés megkísérlésének napján kézbesítettnek kell
tekinteni.
(2) Ha az eljárás megindításáról szóló, postai úton megküldött értesítés a
Fegyelmi Tanácshoz „nem kereste” jelzéssel érkezik vissza, az értesítést a postai
kézbesítés második megkísérlésének napját követő ötödik munkanapon – az
ellenkező bizonyításig – kézbesítettnek kell tekinteni.
(3) A kézbesítési vélelem megdöntése iránti kérelmet a címzett a kézbesítési
vélelem beálltáról történő tudomásszerzéstől számított 8 (nyolc) napon belül, de
legkésőbb a kézbesítési vélelem beálltától számított 15 (tizenöt) napos jogvesztő
határidőn belül terjeszthet elő. A kérelemben elő kell adni azokat a tényeket,
illetve körülményeket, amelyek a kézbesítés szabálytalanságát igazolják vagy a
címzett önhibájának hiányát valószínűsítik.
50.§ (1) A kézbesítési vélelem megdöntése iránti kérelmet az a Fegyelmi Tanács bírálja el,
amelyik a kézbesítés tárgyát képező értesítést kiadmányozta.
(2) A kézbesítési vélelem megdöntése iránti kérelem előterjesztésének a
sportfegyelmi eljárás megindítására halasztó hatálya van.
(3) Ha a Fegyelmi Tanács a kézbesítési vélelem megdöntése iránti kérelemnek helyt
ad, a sportfegyelmi tárgyalásra új határnapot tűz, amelyről az eljárás alá vont
személyt vagy sportszervezetet postai úton, ajánlott és tértivevényes
küldeményben értesíti. Ezen értesítés kézbesítéséhez kapcsolódóan kézbesítési
vélelem megdöntése iránti kérelem ismételt előterjesztésének nincs helye.
(4) Ha az eljárás alá vont személy vagy sportszervezet előzetesen egyeztetett
időpontban a Fegyelmi Tanács előtt önként megjelenik, az eljárás megindításáról
szóló értesítés részére közvetlenül, átvételi elismervény ellenében is
kézbesíthető.
(5) Ha az eljárás alá vont személy kiskorú, az eljárás megindításáról szóló értesítés
részére közvetlenül, átvételi elismervény ellenében csak akkor kézbesíthető, ha
a kiskorú törvényes képviselője vagy a törvényes képviselő által
meghatalmazott, a fegyelmi eljárásban a kiskorú jogi képviseletét ellátó jogi
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képviselő jelen van, és az eljárás megindításáról szóló értesítést a kiskorú
képviseletében elismervény ellenében átveszi.
51.§ (1) Az eljárás alá vont személy vagy sportszervezet teljes bizonyító erejű
magánokiratban kérheti, hogy a Fegyelmi Tanács az első fegyelmi tárgyalás időpontját
a jogszabályban meghatározott 3 (három) munkanapos tárgyalási időköz
lerövidítésével tűzze ki.
(2) A tárgyalási időköz lerövidítése iránti kérelem elfogadásáról a Fegyelmi Tanács
elnöke dönt.
(3) A kérelem elfogadása esetén a tárgyalás időpontját az eljárás alá vont személlyel
vagy sportszervezettel közösen kell meghatározni olyan tárgyalási időpontban,
amelyről az eljárás alá vont személy vagy szervezet helyben, írásban kijelenti, hogy a
tárgyalás időpontjára a fegyelmi eljárásban való védekezésre érdemben fel tud
készülni.
(4) Ha az eljárás alá vont személy kiskorú, a tárgyalási időköz lerövidítése iránti
kérelmet törvényes képviselője illetőleg a törvényes képviselő által meghatalmazott
jogi képviselő útján terjeszthet elő.
(5) A Magyar Kézilabda Szövetség Etikai és Fegyelmi Bizottságának elnöke döntését a
kérelem beérkezésétől számított 3 (három) munkanapon belül hozza meg határozati
formában, a határozattal szemben jogorvoslatnak helye nincs.
52.§ (1) Ha az eljárás alá vont személy az eljárás megindításáról szóló értesítést átvette,
kérelemmel fordulhat a Magyar Kézilabda Szövetség Etikai és Fegyelmi Bizottsága
elnökéhez a Fegyelmi Szabályzatban meghatározott, a fegyelmi eljárás megindításához
kapcsolódó joghátrányok alól történő mentesítés iránt.
(2) A Magyar Kézilabda Szövetség Etikai és Fegyelmi Bizottságának elnöke kizárólagos
jogkörben eljárva, méltányosságból mentesítheti az (1) bekezdés szerinti eljárás alá vont
személyt azon, a versenykiírásban meghatározott joghátrányok alól, hogy
a) az eljárás alá vont sportoló elveszti játékjogát mindaddig, amíg ügyében az
első fokon eljáró fegyelmi szerv határozatot nem hoz; illetve
b) az eljárás alá vont sportszakember elveszti hivatalos közreműködési jogát
mindaddig, amíg ügyében az első fokon eljárt fegyelmi szerv határozatot nem
hoz.
(3) A Magyar Kézilabda Szövetség Etikai és Fegyelmi Bizottságának elnöke döntését a
kérelem beérkezésétől számított 3 (három) munkanapon belül hozza meg határozati
formában, a határozattal szemben jogorvoslatnak helye nincs.
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A FEGYELMI TÁRGYALÁS
53.§ (1) A Fegyelmi felelősség kérdésében az eljáró Fegyelmi Tanács – ha jelen szabályzat
másképp nem rendelkezik – tárgyaláson dönt.
54.§ (1) Az első fegyelmi tárgyalást legkésőbb az eljárás megindításáról szóló értesítés
kézhezvételétől számított 15 (tizenöt) napon belül meg kell tartani, és a szükséges
bizonyítás lefolytatását követően a fegyelmi ügyben lehetőség szerint már az első
tárgyaláson ügydöntő érdemi határozatot kell hozni.
(2) Ha az ügy bonyolultsága, a lefolytatandó bizonyítás terjedelme vagy egyéb ok miatt
szükséges, a Fegyelmi Tanács az első fegyelmi tárgyalást követő 8 (nyolc) napon belüli
időpontra folytatólagos tárgyalást tűzhet.
(3) Különösen indokolt esetben a második tárgyalást követően is tűzhető folytatólagos
tárgyalás a (2) bekezdés megfelelő alkalmazásával, azonban a Fegyelmi Tanács a fegyelmi
ügyet az eljárás megindítását követő 30 (harminc) napon belül határozathozatallal
köteles befejezni.
(4) Az ügy bonyolultsága esetén a Fegyelmi Tanács elnöke a fegyelmi ügy befejezésére
nyitva álló 30 (harminc) napos határidőt egy alkalommal, 15 (tizenöt) nappal
meghosszabbíthatja.
55.§ (1) A fegyelmi tárgyalást lehetőség szerint a fegyelmi szerv mindenkori székhelyén
kell megtartani, munkanapon 9.00 – 16.00 közötti időpontban.
(2) A fegyelmi tárgyaláson jelen lehetnek:
a) a Fegyelmi Tanács tagjai és jegyzőkönyvvezetője;
b) az eljárás alá vont személy;
c) kiskorú eljárás alá vont személy törvényes képviselője;
d) az eljárás alá vont személy sportszervezetének képviselője;
e) eljárás alá vont sportszervezet esetén a sportszervezet képviselője;
f) az eljárás alá vont személy vagy sportszervezet jogi képviselője;
(3) A Fegyelmi Tanács által a fegyelmi tárgyalásra idézett személyek (pl. tanúk) a
tárgyalás azon részén lehetnek jelen, amely részén jelenlétüket a Fegyelmi
Tanács szükségesnek tartja (pl. tanúk a meghallgatásuk alatt)
(4) A fegyelmi tárgyalás nem nyilvános, egyéb személyek – így különösen a sajtó
munkatársai – jelenlétét az eljáró Fegyelmi Tanács elnöke engedélyezheti.
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56.§ (1) A fegyelmi tárgyalás nem tartható meg – és új tárgyalási határnapot kell tűzni –
ha a fegyelmi tárgyaláson bármely okból nincs az eljáró Fegyelmi Tanács mindhárom tagja
egyidejűleg, mindvégig jelen.
57.§ (1)Az eljárás alá vont személy vagy sportszervezet az eljárás során meghatalmazás
alapján jogi képviselőt illetőleg egyéb képviselőt is igénybe vehet.
(2) A meghatalmazást írásba kell foglalni vagy jegyzőkönyvbe kell mondani.
(3) A jogi képviselő illetőleg az egyéb képviselő köteles írásbeli meghatalmazásának
eredeti példányát vagy annak hitelesített másolatát a Fegyelmi Tanácsnak legkésőbb a
tárgyalás megkezdésekor átadni.
58.§ (1) Ha az eljárás alá vont személy vagy az eljárás alá vont sportszervezet képviselője,
illetőleg az eljárás alá vont jogi képviselője vagy egyéb képviselője a tárgyaláson nem
jelenik meg, tárgyalást tartani és az ügyet érdemben elbírálni csak akkor lehet, ha az
eljárás alá vontat, illetve képviselőjét a Fegyelmi Tanács szabályszerűen értesítette. Az
értesítés akkor szabályszerű, ha az értesítésnek tartalmi elemeit, valamint az értesítéssel
kapcsolatos határidőket a Fegyelmi Tanács megtartotta és ezt az eljárás irataiból igazolni
tudja.
(2) Nem tartható tárgyalás az eljárás alá vont személy vagy az eljárás alá vont
sportszervezet képviselője, illetőleg – ha az eljárás alá vont jogi vagy egyéb képviselővel
rendelkezik – az eljárás alá vont jogi, vagy egyéb képviselője távollétében, ha a tárgyalási
időközt a Fegyelmi Tanács az eljárás alá vont kérésére az 52.§ rendelkezései alapján
lerövidítette.
59.§ (1) A tárgyalás megtartható az értesítés szabályszerűségének vizsgálata nélkül akkor
is, ha az eljárás alá vont, illetve jogi képviselője vagy egyéb képviselője írásban
bejelentette, hogy a tárgyaláson nem kíván részt venni és kéri a tárgyalás távollétében
való megtartását.
60.§ (1) Az eljárás alá vont, illetve jogi képviselője vagy egyéb képviselője a tárgyalásról
szóló értesítés kézhezvétele és a tárgyalás napját megelőző nap közötti időtartamban
írásban jelezheti a Fegyelmi Tanács elnökének, hogy a tárgyaláson önhibáján kívüli okból,
igazoltan nem tud részt venni. Ebben az esetben a Fegyelmi Tanács elnöke új tárgyalást
tűz ki.
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61.§ (1) A Fegyelmi Tanács elnöke vagy az általa kijelölt tag a tárgyalás megnyitását
követően ismerteti az eljárás alá vonttal az eljárás megindításához vezető tényállást, a
kötelezettségszegés elkövetésével kapcsolatos 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 Tanács tanút, szakértőt hallgathat meg, valamint tárgyi bizonyítékként
iratokat, fénykép-, hang- és filmfelvételt szerezhet be, továbbá szemlét tarthat.
(2) Az eljárás alá vont személy sportszervezete a Fegyelmi Tanács külön felhívása
nélkül is köteles a fegyelmi üggyel kapcsolatos birtokában lévő bizonyítékokat –
különösen, de nem kizárólagosan a sportfegyelmi felelősséggel érintett mérkőzés
felvételét – legkésőbb az első tárgyaláson a Fegyelmi Tanács rendelkezésére
bocsátani.
62.§ (1) A fegyelmi tárgyalásról jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyben megfelelő
részletességgel rögzíteni kell tárgyaláson elhangzottakat és történteket, így abban fel kell
tüntetni különösen, de nem kizárólagosan:
a) az eljáró Fegyelmi Tanács tagjait és a jegyzőkönyvvezetőt;
b) a fegyelmi tárgyaláson részt vevő személyeket és eljárási minőségüket;
c) a tárgyalás helyét, megkezdésének és befejezésének időpontját;
d) a tárgyaláson tett nyilatkozatokat és eljárási cselekményeket.
(2) A tárgyalás jegyzőkönyvét a jegyzőkönyvvezető vezeti, és az eljáró Fegyelmi
Tanács elnöke, valamint a jegyzőkönyvvezető írja alá.
(3) A tárgyalásról felvett jegyzőkönyv nem nyilvános, abba kizárólag az eljárás alá
vont és jogi képviselője, az első- és másodfokon eljáró fegyelmi szerv tagja, a
Magyar Kézilabda Szövetség elnöksége, elnöke, főtitkára és főtitkár-helyettese
tekinthetnek bele vagy kérhetnek abból másolatot.
(4) A betekintés biztosításáról, a másolatok kiadásáról és a tárgyalási jegyzőkönyvek
archiválásáról a fegyelmi szerv vezetője gondoskodik.
63.§ (1) A Fegyelmi Tanács elnökének döntése szerint a tárgyaláson elhangzottak
jegyzőkönyvvezető alkalmazása helyett hangfelvétel útján is rögzíthetőek, ebben az
esetben azonban a hangfelvétel alapján a jegyzőkönyvet a tárgyalást követő 5 (öt)
munkanapon belül el kell készíteni.
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64.§ (1) A hangfelvétel alapján készült jegyzőkönyvet az eljáró Fegyelmi Tanács elnöke és
a hangfelvételről leiratot készítő személy írja alá.
(2) A fegyelmi tárgyalásról készült hangfelvételt a fegyelmi eljárás jogerős befejezését
követő 1 (egy) évig meg kell őrizni.
65.§ (1) 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
8 (nyolc) napos határidőn belül terjessze elő.
66.§ (1) Fegyelmi Tanács az eljárást felfüggesztheti:
a) legfeljebb az akadály megszűnéséig, ha az eljárás alá vont önhibáján kívül
védekezését a 65.§ (1) 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 az eljárás befejezésére nyitva álló határidőbe nem
számít bele.
A FEGYELMI TANÁCS DÖNTÉSE
67.§ (1) A Fegyelmi Tanács a fegyelmi felelősségről határozatban dönt. A tényállást a
Fegyelmi Tanács maga állapítja meg. A Fegyelmi Tanács határozatában:
a) a kötelezettségszegést megállapítja és büntetést szab ki, vagy
b) megállapítja, hogy az eljárás alá vont a kötelezettségszegést nem követte el,
vagy
c) az eljárást megszünteti.
68.§ (1)Meg kell szüntetni a fegyelmi eljárást, ha:
d) annak tartama alatt az eljárás alá vont személy elhalálozik, vagy
e) az eljárás alá vont sportszervezet megszűnik, illetőleg
az eljárás alá vont fegyelmi felelőssége elévül
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69.§ (1) A Fegyelmi Tanács a fegyelmi ügyet tárgyaláson kívül is megszüntetheti, de a
fegyelmi felelősség kérdésében az 66.§ (1) bekezdés a) illetve b) pontja szerinti döntést –
ha jelen szabályzat másképp nem rendelkezik – tárgyaláson hozza.
70.§ (1) A Fegyelmi Tanács kivételes esetben, az alábbi feltételek együttes teljesülése
esetén dönthet a fegyelmi felelősség kérdésében tárgyalás mellőzésével, tárgyaláson
kívül:
a) a kötelezettségszegés csekély súlyú; és
b) a tényállás megítélése egyszerű; és
c) az eljárás alá vont fegyelmi felelősségét az első tárgyalás előtt írásban
elismerte vagy az eljárás alá vont fegyelmi felelősségét okirati bizonyíték
igazolja (ideértve a fénykép és filmfelvételt is)
(2) Tárgyalás mellőzésével az eljáró Fegyelmi Tanács sportolóra és
sportszakemberre kizárólag szóbeli figyelmeztetés, írásbeli megrovás,
sportszervezetre pedig írásbeli figyelmeztetés büntetéseket szabhat ki.
71.§ (1) A tárgyalás mellőzésével hozott határozat kézhezvételét követő 15 (tizenöt)
napon belül az eljárás alá vont térítésmentesen, írásbeli indoklással kérheti tárgyalás
tartását, ha a tárgyalás mellőzésével hozott határozatban foglaltakkal nem ért egyet.
(2) Ha az eljárás alá vont tárgyalás tartását kéri, a Fegyelmi Tanács a tárgyalás
mellőzésével hozott határozatát hatályon kívül helyezi, és az eljárás további
szakaszában az általános szabályok szerint jár el és a fegyelmi felelősséget
tárgyaláson bírálja el.

72.§ (1) A Fegyelmi Tanács döntését határozati formában, egyszerű többséggel hozza
tárgyaláson és tárgyaláson kívül egyaránt.
(2) A döntéshozatal során az eljáró Fegyelmi Tanács elnöke és tagjai rendelkeznek
szavazati joggal. Minden szavazati joggal rendelkező személynek 1 (egy) szavazata
van.
(3) A szavazati jog kizárólag személyesen gyakorolható, meghatalmazott útján
érvényes szavazatot leadni nem lehet.
73.§ (1) A Fegyelmi Tanács tagjainak szavazása nem nyilvános, és az eljárás alá vont
személlyel vagy jogi képviselőjével sem közölhető, melyik tag milyen szavazatot adott le.
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(2)A szavazásról a Fegyelmi Tanács elnöke külön rövid jegyzőkönyvet készít,
amelyben a szavazók személye és leadott szavazatuk kerül rögzítésre.
74.§ (1) A szavazásról felvett jegyzőkönyvet – valamint a szavazás során kisebbségbe
szorult tag esetleges különvéleményét összefoglaló, általa becsatolt iratot – zártan kell
kezelni, abból másolat ki nem adható, és abba kizárólag az első- és másodfokon eljáró
fegyelmi szerv tagja, a Magyar Kézilabda Szövetség elnöksége, elnöke, operatív igazgatója,
főtitkára tekinthetnek bele.
(2) A szavazás során kisebbségbe szorult Fegyelmi Tanács tag a testületi
döntéshozatal elvét köteles tiszteletben tartani, ezért ellenszavazatáról sem a
sajtónak, sem az eljárás alá vont vagy más személyeknek nem nyilatkozhat.
75.§ (1) Amennyiben a Fegyelmi Tanács határozatát tárgyaláson hozta, a határozatot a
tárgyaláson ki kell hirdetni és röviden indokolni kell, majd az írásba foglalt határozatot a
tárgyalást követő 8 (nyolc) napon belül kell az eljárás alá vonttal kézbesítés útján közölni.
(2) A tárgyaláson kívül hozott határozatot a döntéshozataltól számított 8 (nyolc)
napon belül kell az eljárás alá vonttal kézbesítés útján közölni.
(3)Az írásba foglalt határozatot a Fegyelmi Tanács nevében a Fegyelmi Tanács elnöke
írja alá.
76.§ (1) A sportfegyelmi határozatnak tartalmaznia kell:
a) az eljáró Fegyelmi Tanács megnevezését, a Fegyelmi Tanács elnökének és
tagjainak nevét, valamint az eljárás alá vont azonosítására szolgáló adatokat,
az ügy iktatószámának és tárgyának megjelölését;
b) a rendelkező részben az érdemi döntést, a kiszabott büntetés fajtáját,
mértékét, időtartamát, a sportfegyelmi határozattal szembeni jogorvoslat
lehetőségéről szóló tájékoztatást, az eljárással kapcsolatban felmerült
költségek viseléséről való döntést;
c) az indokolásban az eljárás alapjául szolgáló kötelességszegés leírását, a
bizonyítási eljárás eredményeképpen a Fegyelmi Tanács által elfogadott vagy
mellőzött bizonyítékokat, a határozat alapjául szolgáló jogszabályi
rendelkezéseket, a sportszövetség sportfegyelmi szabályzata vonatkozó
rendelkezéseinek megjelölését;
d) a határozat meghozatalának helyét és időpontját, valamint a határozat
kiadmányozójának nevét.
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77.§ (1) Különösen indokolt esetben, illetve kiemelkedően súlyos fegyelmi vétség esetén
a Fegyelmi Tanács a határozatát több, vagy valamennyi versenyrendszerben is
végrehajthatónak nyilváníthatja, azzal, hogy az adott Fegyelmi Tanács csak a hatáskörébe
tartozó versenyrendszert érintő határozat meghozatalára jogosult.
(2) Az MKSZ Etikai- és Fegyelmi Bizottságának Fegyelmi Tanács határozata
valamennyi versenyrendszerre kiterjedhet, illetve a megyei/Budapesti Kézilabda
szövetség fegyelmi tanácsa az ügy iratainak megküldésével egyidejűleg
indítványozhatja, hogy az általa hozott határozatot az MKSZ Etikai- és Fegyelmi
Bizottsága a hatáskörébe tartozó versenyrendszerekre is terjessze ki.

78.§ (1) A Fegyelmi Tanács az MKSZ versenyein történő részvételtől eltiltás és a
sportszakmai tevékenységtől való eltiltás fegyelmi büntetést a másodfokú határozat
meghozataláig azonnal végrehajthatónak nyilváníthatja.

III. A MÁSODFOKÚ FEGYELMI ELJÁRÁS
A FELLEBBEZÉS
79.§ (1) Az elsőfokú sportfegyelmi határozat ellen az eljárás alá vont személy, illetve
sportszervezet, valamint az, akinek jogát vagy jogos érdekét a határozat érinti, a
kézbesítéstől számított 15 (tizenöt) napon belül jogorvoslati kérelmet (fellebbezést)
terjeszthet elő.
(2) Az eljárást vezető – például: bizonyítást elrendelő, bizonyítási indítványt elutasító,
az eljárás felfüggesztéséről rendelkező stb. – határozatokkal szemben fellebbezésnek
helye nincs, az ilyen döntések jogszerűsége az érdemi döntéssel szemben
előterjesztett fellebbezésben vitatható.
80.§ (1) A jogorvoslati kérelmet az elsőfokon eljárt fegyelmi szerv elnökéhez kell
személyesen vagy postai úton benyújtani 1 (egy) eredeti, teljes bizonyító erejű
magánokirati formába foglalt példányban, mellékleteivel együtt, és azt a másodfokon
eljárni jogosult fegyelmi szervhez kell címezni.
(2) Természetes személy fellebbező esetén a jogorvoslati kérelmet a fellebbező,
illetőleg – ha a fellebbező cselekvőképtelenségére vagy korlátozott
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cselekvőképességére tekintettel a törvényes képviselő eljárása szükséges – a
fellebbező törvényes képviselője saját kezűleg, sportszervezet fellebbező esetén pedig
a sportszervezet cégszerűen köteles aláírni.
(3) A fellebbezés nem díjköteles.
81.§ (1) A fellebbezésben elő kell adni, hogy a fellebbező az első fokú határozatot
mennyiben és milyen okból kéri megváltoztatni, illetve milyen okból kéri
megsemmisíteni.
(2) A fellebbező fél jogorvoslati kérelméhez mellékletként új bizonyítékot kizárólag
akkor csatolhat, ha a bizonyíték az első fokú eljárásban menthető okból még igazoltan
nem állt a rendelkezésére.
82.§ (1) Az első fokon eljárt fegyelmi szerv vezetője a jogorvoslati kérelmet és esetleges
mellékleteit, a kérelem kézhezvételétől számított 15 (tizenöt) napon belül az eljárás
során keletkezett iratokkal és azok iratjegyzékével együtt továbbítja a fegyelmi ügyben
másodfokon eljárni jogosult szerv vezetőjének.
83.§ (1) A Fegyelmi Tanács ügydöntő határozatával szemben előterjesztett
fellebbezésnek halasztó hatálya van kivéve, ha a Fegyelmi Tanács határozatát azonnal
végrehajthatónak nyilvánította.
A FELEBBVITELI TANÁCS
84.§ (1) A másodfokon eljárni jogosult fegyelmi szerv a fegyelmi ügyben előterjesztett
fellebbezés elbírálása során háromtagú Fellebbviteli Tanácsban jár el.
(2) Az adott ügyben eljáró Fellebbviteli Tanács tagjait a másodfokon eljárni jogosult
fegyelmi szerv vezetője jelöli ki a másodfokon eljárni jogosult fegyelmi szerv tagjai
közül azzal, hogy lehetőség szerint a másodfokon eljárni jogosult fegyelmi szerv
vezetője minden eljáró Fellebbviteli Tanács elnöki tisztségét is ellátja.
(3) Az Fellebbviteli Tanács tagjai és elnöke ezen feladatkörükben kizárólag
személyesen járhatnak el, meghatalmazott útján nem képviseltethetik magukat.
85.§ (1) A Fellebbviteli Tanács eljárásában és döntéshozatalában elnökként vagy tagként,
illetve a fegyelmi eljárás jegyzőkönyvvezetőjeként nem működhet közre:
a) az eljárás alá vont sportoló, sportszakember Polgári Törvénykönyvben
meghatározott hozzátartozója;
29

A MAGYAR KÉZILABDA SZÖVETSÉG
FEGYELMI SZABÁLYZATA
b) aki az eljárt Fegyelmi Tanács elnöke, tagja vagy jegyzőkönyvvezetője volt;
c) akit az eljárás során tanúként vagy szakértőként hallgattak meg;
d) akinek a sportfegyelmi büntetés megállapításához vagy annak elmaradásához
érdeke fűződik;
e) akitől egyébként az ügy elfogulatlan elbírálása nem várható el
86.§ (1) Az elnök, a tag, illetve a jegyzőkönyvvezető az összeférhetetlenséget köteles az
másodfokú fegyelmi szerv vezetőjének bejelenteni, és tevékenységét az eljárásban
egyidejűleg megszüntetni.
(2) A Fellebbviteli Tanács elnöke, tagja vagy jegyzőkönyvvezetője érdekeltségére vagy
elfogultságára vonatkozó indokolt kifogást a fegyelmi eljárás alá vont személy vagy
sportszervezet is előterjeszthet – az annak alapjául szolgáló tényről való
tudomásszerzést követően haladéktalanul – a másodfokú fegyelmi szerv vezetőjéhez.
87.§ (1) Összeférhetetlenség megállapítása esetén a másodfokú fegyelmi szerv vezetője
az összeférhetetlen személyt az eljárásból kizárja, és helyére új Fellebbviteli Tanács tagot,
elnököt vagy jegyzőkönyvvezetőt nevez ki, majd az új összetételű Fellebbviteli Tanács az
eljárást az összeférhetetlen személy tevékenységével érintett részében megismétli.
(2) Amennyiben a másodfokú fegyelmi szerv vezetője a Fellebbviteli Tanács
összeférhetetlen tagja, az új tag kijelölésének joga az MKSZ főtitkárát – annak
akadályoztatása esetén a főtitkár-helyettest – illeti meg.
A FELLEBBEZÉS ELUTASÍTÁSA ÉRDEMI VIZSGÁLAT NÉLKÜL
88.§ (1) Az eljáró Fellebbviteli Tanács a fellebbezést tárgyalás tartása és érdemi vizsgálat
nélkül határozattal elutasítja, ha:
a)a jogorvoslati kérelem előterjesztésének lehetőségét jelen szabályzat nem biztosította
(kizárt fellebbezés);
b) a fellebbezés nem a jogorvoslati kérelem előterjesztésére jogosulttól származik;
illetőleg ha
c)a jogorvoslati kérelmet a jelen szabályzatban meghatározott fellebbezési határidőn túl
terjesztették elő.
d) a jogorvoslati kérelmet nem a szabályzat 80.§-ban meghatározottak szerint
terjesztették elő.
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.
A FELLEBBEZÉSI TÁRGYALÁS KITŰZÉSE
89.§ (1) Ha a fellebbezést érdemi vizsgálat nélkül elutasítani nem kell, a Fellebbviteli
Tanács a jogorvoslati kérelemben foglaltakat és az első fokú eljárás iratait érdemben
megvizsgálja, majd a fellebbezést tárgyaláson bírálja el.
(2) A fellebbviteli tárgyalás időpontjáról a Fellebbviteli Tanács elnöke a fegyelmi ügy
iratainak a fellebbviteli szerv vezetőjéhez történt beérkezését követő 8 (nyolc) napon
belül írásban értesíti az eljárás alá vont személyt vagy sportszervezetet, és az
eljárásban érdekelt egyéb személyeket.
(3) Ha az eljárás alá vont személy kiskorú, a fegyelmi tárgyalás időpontjáról
megindításáról a törvényes képviselőjét kell értesíteni, azzal a tájékoztatással, hogy a
törvényes képviselő az eljárásban köteles részt venni.
(4) A fellebbezési tárgyalás időpontjáról szóló értesítés mellékleteként a
Fellebbviteli Bizottság a beérkezett fellebbezést a fegyelmi eljárásban érdekelt
személyeknek és sportszervezeteknek megküldi azzal a felhívással, hogy az
abban foglaltakra legkésőbb a fellebbezési tárgyaláson észrevételt tehetnek.
90.§ (1) A fellebbezési tárgyalást úgy kell kitűzni, hogy arról az eljárás alá vont személy
az értesítést a tárgyalás előtt legalább 3 (három) munkanappal korábban megkapja, de a
tárgyalás az értesítés kézhezvételétől számított 15 (tizenöt) napon belül megtartható
legyen.
91.§ (1) A fellebbezési tárgyalás időpontjáról szóló értesítést elektronikus úton kell
kézbesíteni az eljárás alá vont személy vagy sportszervezet által az első fokú fegyelmi
eljárásban bejelentett e-mail címre, ennek hiányában:
a) sportoló esetén a versenyengedélyt is magában foglaló kézilabda igazolvány
iránti kérelemben, illetve igazolási kérelemben a sportoló által megjelölt email címre;
b) sportszakember által a munkaviszony vagy munkavégzésre irányuló egyéb
jogviszony létesítésekor a sportszakember által megjelölt, illetőleg a
sportszakember által az MKSZ részére bejelentett e-mail címre;
c) sportszervezet esetén a sportszervezet által a versenyrendszerben szervezett
első verseny megrendezését megelőzően legalább 15 (tizenöt) nappal
megjelölt e-mail címre.
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92.§ (1) Az elektronikus úton küldött értesítést akkor kell kézbesítettnek tekinteni, ha a
címzett az értesítés kézbesítését az elküldéstől számított 3 (három) napon belül
elektronikusan visszaigazolta.
(2) Az elektronikus úton elküldött értesítéshez kézbesítési vélelem nem kapcsolódik.
93.§ (1)Ha a címzett a fegyelmi tárgyalás időpontjáról elektronikus úton küldött értesítés
kézbesítését az elküldéstől számított 3 (három) napon belül nem igazolta vissza, a
Fellebbviteli Tanács elnöke a fellebbviteli tárgyalásidőpontjáról szóló értesítést postai
úton, ajánlott és tértivevényes küldeményben köteles az eljárás alá vont személy ismert
címére megküldeni.
(2) A Fellebbviteli Tanács elnöke úgy is dönthet, hogy bármely okból – így különösen,
ha az elektronikus kézbesítés az első fokú fegyelmi eljárásban már sikertelen volt:
a) az elektronikus kézbesítés megkísérlése mellett a fellebbviteli tárgyalás
időpontjáról szóló értesítést egyidejűleg postai úton, ajánlott és tértivevényes
küldeményben is megküldi, vagy
b) az elektronikus kézbesítés megkísérlése helyett a fellebbviteli tárgyalás
időpontjáról szóló értesítést azonnal postai úton, ajánlott és tértivevényes
küldeményben küldi meg.
(3) Amennyiben a Fellebbviteli Tanács elnöke a (2) bekezdés a) pontja szerint jár el, a
fellebbviteli tárgyalás időpontjáról szóló értesítést abban az időpontban kell
kézbesítettnek tekinteni, amely időpontban a két kézbesítés közül az első kézbesítés
igazoltan megtörtént.
94.§ (1)Ha a fellebbviteli tárgyalás időpontjáról szóló, postai úton megküldött értesítés
kézbesítése azért hiúsul meg, mert a címzett vagy meghatalmazottja úgy nyilatkozik, hogy
az értesítést nem veszi át, az értesítést a kézbesítés megkísérlésének napján
kézbesítettnek kell tekinteni.
95.§ (1) Ha a fellebbviteli tárgyalás időpontjáról szóló, postai úton megküldött értesítés a
Fellebbviteli Tanácshoz „nem kereste” jelzéssel érkezik vissza, az értesítést a postai
kézbesítés második megkísérlésének napját követő ötödik munkanapon – az ellenkező
bizonyításig – kézbesítettnek kell tekinteni.
(2) A kézbesítési vélelem megdöntése iránti kérelmet a címzett a kézbesítési vélelem
beálltáról történő tudomásszerzéstől számított 8 (nyolc) napon belül, de legkésőbb a
kézbesítési vélelem beálltától számított 15 (tizenöt) napos jogvesztő határidőn belül
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terjeszthet elő. A kérelemben elő kell adni azokat a tényeket, illetve körülményeket,
amelyek a kézbesítés szabálytalanságát igazolják vagy a címzett önhibájának hiányát
valószínűsítik.
(3) A kézbesítési vélelem megdöntése iránti kérelmet az a Fellebbviteli Tanács bírálja el,
amelyik a kézbesítés tárgyát képező értesítést kiadmányozta.
96.§ (1) Ha a Fellebbviteli Tanács a kézbesítési vélelem megdöntése iránti kérelemnek
helyt ad, a fellebbviteli tárgyalásra új határnapot tűz, amelyről az eljárás alá vont személyt
vagy sportszervezetet postai úton, ajánlott és tértivevényes küldeményben értesíti. Ezen
értesítés kézbesítéséhez kapcsolódóan kézbesítési vélelem megdöntése iránti kérelem
ismételt előterjesztésének nincs helye.
97.§ (1) Ha az eljárás alá vont személy vagy sportszervezet a Fellebbviteli Tanács előtt
bármely okból önként megjelenik, az fellebbviteli tárgyalás időpontjáról szóló értesítés
részére közvetlenül, átvételi elismervény ellenében is kézbesíthető.
(2) Ha az eljárás alá vont személy kiskorú, a fellebbviteli tárgyalás időpontjáról szóló
értesítés részére közvetlenül, átvételi elismervény ellenében csak akkor kézbesíthető, ha
a kiskorú törvényes képviselője, illetőleg a törvényes képviselő által meghatalmazott, a
fegyelmi eljárásban a kiskorú jogi képviseletét ellátó jogi képviselő is egyidejűleg jelen
van, és az eljárás megindításáról szóló értesítést a kiskorú képviseletében elismervény
ellenében átveszi.
98.§ (1)Másodfokú sportfegyelmi eljárásban a jogszabályban meghatározott, a
fellebbviteli tárgyalás időpontjáról szóló értesítés kézhezvételétől számítandó 3 (három)
munkanapos tárgyalási időköz az eljárás alá vont kérelmére sem rövidíthető le.
A FELLEBBVITELI TÁRGYALÁS
99.§ (1) A fellebbviteli tárgyalást legkésőbb a fellebbviteli tárgyalás időpontjáról szóló
értesítés kézhezvételétől számított 15 (tizenöt) napon belül meg kell tartani, és a fegyelmi
ügyben lehetőség szerint már az első fellebbviteli tárgyaláson ügydöntő érdemi
határozatot kell hozni.
(2) Ha az ügy bonyolultsága, a lefolytatandó bizonyítás terjedelme vagy egyéb ok miatt
szükséges, a Fellebbviteli Tanács az első fellebbviteli tárgyalást követő 8 (nyolc) napon
belüli időpontra folytatólagos fellebbviteli tárgyalást tűzhet.
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Különösen indokolt esetben a második fellebbviteli tárgyalást követően is tűzhető
(3)folytatólagos tárgyalás a (2) bekezdés megfelelő alkalmazásával, azonban a
Fellebbviteli Tanács a fegyelmi ügyet a fegyelmi ügy iratainak a fellebbviteli szerv
vezetőjéhez történt beérkezését követő 30 (harminc) napon belül határozathozatallal
köteles befejezni.
(4)Az ügy bonyolultsága esetén a Fellebbviteli Tanács elnöke a fegyelmi ügy befejezésére
nyitva álló 30 (harminc) napos határidőt egy alkalommal, 15 (tizenöt) nappal
meghosszabbíthatja.
100.§ (1) A fellebbviteli tárgyalást lehetőség szerint a fegyelmi szerv mindenkori
székhelyén kell megtartani, munkanapon 9.00 – 17.00 közötti időpontban.
101.§ (1) A fellebbviteli tárgyaláson jelen lehetnek:
a) a Fellebbviteli Tanács tagjai és jegyzőkönyvvezetője;
b) az eljárás alá vont személy;
c) kiskorú eljárás alá vont személy törvényes képviselője;
d) az eljárás alá vont személy sportszervezetének képviselője;
e) eljárás alá vont sportszervezet esetén a sportszervezet képviselője;
f) az eljárás alá vont személy vagy sportszervezet jogi képviselője vagy
más meghatalmazottja;
(2) A Fellebbviteli Tanács által a fellebbviteli tárgyalásra idézett személyek (pl.
tanúk) a tárgyalás azon részén lehetnek jelen, amely részén jelenlétüket a
Fellebbviteli Tanács szükségesnek tartja (pl. tanúk a meghallgatásuk alatt)
(3) A fellebbviteli tárgyalás nem nyilvános, egyéb személyek – így különösen a sajtó
munkatársai – jelenlétét az eljáró Fellebbviteli Tanács elnöke engedélyezheti.
102.§ (1) A fellebbviteli tárgyalás nem tartható meg – és új tárgyalási határnapot kell tűzni
– ha a fellebbviteli tárgyaláson bármely okból nincs az eljáró Fellebbviteli Tanács
mindhárom tagja egyidejűleg, mindvégig jelen.
103.§ (1) Ha az eljárás alá vont személy vagy az eljárás alá vont sportszervezet
képviselője, illetőleg az eljárás alá vont jogi képviselője a fellebbviteli tárgyaláson nem
jelenik meg, tárgyalást tartani és az ügyet érdemben elbírálni csak akkor lehet, ha az
eljárás alá vontat vagy jogi képviselőjét a Fellebbviteli Tanács szabályszerűen értesítette.
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(2) A tárgyalás megtartható az értesítés szabályszerűségének vizsgálata nélkül akkor
is, ha az eljárás alá vont vagy jogi képviselője írásban bejelentette, hogy a
fellebbviteli tárgyaláson nem kíván részt venni.
104.§ (1) Az eljárás alá vont vagy jogi képviselője a fellebbviteli tárgyalásról szóló
értesítés kézhezvétele és a tárgyalás napját megelőző nap közötti időtartamban írásban
jelezheti a Fellebbviteli Tanács elnökének, hogy a fellebbviteli tárgyaláson önhibáján
kívüli okból nem tud részt venni. Ebben az esetben a Fellebbviteli Tanács elnöke új
tárgyalást tűz ki.
105.§ (1) A Fellebbviteli Tanács elnöke vagy az általa kijelölt tag a fellebbviteli tárgyalás
megnyitását követően ismerteti az eljárás alá vonttal az első fokú fegyelmi szerv
határozatát, a fellebbezést és az arra beérkezett észrevételeket. Az eljárás alá vont
személy az ügy iratait megtekintheti, az azokban foglaltakra nyilatkozatokat tehet.
106.§ (1) A másodfokú fegyelmi eljárásban új bizonyítást indítványozni nem lehet, és új
bizonyítékot bármelyik fél kizárólag akkor csatolhat, ha a bizonyíték az első fokú
eljárásban menthető okból még igazoltan nem állt a rendelkezésére.
(2) A fellebbviteli tárgyaláson a tényállás tisztázása érdekében az első fokú fegyelmi
szerv által lefolytatott bizonyítást szükség szerint, kisebb terjedelmű bizonyítással ki
lehet egészíteni (pl. az első fokú eljárásban meghallgatott tanút néhány kérdésben
meg lehet hallgatni), ha azonban nagyobb terjedelmű bizonyítás lefolytatása lenne
szükséges, azt az első fokú fegyelmi eljárás megismétlése során lehet pótolni.
107.§ (1) A fellebbviteli tárgyalásról jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyben megfelelő
részletességgel rögzíteni kell tárgyaláson elhangzottakat és történteket, így abban fel kell
tüntetni különösen, de nem kizárólagosan:
a) az eljáró Fellebbviteli Tanács tagjait és a jegyzőkönyvvezetőt;
b) a fellebbviteli tárgyaláson részt vevő személyeket és eljárási minőségüket;
c) a tárgyalás helyét, megkezdésének és befejezésének időpontját;
d) a tárgyaláson tett nyilatkozatokat és eljárási cselekményeket.
(2) A tárgyalás jegyzőkönyvét a jegyzőkönyvvezető vezeti, és az eljáró Fellebbviteli
Tanács elnöke, valamint a jegyzőkönyvvezető írja alá.
(3) A fellebbviteli tárgyalásról felvett jegyzőkönyv nem nyilvános, abba kizárólag az
eljárás alá vont és jogi képviselője, az első- és másodfokon eljáró fegyelmi szerv
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tagja, a Magyar Kézilabda Szövetség elnöksége, elnöke, főtitkára és főtitkárhelyettese tekinthetnek bele vagy kérhetnek abból másolatot.
(4) A betekintés biztosításáról, a másolatok kiadásáról és a tárgyalási jegyzőkönyvek
archiválásáról az fellebbviteli szerv vezetője gondoskodik.
108.§ (1) A Fellebbviteli Tanács elnökének döntése szerint a tárgyaláson elhangzottak
jegyzőkönyvvezető alkalmazása helyett hangfelvétel útján is rögzíthetőek, ebben az
esetben azonban a hangfelvétel alapján a jegyzőkönyvet a tárgyalást követő 5 (öt) napon
belül el kell készíteni.
(2) A hangfelvétel alapján készült jegyzőkönyvet az eljáró Fellebbviteli Tanács
elnöke és a hangfelvételről leiratot készítő személy írja alá.
(3) A fellebbviteli tárgyalásról készült hangfelvételt a fegyelmi eljárás jogerős
befejezését követő 5 (öt) évig meg kell őrizni.
109.§ (1) A Fellebbviteli Tanács az eljárást felfüggesztheti 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 az eljárás befejezésére nyitva álló határidőbe nem
számít bele.
110.§ (1) A Fellebbviteli Tanács döntését határozati formában, egyszerű többséggel
hozza.
(2) A döntéshozatal során az eljáró Fellebbviteli Tanács elnöke és tagjai
rendelkeznek szavazati joggal. Minden szavazati joggal rendelkező személynek 1
(egy) szavazata van.
(3) A szavazati jog kizárólag személyesen gyakorolható, meghatalmazott útján
érvényes szavazatot leadni nem lehet.
111.§ (1) A Fellebbviteli Tanács tagjainak szavazása nem nyilvános, és az eljárásban
érdekelt személyekkel és sportszervezetekkel az sem közölhető, melyik tag milyen
szavazatot adott le.
(2) A szavazásról a Fellebbviteli Tanács elnöke külön rövid jegyzőkönyvet készít,
amelyben a szavazók személye és leadott szavazatuk kerül rögzítésre.
(3) A szavazásról felvett jegyzőkönyvet – valamint a szavazás során kisebbségbe szorult
tag esetleges különvéleményét összefoglaló, általa becsatolt iratot – zártan kell kezelni,
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abból másolat ki nem adható, és abba kizárólag a az első- és másodfokon eljáró fegyelmi
szerv tagja, a Magyar Kézilabda Szövetség elnöksége, elnöke, főtitkára és főtitkárhelyettese tekinthetnek bele.
(4) A szavazás során kisebbségbe szorult Fellebbviteli Tanács tag a testületi
döntéshozatal elvét köteles tiszteletben tartani, ezért ellenszavazatáról sem a sajtónak,
sem az eljárásban érintett vagy más személyeknek nem nyilatkozhat.
112.§ (1) Az eljáró Fellebbviteli Tanács a jogorvoslati kérelem érdemi vizsgálatát
követően határozatával:
a) az első fokon eljárt fegyelmi szerv határozatát helybenhagyja, ha az első fokú
határozat ténybeli alapját és jogi indokait tekintve is érdemben helyes; vagy
b) az első fokon eljárt fegyelmi szerv határozatát megváltoztatja, ha az nem felel meg
a jogszabályoknak, egyéb rendelkezéseknek és a felderített tényállásnak; illetőleg
c) az első fokon eljárt fegyelmi szerv határozatát megsemmisíti és az első fokon eljárt
fegyelmi szervet új eljárás lefolytatására utasítja, ha szükséges az első fokú eljárás
megismétlése vagy kiegészítése, mert az eljárás lényeges szabályainak megsértése
az ügy érdemi eldöntésére kihatott, és annak orvoslása a másodfokú eljárásban
nem lehetséges vagy nem észszerű. Ilyen eset különösen, ha az első fokon eljárt
fegyelmi szerv:
i.
nem volt szabályszerűen megalakítva;
ii. határozatának meghozatalában kizárt tag vett részt;
iii. nem állapított meg tényállást;
iv.
indoklási kötelezettségének nem tett eleget;
v.
nagy terjedelmű bizonyítást elmulasztott lefolytatni
(2) A Fellebbviteli Tanács határozatát a fellebbviteli tárgyaláson ki kell hirdetni és
röviden indokolni kell, majd azt a Fellebbviteli Tanács a tárgyalást követő 8 (nyolc)
napon belül köteles írásba foglalni és az eljárás alá vonttal elektronikus illetőleg
postai kézbesítés útján közölni. Az írásba foglalt határozatot az eljáró Fellebbviteli
Tanács elnöke írja alá.
(3) A Fellebbviteli Tanács másodfokú fegyelmi ügyben hozott határozatával szemben
fellebbezésnek helye nincs, a határozat a kihirdetéssel jogerőre emelkedik.
(4) Jogszabály által meghatározott esetekben a Fellebbviteli Tanács másodfokú
fegyelmi ügyben hozott marasztaló határozatával szemben a határozat
kézhezvételétől számított 30 (harminc) napos jogvesztő határidőn belül az érintett
a bírósághoz vagy a választottbírósághoz fordulhat.
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IV. A FEGYELMI ELJÁRÁS KÖLTSÉGEI
113.§ (1) A fegyelmi feljelentés megtétele, valamint fegyelmi eljárásban fellebbezés
előterjesztése díjmentes.
114.§ (1) A fegyelmi eljárás költségeit – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel az a
fegyelmi szerv viseli, amely fegyelmi szerv eljárásában az adott költség felmerült.
(2) Ha az eljárás alá vont személy vagy sportszervezet sportfegyelmi felelősségét
jogerősen megállapították, az eljárás alá vont:
a) köteles megtéríteni az általa indítványozott eljárási cselekmények költségét; és
b) a részéről igénybe vett jogi képviselő költségét.
V. AZ MKSZ ELNÖKÉNEK MÉLTÁNYOSSÁGI JOGKÖRE
115.§ (1) A Fegyelmi Szabályzat 23. § d) illetve 24. § e) pontjaiban meghatározott 2 év
vagy azt meghaladó eltiltás esetén, az eltiltás felének kitöltését követően a fegyelmi
vétséget elkövetője vagy annak sportszervezete, indokolt írásbeli kérelmet nyújthat be az
MKSZ elnökéhez, az eltiltás hátralévő részének felfüggesztése iránt.
116.§ (1) Az MKSZ elnöke méltányossági jogkörében eljárva indokolt határozatot hoz,
mellyel szemben jogorvoslatnak helye nincs.
VI. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
117.§ (1) Jelen szabályzatot a Magyar Kézilabda Szövetség Elnöksége 55./2020. (VI.10.)
sz. hozott határozatával elfogadta, mely az elfogadást követő napon hatályba lép.
118.§ (1) E szabályzat hatálybalépésével egyidejűleg a Magyar Kézilabda Szövetség
Elnökségének 10/2020. (I.20.) számon hozott határozatával elfogadott és egységes
szerkezetbe foglalt Magyar Kézilabda Szövetség Fegyelmi Szabályzata hatályát veszti.

Dr. Kocsis Máté elnök
a Magyar Kézilabda Szövetség Elnöksége képviseletében
1. SZ. MELLÉKLET –LEGGYAKRABBAN ELKÖVETETT FEGYELMI VÉTSÉGEK
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A LEGGYAKRABBAN ELKÖVETETT FEGYELMI VÉTSÉGEK

1. Kézilabdázó által elkövetett, 8:6 szabályba ütköző súlyos sportszerűtlenség
1.1. A
kézilabdázó
az
ellenfél
játékosával,
vagy
saját
csapattársával
szemben súlyos sportszerűtlenséget követ el, ideértve pl. a dulakodást,
kakaskodást, káromkodást.
1.2. Kézilabdázó által elkövetett, 8:6 szabályba ütköző játékvezető, hivatalos
személy, a versenyrendszert kiíró szövetség, annak tisztségviselője, vagy szervezeti
egysége, a versenyrendszerben részt vevő sportszervezet, illetve annak
sportszakembereinek, illetve néző megsértése akár szóban, akár gesztussal,
mutogatással.
2.

Játékvezető, versenybíró, más sportszakember, és hivatalos személy által
elkövetett, 8:6 szabályba ütköző súlyos sportszerűtlenség ideértve pl.
kézilabdázó, vagy más hivatalos személy megsértését.

3.

Nagy nyilvánosság előtt elkövetett súlyos sportszerűtlenség (8:6 szabály) ide
értve ha, a kézilabdázó, sportszakember sajtóban mást súlyosan sértő nyilatkozatot
tesz

4.
Durva játék/ellenfél veszélyeztetése (8:5 szabály megsértése)
4.1. Azt a kézilabdázót, aki az ellenfelet az egészségre veszélyesen megtámadja, különösen
akkor, ha
4.1.1. a dobóhelyzetben lévő játékos dobókarját oldalról, vagy hátulról megüti, vagy
visszahúzza
4.1.2. cselekményével az ellenfél fejét, vagy nyakát találja el
4.1.3. lábbal, térddel, vagy más módon szándékosan az ellenfél testét támadja meg,
beleértve a buktatást is
4.1.4. futásban, vagy ugrásban levő ellenfelet lök, vagy úgy támad meg, hogy azáltal
elveszíti a teste feletti ellenőrzést .
4.2. A 8:5 szabály e) pontja szerinti magatartás (közvetlen szabaddobáskor a kapura
dobott labda eltalálja a védőjátékos fejét, illetve 7 méteres dobáskor a kapus fejét, azzal a
feltétellel, hogy a védőjátékos, illetve a kapus nem végzett helyváltoztatást, vagy
szélességben nem mozdult el) nem minősül fegyelmi vétségnek. Ha azonban a
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kézilabdázó ezen magatartását szándékosan követi el, úgy a tettlegességre vonatkozó
rendelkezéseket kell alkalmazni.
5. Sportfogadásban való részvétel
5.1. A Fegyelmi Szabályzat hatálya alá tartozó, a 6. § a)-g) pontjaiban meghatározott
személyek számára tilos részt venni közvetlenül vagy közvetett módon olyan
sportfogadásban, amely kézilabda mérkőzésekkel vagy bármilyen kézilabda
tevékenységgel kapcsolatosak. A kötelezett személyeknek sem közvetlenül, sem
közvetve nem lehet érdekeltségük olyan szervezetekben, társaságokban, amelyek
kézilabda mérkőzésekkel kapcsolatban reklámozzák, közvetítik, rendezik a
sportfogadásokat.
6. Mérkőzésen való részvétel megtagatása
6.1. Amennyiben a sportszervezet valamely csapata engedély nélkül elhagyja a
pályát, megtagadja a mérkőzés folytatását, vagy a hivatalos kezdési
időpontban a játékvezető felhívása ellenére sem hajlandó a mérkőzés
megkezdésére. A sportszervezet elleni fegyelmi eljárás indítása nem akadálya a
fegyelmi vétségben felelősségre vonandó kézilabdázó, sportszakember, vagy
hivatalos személy ellen indítandó eljárásnak.
7. Hamis adat közlése
7.1. Az a kézilabdázó, sportszakember, sportszervezet, aki a fegyelmi eljárás alapjául
szolgáló olyan bejelentést tesz, amelyről tudja, hogy valótlan, vagy aki hamis adat
közlésével az MKSZ-t, vagy annak bármely szervezeti egységét megtéveszti,
vagy arra kísérletet tesz
8.
Jogellenes befolyásolás fegyelmi vétsége
8.1. Aki kézilabdázót, sportszakembert, hivatalos személyt,, vagy más hivatalos
résztvevőként
közreműködő
személyt
a
mérkőzés eredményének, vagy egyéb lényeges történéseinek jogellenes
befolyásolására bír rá, vagy kísérel meg rábírni, különösen, ha a mérkőzés
eredményére kiható előzetes megállapodást köt, ilyen megállapodás kötésére
felhív, ajánlkozik vagy vállalkozik.
8.2. Az a sportszervezet,
résztvevőként

sportszakember,

kézilabdázó,,

illetve

más hivatalos
közreműködő
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személy, aki tudomást szerez arról, hogy még le nem leplezett, a mérkőzés
eredményének,
vagy
egyéb
lényeges
történéseinek
jogellenes
befolyásolására irányuló cselekményt követtek el és erről a versenyt rendező
kézilabda szövetséget, vagy annak arra illetékes szervezeti egységét
haladéktalanul, de legkésőbb 24 órán belül nem értesíti.
9. Rendező csapat által elkövetett fegyelmi vétség
9.1. Ha a mérkőzés rendjének megzavarása történik, ideértve ha a mérkőzésen a
közönség, vagy annak tagjai bárkit nyilvánosan becsületsértő kifejezésekkel
illetnek, vagy gyűlöletre uszító cselekedetet követnek el, akár szóban, akár a
mérkőzés helyszínére bevitt transzparensekkel, akár ráutaló magatartással.
9.2. Ha a mérkőzés közben a nézők, vagy bármely más jelenlevő a játéktérre
engedély nélkül bemennek, vagy oda a testi épséget veszélyeztető tárgyakat
dobnak be, illetve meg nem engedett pirotechnikai eszközöket használnak
9.3. Ha a mérkőzés a rendbontás, különösen a játékvezetők, kézilabdázók, vagy
más hivatalos személy bántalmazása, vagy testi épségének veszélyeztetése
miatt félbeszakad, vagy beszüntetésre kerül.
10. A vendégcsapat fegyelmi vétsége
10.1. Az a vendégcsapat, amely a létesítmény (csarnok-, pálya-) előírásokba,
mérkőzésrendezései, mérkőzésbiztonsági szabályzatban előírtakat vétkesen
megszegi.
10.2. A vendégszurkolók által a mérkőzés előtt, közben, vagy után a
sportlétesítmény területén okozott rendbontás esetén a vendégcsapat
sportszervezete is büntethető.
10.3. A vendégszurkolók által a 9. pontban rögzített elkövetési magatartások esetén a
vendégcsapat sportszervezete is büntethető.
11. Tiltott kapcsolatfelvétel gyermek sportolóval
Az a sportszakember vagy sportszakmai tevékenységet folytató személy, aki a sportoló
gyermek szüleinek vagy törvényes képviselőjének illetve egyesületének megkerülésével
közvetlenül – bármilyen formában – maga veszi fel a kapcsolatot a gyermek sportolóval,
abból a célból, hogy ösztönözze a játékost a sporttal kapcsolatos szolgáltatásai
igénybevételére fegyelmi vétséget követ el.
12. Sportszervezeti engedély beszerzésének elmulasztása
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FEGYELMI SZABÁLYZATA
Az a sportszakember, aki más sportszervezet játékengedéllyel rendelkező sportolóját a
sportszervezete írásbeli engedélye nélkül mérkőzésen, edzésen szerepelteti (pl. edző
mérkőzés, próba edzés/játék stb.) fegyelmi vétséget követ el.
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