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1. § 

E Fegyelmi Szabályzatot kell alkalmazni: 

a) A Magyar Országos Korcsolyázó Szövetség (a továbbiakban: MOKSZ) valamennyi tagjára, a 
MOKSZ alapszabályában leírt korcsolyázó szakágak sportolóira, versenyzőire, sportszakembereire, 
sportvezetőire és a sportágakban foglalkoztatott alkalmazottakra. 

b) A 4. §-ban foglalt rendelkezések tekintetében a MOKSZ Alapszabály (a továbbiakban: 
Alapszabály) 9. §-ában leírt sportszervezetekre, azok szakosztályaira. Sportszervezetek a 
sportegyesületek és a sportvállalkozások, valamint a sportiskolák és az utánpótlás-nevelés fejlesztését 
végző alapítványok. 

2. § 

Fegyelmi vétségek 

Fegyelmi vétséget követ el az, 

a) aki a MOKSZ verseny-, igazolási és átigazolási, illetve egyéb szabályzataiban foglalt 
kötelezettségeit vétkesen megszegi. 

b) aki a versenyszabályokat vétkesen megszegi, különösen: 

1) A versenyszabályokat és a versenykiírásban foglalt előírásokat nem tartja be. 

2) A versenyre benevezettként a kijelölt időben nem jelenik meg, és ezt nem igazolja. 

3) A versenybizottság és a zsűri tagjainak versenyszabályoknak megfelelő utasításainak nem 
engedelmeskedik. 

c) aki sportszerűtlenséget követ el, különösen: 

1) A verseny ünnepélyes eredményhirdetéséről távol marad (dobogón nem jelenik meg) és mulasztását 
különösen méltányolható alapos okkal nem menti ki. 

2) A verseny tisztségviselői, a pontozóbírák vagy ezek eljárása ellen közvetett vagy közvetlen sértő 
kifejezést tesz. 

3) A válogatott keret részére biztosított edzéspályán az edzési időt indokolatlanul, vagy előzetes 
bejelentés nélkül nem veszi igénybe. 

d) a versenyző, edző, sportvezető, amennyiben a média felé valótlant állít és ezzel a sportágat, a 
szakágat, annak vezetőit, valamint a Szövetséget lejáratja, (negatív színben tűnteti fel).  

3.§. 

Fegyelmi Büntetések 

(1) A fegyelmi büntetések a következők: 

a) szóbeli figyelmeztetés, 

b) írásbeli megrovás, 

c) a MOKSZ által nyújtott kedvezmények, támogatások megvonása legfeljebb egy év időtartamra (pl.: 
felkészülésre juttatás), 



d) sportszakember eltiltása meghatározott korcsolyázó sportszakmai tevékenységtől a MOKSZ 
alapszabályának 1. §-ának (1) bekezdésében leírt korcsolyázó sportágazatokban akár végleges 
időtartamra, 

e) versenyző eltiltása meghatározott korcsolyázó sporttevékenységtől a MOKSZ alapszabályának 1. §-
ának (1) bekezdésében leírt korcsolyázó sportágazatokban, a MOKSZ versenyrendszerében szervezett, 
vagy a versenynaptárában egyébként szereplő versenyen, a MOKSZ által szervezett edzésen, 
edzőtáborban való részvételtől akár végleges időtartamra, 

f) igazolási és átigazolási szabályok megsértése esetén az ideiglenes vagy végleges átigazolásból 
legfeljebb két évre történő kizárás, 

g) pénzbüntetés: Nem szabható ki amatőr sportolóra, vagy olyan sportszakemberre, aki ingyenes 
megbízási szerződés alapján tevékenykedik a MOKSZ javára. A pénzbüntetés mértéke a hivatásos 
sportoló sporttevékenységből származó, illetve a spotszakember szakmai tevékenységéből származó 
éves nettó átlagjövedelmének tizenkét havi összegét nem haladhatja meg.  

(2) Az (1) bekezdés c), d), e), f) pontjaiban meghatározott büntetések mellett pénzbüntetés is 
kiszabható szankcióként. A jelen pontban meghatározott kivételen túl több fegyelmi büntetést 
egyszerre nem lehet alkalmazni. 

4.§. 

Egyéb intézkedések 

(1) Az Alapszabály 9. §-ában leírt sportszervezettel, vagy annak szakosztályával szemben fegyelmi 
eljárás keretében az alábbi intézkedések alkalmazhatók: 

a) írásbeli figyelmeztetés, 

b) a sportszövetség által adható juttatások csökkentése (megvonása), 

c) nemzetközi sportrendezvényen történő részvételtől eltiltás, legfeljebb kétévi időtartamra, 

d) sportoló igazolásához (átigazolásához) való jog megvonása, legfeljebb kétévi időtartamra, 

e) meghatározott számú versenyből vagy versenyrendszerből történő – akár végleges időtartamú - 
kizárás, 

f) a sportszövetségből kizárás legfeljebb egy évre, 

g) a fegyelmi eljárás költségeinek viselésére kötelezés 

h) legfeljebb ötvenmillió forint pénzbüntetés: amely kiszabható az (1) bekezdés b)-g) pontban 
meghatározott fegyelmi büntetésekkel együtt is.  

5. §. 

A fegyelmi büntetés célja és kiszabásának elvei 

A fegyelmi büntetés legfőbb célja a nevelés és a megelőzés. Ennek megfelelően a fegyelmi büntetést 
úgy kell kiszabni, hogy igazodjék a fegyelmi vétség súlyához és az elkövető vétkességének fokához, 
továbbá az enyhítő és súlyosító körülményekhez. 

6. §. 

(1) A 3. §. (1) bekezdésének d) és e) pontjában meghatározott, egy évet meg nem haladó eltiltás 
végrehajtása próbaidőre felfüggeszthető, ha az elkövető személyi körülményeire, valamint az 



elkövetett fegyelmi vétség súlyára figyelemmel a büntetés célja a büntetés végrehajtása nélkül is 
elérhető. 

(2) A próbaidő 6 hónaptól egy évig terjedhet. 

(3) A próbaidőre felfüggesztett fegyelmi büntetést végre kell hajtani, ha az elkövetővel szemben a 
próbaidő alatt elkövetett fegyelmi vétség miatt bármilyen jogerős fegyelmi büntetést alkalmaznak. 

7. §. 

Etikai és Fegyelmi Bizottság 

(1) A MOKSZ Elnöksége Etikai és Fegyelmi Bizottságot (a továbbiakban: Bizottság) választ az 
Alapszabály 32. §-ának megfelelően, valamint a jelen pontba meghatározottak szerint A Bizottság 
elnöke és tagjainak személyére a MOKSZ elnöke, vagy az ügyvezető igazgatója tesz javaslatot. A 
MOKSZ elnöksége egyszerű többséggel választja meg a Bizottság elnökét és tagjait 4 éves (az 
Elnökség mandátumával megegyező időtartamra) időtartamra.(2) A fegyelmi vétségek elbírálására 
első fokon a Bizottságnak van hatásköre. 

(3) A Bizottság döntéseit szótöbbséggel hozza, szavazategyenlőség esetén a Bizottság elnökének 
szavazata dönt. 

(4) Nem vehet részt a Bizottság elnökeként, tagjaként, továbbá jegyzőkönyvvezetőként nem működhet 
közre az, 

a) aki a fegyelmi eljárás alá vont személynek hozzátartozója (a házastárs, az egyeneságbeli rokon, az 
örökbefogadott, a mostoha- és neveltgyermek, az örökbefogadó-, mostoha- és nevelőszülő, testvér, 
élettárs, az egyeneságbeli rokon házastársa, a jegyes, a házastárs egyeneságbeli rokona és testvére, 
valamint a testvér házastársa),  

b) akit az eljárás során tanúként vagy szakértőként hallgattak meg, 

c) akinek a fegyelmi büntetés megállapításához, vagy annak elmaradásához érdeke fűződik, 

d) aki a fegyelmi eljárás alá vont személlyel perben, vagy haragban áll, 

e) akitől az ügy elfogulatlan megítélése egyéb okból nem várható el. 

(5) Az eljárásban — a (4) bekezdésben foglaltakon túl — nem vehet részt: 

a) aki a fegyelmi eljárás alá vonttal egy sportszervezetben van, 

b) aki a fegyelmi ügyben érdekelt sportszervezet tagja. 

(6) A Bizottság elnöke hivatalból, vagy kifogás alapján köteles az elfogultság kérdésében határozatot 
hozni. Kifogást elfogultság tekintetében csak az adott fegyelmi ügyben érdekelt fél jelenthet be. Ha az 
elfogultság a Bizottság elnökét érinti, akkor a MOKSZ elnöke hozza a határozatot. 

8. §. 

A Bizottság hatásköre 

(1) A MOKSZ Bizottsága jár el — a (3) bekezdésbe foglaltak kivételével — a jelen Szabályzat 1. § a) 
és b) pontjaiban meghatározottszemélyek ügyében, akik a 2. §-ban foglaltak szerint fegyelmi vétséget 
követnek el.  

(2) A MOKSZ Bizottsága jár el — a (3) bekezdésben foglaltak kivételével — azzal szemben, aki 



a) a MOKSZ által, vagy közreműködésével megrendezett bajnokságon, versenyen, edzésen, 
edzőtáborozáson, vagy egyéb sporteseményen vesz részt, és ezekkel összefüggésben nem kizárólag 
sportszervezeti rendet sértő fegyelmi vétséget követ el, 

b) több sportszervezet működését érintő fegyelmi vétséget (pl.: versenyzőcsábítás, átigazolási 
szabályok megsértése) követ el, c) a MOKSZ-ban folytatott tevékenységével összefüggő fegyelmi 
vétséget követ el,  

d) a fegyelmi eljárás elindítására alkalmas cselekmény elkövetése után, de még a sportszervezeti 
fegyelmi felelősségre vonás előtt a sportszervezeti tagsági viszonyát megszüntette. 

(3) A MOKSZ elnökségi tagjainak valamennyi fegyelmi ügyében a MOKSZ közgyűlése jár el. 

9. §. 

Hatásköri és illetékességi viták 

A sportszervezet és a MOKSZ között felmerülő hatásköri és illetékességi vitában a MOKSZ elnöksége 
határoz. 

10. §. 

A fegyelmi eljárás elrendelése 

(1) A fegyelmi eljárást csak a fegyelmi eljárás elrendelése után szabad lefolytatni, fegyelmi eljárás 
elrendelésének fegyelmi vétség elkövetésének alapos gyanúja alapján van helye. 

(2) A fegyelmi eljárást a MOKSZ közgyűlése, elnöksége, elnöke, ügyvezető igazgató vagy a 
Bizottsága rendeli el, az elrendeléstől számított 8 napon belül kell értesíteni az eljárás alá vont 
személyeket. 

(3) A fegyelmi eljárást elrendelése előtt az elrendelésre jogosult — amennyiben szükséges — a 
Bizottság egyik tagját megbízhatja az eljárás elrendeléséhez szükséges adatok beszerzésével. 

(4) A fegyelmi eljárást elrendelő határozatban az első fokú fegyelmi határozat meghozataláig terjedő 
időre a sporttevékenység folytatásától való felfüggesztést is ki lehet mondani. 

Felfüggesztés esetén az első fokú határozatot legkésőbb az eljárás elrendelésétől számított 15 nap 
elteltével meg kell hozni. E határidőt indokolt esetben az elrendelésre jogosult egy alkalommal 15 
nappal meghosszabbíthatja. 

(5) Az eljárást elrendelő határozat felfüggesztést tartalmazó része ellen 3 napon belül fellebbezéssel 
lehet élni, mely fellebbezést a MOKSZ elnöksége bírálja el a benyújtásától számított 3 napon belül. 

(6) A fegyelmi eljárást írásban kell elrendelni. Az erről hozott határozatot az elrendelésre jogosult 
személy, illetve az eljárásra jogosult szerv vezetője írja alá. 

11. § 

Elévülés 

(1) Nem indítható fegyelmi eljárás: 

a) ha a fegyelmi vétségről a fegyelmi eljárás elrendelésére illetékes szervnek bejelentés folytán vagy 
más úton az elkövetéstől számítva több mint három hónapja tudomása van, vagy 

b) ha a fegyelmi vétség elkövetése óta — függetlenül a tudomásra jutás időpontjától — több mint 
három év eltelt. A versenyrendszer eredményének jogellenes befolyásolása esetén a fegyelmi eljárás 
megindításának joga nem évül el.  



(2) Ha a fegyelmi vétség ügyében büntető eljárás van folyamatban, akkor az (1) bekezdésben 
meghatározott határidők a büntető eljárás jogerős befejezésétől számítanak. 

12. § 

A fegyelmi tárgyalás előkészítése 

(1) Azt a személyt, akivel szemben fegyelmi eljárást rendeltek el, a fegyelmi tárgyalásra legalább 8 
nappal a tárgyalást megelőzően írásban, tértivevénnyel ellátott postai küldemény útján meg kell idézni.  

Az idézésben meg kell jelölni a fegyelmi eljárás tárgyát és megindításának jogalapját, a fegyelmi 
eljárás alapjául szolgáló cselekményt, az eljárás alá vont személy meghallgatásának és a tárgyalásnak 
a helyét, idejét. Az idézésben figyelmeztetni kell arra, hogy jogában áll – legkésőbb a tárgyaláson – 
bizonyítékokkal alátámasztott védekezését benyújtani, illetőleg védekezésének alátámasztására 
bizonyítási indítványokat előterjeszteni, továbbá, hogy igazolatlan távolmaradása a fegyelmi tárgyalás 
megtartását és a határozat hozatalt nem akadályozza. Ha a fegyelmi eljárás alá vont személy kiskorú, 
az eljárás megindításáról törvényes képviselőjét is értesíteni kell, aki köteles részt venni a fegyelmi 
eljárásban személyesen vagy olyan meghatalmazottja útján, aki a kiskorú érdekeinek érvényre 
juttatására alkalmas.  

A fegyelmi tárgyalás előtt intézkedni kell a tanúk megidézéséről, egyéb bizonyítékok beszerzéséről, 
valamint az érdekelt sportszervezet vagy szerv képviselőjének meghívásáról. 

(2) A MOKSZ Bizottságának elnöke az eljárás tárgyát képező cselekmény kivizsgálására előzetes 
munkacsoportot hozhat létre. E munkacsoport kizárólag tényfeltáró vizsgálatot folytathat, de munkája 
során bármely személyt meghallgathat. 

13. §. 

Fegyelmi tárgyalás 

(1) A fegyelmi tárgyalást lehetőleg az eljárás megindításáról szóló értesítés fegyelmi eljárás alá vont 
általi kézhezvételétől számított tizenöt napon belül meg kell tartani.  

(2) A fegyelmi tárgyalást a Bizottság elnöke, vagy az általa írásban meghatalmazott személy - aki a 
Bizottság tagja - vezeti. 

(3) A tárgyalás megnyitása után az eljáró Bizottság elnöke, vagy egyik tagja ismerteti a fegyelmi 
eljárás alapjául szolgáló tényeket. Ezt követően a Bizottság meghallgatja a fegyelmi eljárás alá vont 
személyt és módot ad számára védekezésének és bizonyítékainak előterjesztésére. 

(4) A Bizottság a védekezés meghallgatása után lefolytatja a bizonyítási eljárást, amelynek során 
kihallgatja a tanúkat, szakértőket, ismerteti a beszerzett okiratokat, és szükség esetén helyszíni szemlét 
tart. A bizonyítás – az (5) bekezdésben foglalt esetek kivételével – a fegyelmi eljárás alá vont személy 
jelenlétében történik. Szükség esetén szembesítést is el kell rendelni. Amennyiben a cselekmény 
ügyében előzetes tényfeltáró munkacsoport működött, vagy megkeresés útján jutottak el az adatok a 
Bizottsághoz, úgy a bizonyítás anyagát a fegyelmi tárgyaláson a fegyelmi eljárás alá vont személy elé 
kell tárni. 

(5) Ha a fegyelmi eljárás alá vont személy szabályszerű idézés ellenére nem jelent meg és 
távolmaradását elfogadhatóan nem igazolta, a fegyelmi tárgyalást jelenléte nélkül is meg lehet tartani. 
Az eljárás lefolytatható akkor is, ha az eljárás alá vont személy vagy jogi képviselője írásban 
bejelentette, hogy a tárgyaláson nem kíván részt venni.   

(6) A Bizottság új tárgyalást tűz ki abban az esetben, ha az eljárás alá vont személy vagy jogi 
képviselője a tárgyalásról szóló értesítés kézhezvétele és a tárgyalás napját megelőző nap közötti 



időtartamban írásban igazolja a Bizottság elnöke felé, hogy önhibáján kívüli okból nem tud a 
tárgyaláson megjelenni.  

(7) A fegyelmi tárgyalás nyilvános. Indokolt esetben azonban a Bizottság sporterkölcsi vagy 
titokvédelmi okból a hallgatóságot a tárgyalásról kizárhatja. 

(8) A Bizottság elnökének javaslatára a Bizottság az eljárást felfüggesztheti: 

a) legfeljebb az akadály megszűnéséig, ha az eljárás alá vont személy a védekezését önhibáján kívül 
nem tudta előadni,  

b) amennyiben a fegyelmi eljárás tárgyát képező kötelezettségszegés miatt büntető- vagy 
szabálysértési eljárás indul, akkor ennek az eljárásnak a jogerős befejezéséig, amennyiben a jogerős 
határozat nélkül a tényállás nem tisztázható  

14. §. 

A fegyelmi tárgyalás jegyzőkönyve 

(1) A fegyelmi tárgyalásról jegyzőkönyvet kell készíteni. 

(2) A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell: 

a) a tárgyalás helyét és idejét, 

b) az eljárásban részt vevő személyek nevét és – a Bizottság tagjai kivételével – lakcímét, 

c) a fegyelmi eljárás alá vont személy adatait, és előadott védekezését, és az általa előterjesztett 
bizonyítékokat, 

d) a kihallgatott tanúk vallomását, a meghallgatott szakértők véleményét,  

e) az írásbeli bizonyítékok rövid ismertetését, 

f) a fegyelmi határozat rendelkező részét, 

g) a határozat kihirdetésének tényét, 

h) az esetleges nyilatkozatokat a fellebbezés kérdésében. 

(3) A fegyelmi tárgyalás jegyzőkönyve a fegyelmi tárgyaláson történtek bizonyítására szolgálnak. A 
jegyzőkönyvet a fegyelmi tárgyalás irataihoz kell csatolni. 

15. §. 

A fegyelmi határozat 

(1) A fegyelmi határozat büntetést illetőleg intézkedést tartalmazó-, vagy eljárást megszüntető 
határozat, amelyet a Bizottság elnöke az eljárás befejezésétől számított nyolc napon belül köteles 
írásba foglalni és az eljárás alá vont személlyel kézbesítés útján közölni. 

(2) A fegyelmi határozatnak az alábbiakat kell tartalmaznia: 

a) az eljáró Bizottság megnevezését, a Bizottság elnökének és tagjainak nevét, valamint az eljárás alá 
vont személy azonosítására szolgáló adatokat, az ügy iktatószámának és tárgyának megjelölését, 

b) a rendelkező részben az érdemi döntést, a kiszabott büntetés, intézkedés fajtáját, mértékét, 
időtartamát, a fegyelmi határozattal szembeni jogorvoslat lehetőségéről szóló tájékoztatást, az 
eljárással kapcsolatban felmerült költségek viseléséről szóló döntést, 



c) az indokolásban az eljárás alapjául szolgáló kötelességszegés leírását, az enyhítő és súlyosító 
körülmények értékelését, a fegyelmi büntetés illetőleg intézkedés mértékének indokolását, a 
bizonyítási eljárás eredményeképpen a Bizottság által elfogadott és mellőzött bizonyítékokat, a 
határozat alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezéseket, a jelen Fegyelmi Szabályzat vonatkozó 
rendelkezéseinek megjelölését, 

d) a határozat meghozatalának helyét és időpontját, valamint a határozat kiadmányozójának nevét.  

(3) A fegyelmi határozat büntetést illetőleg intézkedést tartalmaz, ha megállapítható, hogy az eljárás 
alá vont személy fegyelmi vétséget követett el. 

(4) Eljárást megszüntető határozatot kell hozni: 

a) ha a megállapított cselekmény nem valósít meg fegyelmi vétséget, 

b) ha az eljárás alapját képző cselekmény elkövetése nem nyert bizonyítást, 

c) ha nem állapítható meg a fegyelmi vétség elkövetője, vagy az elkövető vétsége, 

d) ha a fegyelmi vétség 11. §. (1) bekezdése alapján elévült, 

e) ha a fegyelmi vétség súlyára és az eset összes körülményére tekintettel még a legenyhébb fegyelmi 
büntetés kiszabása illetőleg egyéb intézkedés alkalmazása sem látszik szükségesnek, 

f) ha az eljárás alá vont személy elhalálozik, 

g) ha az eljárás alá vont sportszervezet megszűnik. 

 (5) Az elsőfokú fegyelmi határozatot a fegyelmi eljárás megindításától számított 30 napon belül kell 
meghozni (ügyintézési határidő). A Bizottság elnöke az ügyintézési határidőt indokolt esetben egy 
alkalommal, a fegyelmi vétség alapos kivizsgálása érdekében további 30 nappal meghosszabbíthatja. 
Ha az ügy az első tárgyaláson nem volt tisztázható, lehetőleg az első tárgyalást követő nyolc napon 
belül újabb tárgyalást kell tartani. Az ügyintézési határidőbe nem számít bele 

a) a hatásköri vagy illetékességi vita egyeztetésének, a felügyeleti eljárást lefolytató bizottság 
kijelölésének időtartama, 

b) a hiánypótlás időtartama, illetve a tényállás tisztázásához szükséges adatok közlésére irányuló 
felhívástól az annak teljesítéséig terjedő idő, 

c) az eljárás felfüggesztésének időtartama, 

d) az esetleges szakértői vélemény elkészítésének időtartama. 

(6) A határozatot a jelenlévőkkel kihirdetés, az érdekelt távollévőkkel kézbesítés útján, továbbá a 16. 
§. (1) bekezdés b) pontjában megjelölt személlyel kézbesítés útján kell közölni. Fellebbezés hiányában 
a határozat a fellebbezési határidő lejártát követő napon emelkedik jogerőre és válik végrehajthatóvá. 
A MOKSZ versenyein való részvételtől és a sportszakmai tevékenységtől való eltiltás fegyelmi 
büntetést a Bizottság a másodfokú határozat meghozataláig azonnal végrehajthatóvá nyilváníthatja. A 
határozatot meg kell küldeni mindazoknak a szerveknek, amelyek közreműködni kötelesek a határozat 
végrehajtásában. 

(7) A Bizottság az általa hozott határozatot nem változtathatja meg. 

16. § 

Fellebbezés 

(1) Az elsőfokú fegyelmi határozat ellen fellebbezéssel élhet: 



a) a fegyelmi eljárás alá vont személy, illetve sportszervezet, 

b) a 4. §-ban meghatározott egyéb intézkedések alkalmazása esetén az érdekelt sportszervezet elnöke, 

c) akinek jogát vagy jogos érdekét a határozat érinti. 

(2) A fellebbezést a határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül írásban kell benyújtani a 
Bizottság elnökéhez. 

(3) A nem jogerős határozattal, sporttevékenység folytatásától eltiltott személy sporttevékenységet a 
másodfokú határozat meghozataláig fellebbezés esetén sem folytathat. A jogerős határozatot a 
fellebbezés benyújtásától számított 30 napon belül meg kell hozni. 

(4) A Bizottság elnöke a fellebbezés beérkezését követő 15 napon belül felterjeszti az iratokat a 
másodfokon eljáró MOKSZ elnökségéhez. 

(5) Nincs helye fellebbezésnek, ha a határozatot a MOKSZ elnöksége, vagy közgyűlése hozta. 

17. §. 

Másodfokú eljárás 

(1) Az elsőfokú fegyelmi határozat elleni fellebbezések elbírálása a MOKSZ elnökségének 
hatáskörébe tartozik. Az elnökség köteles döntését a fellebbezés benyújtásától számított 30 napon 
belül meghozni. 

(2) A fellebbezés elbírálásában nem vehet részt az, aki az első fokú fegyelmi határozat 
meghozatalában részt vett. A 7. §. (4) és (5) bekezdéseiben meghatározott kizáró okok a másodfokú 
szerv tagjaira is vonatkoznak. 

18. §. 

Másodfokú tárgyalás és határozat 

(1) A MOKSZ elnöksége az iratok alapján dönt. Indokolt esetben bizonyítási eljárás, vagy annak 
kiegészítése is lefolytatható. Az elnökség ülésére az eljárás alá vont személyt, legalább nyolc nappal 
az ülés előtt írásban meg kell hívni. 

(2) A másodfokú határozatban az elnökség az első fokú határozatot helyben hagyhatja, 
megváltoztathatja, vagy hatályon kívül helyezheti. Hatályon kívül helyezés esetén az első fokú 
Bizottságot új eljárás lefolytatására utasítja, megjelölve azt, hogy a megismételt eljárást milyen 
szempontok alapján kell lefolytatni. 

(3) A másodfokú szerv az írásba foglalt határozatát közli az ügyben érdekeltekkel, valamint 
mindazokkal a szervekkel, amelyek közreműködni kötelesek a határozat végrehajtásában. 

A fegyelmi eljárás iratait a Bizottsághoz kell visszaküldeni. 

(4) Az érintett a másodfokú fegyelmi büntetéssel szemben a határozat kézbesítésétől számított 30 
napos jogvesztő határidővel keresetet nyújthat be a MOKSZ székhelye szerint illetékes bírósághoz, 
illetve a Sport Állandó Választottbíróságához. 

19. §. 

A fegyelmi büntetés elengedése 

(1) A MOKSZ elnöksége a fegyelmi büntetése még végre nem hajtott részének a végrehajtását 
elengedheti. 

(2) Elengedésnek akkor van helye, ha  



a) a fegyelmi büntetés időtartamának több mint fele eltelt és 

b) a felelősségre vont személy újabb fegyelmi vétséget nem követett el, és az elengedésre egyébként is 
érdemes, továbbá 

c) a fegyelmi büntetés célja ily módon is elérhető. 

(3) Az eljárás a fegyelmileg büntetett személy kérelmére indul. A kérelmet a Bizottsághoz kell 
benyújtani, és csatolni kell a kérelmező tevékenységét közvetlenül irányító szerv véleményét. A 
Bizottság a kérelmet a fegyelmi ügy irataival együtt terjeszti fel a MOKSZ elnökségéhez. 

20. §. 

A fegyelmi jogkör gyakorlói e tevékenységükben függetlenek, és a Fegyelmi Szabályzat szerint 
kötelesek eljárni. 

21. §. 

A fegyelmi határozatok nyilvántartása 

(1) A fegyelmi határozatokat a Bizottság irányításával a MOKSZ titkársága tartja nyilván. 

(2) A jogerős fegyelmi határozatot a sportszervezeti tagsági könyvbe be kell jegyezni. Ezt a MOKSZ 
ügyvezető igazgatója írásban kezdeményezi a sportszervezet illetékes vezetőjével a határozat jogerőre 
emelkedését követő 24 órán belül. 

22. §. 

A fegyelmi vétséget az elkövetése idején hatályban lévő Fegyelmi Szabályzat alapján kell elbírálni. Ha 
azonban a cselekmény elbírálásakor hatályban lévő Fegyelmi Szabályzat szerint az elkövetett 
cselekmény már nem fegyelmi vétség, illetőleg a fegyelmi vétség miatt enyhébb büntetés kiszabását 
vagy enyhébb intézkedés alkalmazását teszi lehetővé, akkor a cselekményre az elbíráláskor hatályos 
Fegyelmi Szabályzatot kell alkalmazni.  

23.§  

(1) Jelen Fegyelmi Szabályzatot a MOKSZ Elnöksége a MOKSZ 2016/2017/1. sz. Elnökségi határozat 
(2016.08.04.) alapján elfogadta. 

(2) A Szabályzat mindaddig érvényes, amíg módosításra, vagy visszavonásra nem kerül. 

(3) A Szabályzatot el kell juttatni a MOKSZ valamennyi jogi és természetes személy tagjának. 

Budapest, 2016. augusztus 04. 
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