A MAGYAR ATLÉTIKAI SZÖVETSÉG
FEGYELMI SZABÁLYZATA

Jóváhagyta a Magyar Atlétikai Szövetség elnöksége 23/2019. (02.27.) számú határozatával.
A szabályzat 2019. február 27-től hatályos.
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A MAGYAR ATLÉTIKAI SZÖVETSÉG SPORTFEGYELMI SZABÁLYZATA
A sportról szóló 2004. évi I. törvény (a továbbiakban: Stv.) és a végrehajtására kiadott
39/2004 (II.12.) Kormány rendelet (továbbiakban: Kormány rendelet) alapján a Magyar
Atlétikai Szövetség (a továbbiakban: MASZ) elnöksége a Szövetség sportfegyelmi
szabályzatát (a továbbiakban: Szabályzat) a következők szerint állapítja meg.

1. § A Szabályzat személyi és tárgyi hatálya
(1)

A Szabályzat hatálya a MASZ tagjaira (sportszervezetekre), azok igazolt versenyzőire
(hivatásos és amatőr sportolóira a továbbiakban: sportoló) és sportszakembereire
terjed ki, valamint mindazokra, akik a MASZ által szervezett vagy engedélyezett
versenyen vesznek részt.

(2)

A Szabályzat rendelkezéseit az MASZ szabályzataiban foglalt kötelezettségek vétkes
megszegése esetén kell alkalmazni.

(3)

Sportszakembernek minősül az Stv. 77.§ p) pontja szerint: az a természetes személy,
aki a KSH elnökének a foglakozások egységes osztályozási rendszeréről (FEOR) szóló
9029/1993. (SK 1994. 1.) KSH közlemény szerinti szakképesítéssel rendelkezik, illetve a
MASZ-al vagy a MASZ tagszervezetével munkaviszonyban, vagy polgári jogi
jogviszonyban sporttevékenységgel kapcsolatban közvetlenül, vagy közvetetten
feladatot lát el. Sportszakember különösen az edző, a szövetségi kapitány, a
csapatvezető, a versenybíró, a sportorvos, a gyúró, és a verseny lebonyolításában
közreműködő egyéb személy.

(4)

Ha a Nemzetközi Atlétikai Szövetség (IAAF), az Európai Atlétikai Szövetség (EAA), vagy
bármely más nemzetközi intézmény vagy szerv a sportolóval, sportszakemberrel,
illetve sportszervezettel szemben büntetést szab ki a nemzetközi szabályok szerint, a
MASZ e határozatot köteles végrehajtani, és szükség szerint sportfegyelmi eljárást
lefolytatni a jelen Szabályzat szerint.

(5)

Az MASZ tagszervezetein kívül az általa kiírt vagy szervezett versenyen résztvevő más
sportszervezettel szemben is lefolytathatja a sportfegyelmi eljárást. (Stv.13.§ (2) bek.)
(6) A MASZ-on belül egységes sportfegyelmi eljárás érvényesül.

2. § A fegyelmi vétség
(1)

Fegyelmi vétség az a cselekmény vagy mulasztás, amelyre a jelen fegyelmi szabályzat
büntetés kiszabását rendeli.

(2)

Sportfegyelmi eljárást lehet lefolytatni a:
a)

sportolóval;
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(3)

(4)

b)

sportszakemberrel
(edzővel,
sportvezetővel,
a
verseny
közreműködőjével, tisztségviselővel);

versenybíróval,

c)

sportszervezettel szemben, ha a MASZ, az IAAF, az EAA szabályzataiban foglalt
kötelezettségeket vétkesen megszegi.

Fegyelmi vétséget követ el az, aki a sporttevékenysége körében vagy azzal
összefüggően:
a)

bűncselekményt követ el;

b)

a sportteljesítmény fokozására tiltott teljesítményfokozó szert szed vagy
módszert alkalmaz (doppingol, doppingvétséget követ el), illetőleg annak
alkalmazásában közreműködik, segítséget nyújt, arra rábír, vagy ezekre
ajánlkozik;

c)

magának, másoknak vagy sportszervezetének jogtalan előnyt szerez, illetve
másoknak jogtalan előnyt nyújt, valamint ezek bármelyikére kísérletet tesz;

d)

a MASZ, az IAAF, az EAA szabályzatait megsérti;

e)

a MASZ, az IAAF, az EAA bármely szerve által hozott határozatot megsérti;

f)

sportolóhoz,
sportvezetőhöz,
edzőhöz,
versenybíróhoz,
verseny
közreműködőjéhez, mint sportemberhez nem méltó magatartást tanúsít;

g)

az atlétikával kapcsolatos anyagot (pl. vizsgálati mintát), hivatalos iratot
meghamisít, azt felhasználja, vagy ezek valamelyikét megkísérli;

h)

szerződésben vállalt kötelezettségének nem, vagy csak késedelmesen tesz eleget,
egyoldalúan módosítja azt.

A (3) bekezdés d), e), h) pontjában foglaltakon kívül fegyelmi vétséget követ el az a
sportszervezet is, amelyik:
a)

az állammal szembeni kötelezettségét nem tartja be;

b)

a MASZ felé lejárt tartozása keletkezik;

c)

az általa szervezett, rendezett versenyen rendbontás történik.

3. § A sportolóra és sportszakemberre vonatkozó sportfegyelmi büntetések
(1)

a

A sportolóra és a sportszakemberre sportfegyelmi büntetésként:
a)

szóbeli figyelmeztetés;

b)

írásbeli megrovás;

c)

a MASZ által adott kedvezmények megvonása (csökkentése);

d)

pénzbüntetés;

e)

versenyengedély felfüggesztése vagy visszavonása;

szabható ki a fegyelmi eljárás során.
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(2)

A pénzbüntetés mértéke a hivatásos sportoló sporttevékenységéből, illetve a
sportszakember szakmai tevékenységéből származó éves nettó átlagjövedelmének hat
havi összegét nem haladhatja meg. Amatőr sportolóra, vagy ingyenes megbízási
szerződés alapján tevékenykedő sportszakemberre pénzbüntetés nem szabható ki.

(3)

A sportolóra és a sportszakemberre az (1) bekezdésben foglaltakon kívül
a)

a MASZ versenyein1 illetve edzőtáborban történő részvételtől való eltiltás;

b)

Külföldi versenyeken2 illetve edzőtáborban való részvételtől való eltiltás;

c)

azon nemzetközi versenyeken történő részvételtől való eltiltás, melyek kapcsán a
résztvevő sportolók kijelölése és nevezése a MASZ feladata és jogköre;

d)

az igazolási és az átigazolási szabályok megsértése esetén az ideiglenes vagy
végleges átigazolásból történő kizárás;
fegyelmi büntetés is kiszabható.
(4)

A sportszakemberre az (1) bekezdésben foglaltakon kívül a MASZ versenyrendszerében
történő sportszakmai tevékenységtől való eltiltás büntetés is kiszabható.

(5)

A sportszakmai tevékenységtől való eltiltás kiterjedhet egy vagy több sportszakmai
tevékenységre is, pl. edzői, versenybírói.

4. § A sportszervezetekre vonatkozó sportfegyelmi büntetések
(1) Sportszervezetre sportfegyelmi büntetésként az Stv 13. § (3) bekezdésében foglalt alábbi
büntetéseket lehet alkalmazni: a) írásbeli figyelmeztetés;
b)

MASZ által adható juttatások csökkentése, megvonása;

c)

a rendezői létszám felemelésére kötelezés;

d)

MASZ ellenőr fogadására és eljárási költségeinek viselésére kötelezés;

e)

a verseny eredményének megsemmisítése;

f)

nemzetközi sportrendezvényen való részvételtől való eltiltás;

g)

a sportoló igazolásához, átigazolásához való jog megvonása;

h)

a versenyrendszerből vagy meghatározott számú versenyből kizárás;

i)

a MASZ eljárási költségeinek viselésére kötelezés;

j)

a MASZ-ból való kizárás;

k)

pénzbüntetés kiszabása, legfeljebb a MASZ-tól kapott támogatás(ok) összegének
és értékének 100%-áig.

5. § Sportfegyelmi jogkör gyakorlói

1

MASZ versenynek minősül a MASZ által szervezett vagy engedélyezett verseny.

2

Az IAAF tagszervezeti által vagy azok hatáskörébe tartozó területen szervezett verseny
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(1)

A MASZ hatáskörébe tartozó sportfegyelmi ügyekben a sportfegyelmi jogkört első
fokon a MASZ elnöksége által 4 (négy) évre választott sportfegyelmi bizottság
gyakorolja.

(2)

Az eljáró sportfegyelmi bizottság elnökből és legalább 2 (kettő) választott tagból áll,
működési rendjét jelen szabályzat és a hatályos jogszabályok állapítják meg.

(3)

Az eljáró fegyelmi bizottság összetételét esetenként a fegyelmi bizottság elnöke
állapítja meg az összeférhetetlenségi, a szakmai és a területi sajátosságok figyelembe
vételével.

(4)

A sportfegyelmi bizottság első fokon hozott határozatával szemben a jogorvoslati
kérelmet másodfokon a MASZ elnöksége bírálja el.

(5)

Az MASZ elnöke a másodfokú eljárás lefolytatásának előkészítésére előadó személyt
vagy személyekből álló bizottságot jelölhet ki.

(6)

A jogerős sport fegyelmi határozat ellen a kézbesítéstől számított 30. (harmincadik)
napos jogvesztő határidővel az érintettek az Stv.14§ (2) bekezdésében meghatározott
fegyelmi ügyekben keresettel a bírósághoz, vagy a Sport Állandó Bizottsághoz
fordulhatnak.

6. § Összeférhetetlenség
(1)

A sportfegyelmi bizottság eljárásában és döntéshozatalában elnökként, tagként nem
vehet részt, illetve jegyzőkönyvvezetőként nem működhet közre
a)

az eljárás alá vont sportoló, sportszakember Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja
szerinti közeli hozzátartozója;

b)

akit az eljárás során tanúként vagy szakértőként hallgattak meg;

c)

akinek a sportfegyelmi büntetés megállapításához vagy elmaradásához érdeke
fűződik;

d)

akitől egyébként az ügy elfogulatlan elbírálása nem várható el;

e)

a másodfokú eljárásban az, aki az első fokú eljárásban a sportfegyelmi bizottság
elnöke vagy tagja volt.

(2) Az összeférhetetlenségre a Kormány rendelet 3§ (2) bekezdését alkalmazni kell.
(3) A jelen szabályzat 6. § (1) bekezdésében meghatározott, bármely
összeférhetetlenségi ok fennállásának következményeként kieső fegyelmi bizottsági tag
helyére – az összeférhetetlenségi ok bekövetkezéséről történő tudomásszerzéstől
számított 30 napon belül – a MASZ elnöksége jogosult póttag delegálására. A póttag
mandátuma az összeférhetetlenségi ok megszűnéséig, de legfeljebb az
összeférhetetlenségi okkal érintett eredeti tag mandátumának lejártáig tart.
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7. § A sportfegyelmi eljárás indítása
(1)

Sportfegyelmi eljárás a MASZ Főtitkárának – a főtitkári pozíció be nem töltése esetén a
MASZ Ügyvezető Igazgatójának - a kötelezettségszegésről való tudomásszerzését
követő egy éven belül indítható, bármely e szabályzat hatálya alá tartozó személy vagy
szervezet, illetve szövetségi szerv írásbeli tájékoztatása alapján. A tudomásukra jutott
kötelezettségszegésről bármely személy vagy szervezet, illetve szövetségi szerv –
amennyiben a tájékoztatást adó a MASZ Központi Iroda bármely munkatársát, illetve a
MASZ bármely tisztségviselőjét kereste meg elsőként, akkor az elsődlegesen
tájékoztatott személy – köteles haladéktalanul a MASZ főtitkárát írásban tájékoztatni.

(2)

A MASZ főtitkára a kötelezettségszegésről történő tudomásszerzésétől számított
legfeljebb 3 (három) munkanapon belül írásban tájékoztatja a kötelezettségszegés
tényéről a sportfegyelmi bizottság elnökét. A MASZ főtitkárának írásbeli tájékoztatása
alapján a sportfegyelmi eljárást - a jelen szakasz (1) bekezdésében foglalt határidőn
belül - a sportfegyelmi bizottság elnöke indítja meg.

(3)

A sportfegyelmi bizottság elnöke 15 (tizenöt) napon belül köteles írásban, igazolható
módon értesíteni az eljárás alá vont személyt, illetve annak sportszervezetét a
sportfegyelmi eljárás megindításáról. 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 tárgyalásnak a helyét és az
időpontját;

d)

csatolni kell továbbá az eljárás során bizonyítékként felhasználható iratok
másolatát.

(4)

A tárgyalást úgy kell kitűzni, hogy arról a feleknek az értesítést a tárgyalás előtt
legalább 8 (nyolc)munkanappal korábban meg kell küldeni.

(5)

Ha az eljárás alá vont személy kiskorú az eljárás megindításáról a törvényes képviselőt
kell értesíteni, aki köteles a sportfegyelmi eljárásban részt venni.

(6)

Az eljárás alá vont az eljárás során jogi képviselőt vehet igénybe. Kiskorú esetén a
törvényes képviselő mulasztása esetén ez a képviselet kötelező.

8. § A sportfegyelmi tárgyalás
(1)

A sportfegyelmi tárgyalást legkésőbb az eljárás megindításáról szóló írásbeli értesítés
kézhezvételétől számított 60 (hatvan) napon belül meg kell tartani. Ha valamelyik fél
vagy képviselője a tárgyaláson nem jelenik meg, tárgyalást tartani és az ügyet
érdemben elbírálni csak akkor lehet, ha az eljárás alá vontat vagy képviselőjét
szabályosan értesítették. Ha az eljárás alá vont fél illetve képviselője a tárgyaláson
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megjelenik, úgy a tárgyalás a 7. § (4) bekezdésében foglalt feltétel teljesülése nélkül is
jogszerűen lefolytatható.
(2)

Az eljárás lefolytatható akkor is, ha az eljárás alá vont vagy törvényes képviselője
írásban bejelentette, hogy a tárgyaláson nem kíván részt venni.

(3)

A sportfegyelmi bizottság elnöke a tárgyalás megnyitását követően közli 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.

(4)

A tárgyaláson a tényállás tisztázása érdekében bizonyítást kell lefolytatni, amely során
a sportfegyelmi bizottság tanút, szakértőt hallgathat meg, valamint tárgyi
bizonyítékként iratokat, fénykép-, hang- és filmfelvételt szerezhet be, továbbá szemlét
tarthat.

(5)

Ha az eljárás alá vont meghallgatására tartós akadályoztatása miatt az eljárás
időtartama alatt nem kerülhet sor, az eljárás megindításához vezető tényállást, a
kötelezettségszegés elkövetésével kapcsolatos megállapításokat és azok bizonyítékait
vele írásban közölni kell, és 8 (nyolc) napos határidő kitűzésével fel kell szólítani, hogy
védekezését terjessze elő.

(6)

Az első fokú eljárást a megindításától számított legfeljebb 60 (hatvan) napon belül
határozat hozatallal be kell fejezni. Az ügy bonyolultsága esetén a sportfegyelmi
bizottság elnöke egy alakalommal 15 (tizenöt) nappal meghosszabbíthatja. Ha az ügy a
tárgyaláson nem volt tisztázható, a tárgyalást követő 15 (tizenöt) napon belül újabb
tárgyalást kell tartani.

(7)

A sportfegyelmi bizottság határozatában:
a)

a kötelezettségszegést megállapítja és büntetést szab ki, vagy

b)

megállapítja az eljárás alá vont a kötelezettségszegést nem követte el, vagy

c)

az eljárást megszünteti.

(8)

A sportfegyelmi bizottság a versenyzőre és a sportszakemberre szóbeli figyelmeztetés
és írásbeli megrovás, míg a sportszervezetre írásbeli figyelmeztetés sportfegyelmi
büntetést tárgyalás tartása nélkül is kiszabhat, ha a tényállás megítélése egyszerű és a
kötelezettségszegést az eljárás alá vont elismeri.

(9)

Ha az eljárás alá vont a sportfegyelmi büntetés hatálya alatt újabb sportfegyelmi
eljárás megindítására alapul szolgáló kötelezettségszegést követ el, ugyanaz a
sportfegyelmi büntetés ismételten kiszabható.

9. § Jegyzőkönyv
(1)

A sportfegyelmi tárgyalásról és az egyes eljárási cselekményekről jegyzőkönyvet kell
készíteni.
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(2)

(3)

A jegyzőkönyvben fel kell tüntetni:
a)

a sportfegyelmi bizottság tagjainak nevét és tisztségét

b)

a sportfegyelmi eljárás alá vont személy nevét, lakcímét, sportszervezetének
megnevezését;

c)

az eljárás alapjául szolgáló sportfegyelmi vétség megnevezését;

d)

a sportfegyelmi tárgyalás helyét és időpontját;

e)

az eljárásban meghallgatott tanúk, szakértők nevét, lakcímét.

A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a lényeges eljárási cselekményeket, az elhangzott
vallomásokat, az érdemi határozatot és annak indoklását. A jegyzőkönyvet a
sportfegyelmi eljárás irataihoz kell csatolni. A jegyzőkönyvet a fegyelmi bizottság két
tagjának kell aláírásával hitelesíteni.

10. § A sportfegyelmi eljárás megszüntetése és felfüggesztése
(1)

(2)

Meg kell szüntetni a sportfegyelmi eljárást, ha
a)

annak tartama alatt az eljárás alá vont személy MASZ tagszervezetnél létesített
munkaviszonya, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonya, amatőr sportolói
szerződése vagy sportegyesületi tagsága megszűnik, és külön nyilatkozatban
kötelezettséget vállal arra, hogy a megszűnéstől számított 5 (öt) éven belül az
atlétika sportágban új jogviszonyt nem létesít;

b)

az eljárás alá vont a terhére rótt kötelezettségszegést nem követte el, vagy annak
elkövetése nem bizonyítható;

c)

annak tartama alatt az eljárás alá vont személy elhalálozik, illetve az eljárás alá
vont sportszervezet megszűnik;

d)

az eljárás során megállapítást nyer, hogy az eljárás alá vont terhére rótt
kötelezettségszegés nem minősül fegyelmi vétségnek.

A sportfegyelmi bizottság elnökének javaslatára a sportfegyelmi bizottság az eljárást
felfüggesztheti:
a)

legfeljebb az akadály megszűnéséig, ha az eljárás alá vont személy önhibáján
kívül védekezését a jogszabályban és a szabályzatban írtak 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.

11. § A sportfegyelmi határozatok
(1)

A sportfegyelmi bizottság a határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza.
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(2)

A sportfegyelmi határozatot a sportfegyelmi bizottság elnöke az eljárás befejezésétől
számított 8 (nyolc) napon belül minden esetben köteles írásba foglalni és az eljárás alá
vonttal, annak sportegyesületével, illetve a Magyar Atlétikai Szövetséggel, kézbesítés
útján közölni. A határozat bevezető és rendelkező részből, indoklásból és keltezésből
áll.

(3)

A határozat bevezető része tartalmazza a határozatot hozó sportfegyelmi bizottság
megnevezését, a bizottság elnökének és tagjainak, azonosítására szolgáló adatokat és a
sportfegyelmi eljárás ügyszámát, tárgyának megjelölését.

(4)

A határozat rendelkező részének tartalmaznia kell az eljárás alá vont személy nevét,
lakcímét, a sportfegyelmi vétséget, az alkalmazott sportfegyelmi büntetést, továbbá a
jogorvoslati jogosultságra való figyelmeztetést és a felmerült költségek viseléséről való
döntést.

(5)

A határozat indoklása tartalmazza a megállapított tényállást az elfogadott vagy
mellőzött bizonyítékok megjelölésével, a figyelembe vett enyhítő és súlyosbító
körülményeket, továbbá a döntés során alkalmazott jogszabályi és a Szabályzatban
foglalt rendelkezéseket.

(6)

A határozat záró része tartalmazza a meghozatalának a helyét, időpontját,
kiadmányozójának a nevét, valamint az értesítettek megnevezését.

(7)

A sportfegyelmi büntetést, annak mértékét, illetve időtartamát, a határozat indoklását,
valamint a jogorvoslati lehetőségről való tájékoztatást nem tartalmazó határozat
semmis.

(8)

A határozatot mindazokkal közölni kell, akikre nézve a határozat rendelkezést
tartalmaz vagy a végrehajtásban érintettek. A határozatot a jelenlevőkkel szóban is,
egyébként mindenkivel kézbesítés útján kell közölni. Kézbesítésnek a postai, valamint
az adott személy, illetve szervezet által előzetesen megjelölt elektronikus postacímre
megküldött elektronikus üzenet minősül.

(9)

Névcsere, szám- vagy számítási hiba, vagy más hasonló elírás esetén a határozatot
hozó sportfegyelmi jogkör gyakorlója a kijavítást mind kérelemre, mind hivatalból
elrendelheti. A kijavítást a határozatra és a kiadmányaira fel kell jegyezni. A kijavításra
a határozat közlésétől számított legfeljebb 15 (tizenöt) napon belül van lehetőség.

12. § Jogorvoslat a sportfegyelmi határozatokkal szemben
(1)

Az első fokú sportfegyelmi határozat ellen jogorvoslattal élhet az eljárás alá vont,
illetve akinek jogát, vagy jogos érdekét a határozat érinti, a kézbesítéstől számított 15
(tizenöt) napon belül.

(2)

A jogorvoslati kérelmet az első fokú sportfegyelmi bizottság elnökénél kell benyújtani
írásban, aki 15 (tizenöt) napon belül az eljárás során keletkezett iratokkal együtt
továbbítja azt a MASZ elnökéhez.
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(3)

A másodfokú eljárás során a MASZ elnöksége az első fokú határozatot megsemmisíti és
az első fokon eljárt sportfegyelmi bizottságot új eljárásra utasítja, vagy az első fokú
határozatot megváltoztatja, vagy helybenhagyja. A másodfokú eljárásra egyebekben az
első fokú eljárásra irányadó szabályokat kell megfelelően alkalmazni.
13. § A sportfegyelmi büntetés végrehajtása

(1)

A sportfegyelmi büntetést tartalmazó másodfokú határozat a kézbesítésével
végrehajtható.

(2)

A MASZ versenyein történő részvételtől és a sportszakmai tevékenységtől való eltiltás
fegyelmi büntetést az első fegyelmi bizottság a másodfokú határozat meghozataláig
azonnal végrehajthatóvá nyilvánítja.

(3)

A fegyelmi büntetések végrehajtása iránt a főtitkár intézkedik, melyben minden
érintett szerv és személy köteles közreműködni.

14. § A sportfegyelmi határozatok nyilvántartása
A sportfegyelmi határozatokat az elsőfokú fegyelmi bizottság elnöke tartja nyilván, és a
jogerőre emelkedéstől számított 4 (négy) évig köteles megőrizni.

15. § Záró rendelkezések
(1)

A főtitkár köteles biztosítani, hogy a szabályzatot a MASZ valamennyi sportolója,
sportszakembere, tagszervezete megismerje a szövetség honlapjának útján.

(2)

A Szabályzat rendelkezéseit, a hatálybalépést követően indított sportfegyelmi
eljárásokban kell alkalmazni.

(3)

Jelen sportfegyelmi szabályzatot az Stv. és a végrehajtására kiadott Kormány rendelet
szabályaival együttesen kell alkalmazni.

Budapest, 2019. február 27.

Gyulai Miklós
Elnök
Magyar Atlétikai Szövetség

11

