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A MAGYAR GYORSULÁSI SZÖVETSÉG 
SPORTFEGYELMI SZABÁLYZATA 

 
 
E Sportfegyelmi szabályzatot kell figyelembe venni - alkalmazni a gyorsulási sportág 
versenyrendszerének keretében sporttevékenységet folytató sportoló, edz�, 
sportbíró, választott tisztségvisel�, egyéb sportszakember (rendez�, szervez�, stb., 
továbbiakban együtt sportoló) sporttevékenységgel összefügg� fegyelmi 
felel�sségére kiterjed�en.  
 
 

1.§ 
 

SPORTFEGYELMI VÉTSÉGET KÖVET EL 
 
1) Az a sportoló, aki a versenyszabályzatot vétkesen megszegi; 
 
2)  A sporttevékenységgel összefüggésben b�ncselekményt követ el; 
 
3) Tiltott teljesítményfokozó szert, vagy módszert alkalmaz- annak 

alkalmazásában közrem�ködik; 
 
4) Tagsági viszonyából ered� kötelezettségeit más módon vétkesen megszegi 

(licenckérelmében valótlan adatokat ad meg, sportvezet�vel- sportbíróval 
szemben nem megfelel�, sportszer�tlen magatartást tanúsít); 

 
5) Egyéb sportszer�tlenséget követ el. 
 

a) külföldre távozott és külföldi sportegyesületben való szereplésre 
engedélyt kapott  

b) egy naptári éven keresztül nem rendelkezik licencel 
c) saját kérésére 

 
6) A törlést a Titkár hivatalból, vagy a sportegyesület bejelentése alapján hajtja 

végre. 
 
7) A  nem bajnoki jelleg� (pl.: egyszeri, területi) versenyeken résztvev� 

sportolókról a szövetség külön nyilvántartást vezet. A nyilvántartásban 
feltüntetésre kerülnek a versenyz� adatai. A versenyz�k egyszeri rajtengedélyt 
váltanak az adott verseny helyszínén.  

 
8) Abban az esetben, ha a nem bajnoki jelleg� versenyeken résztvev� versenyz� 

bajnokságban kíván indulni, akkor az 1) bekezdésben foglaltak lépnek 
érvénybe. 

 



2.§ 

 
FEGYELMI BÜNTETÉSEK 

 
a. írásbeli figyelmeztetés 
b. pénzbüntetés 
c. a sporttevékenységgel összefüggésben kapott, vagy adható 

kedvezmények és juttatások csökkentése- megvonása 
d. eltiltás - meghatározott id�re a sporttevékenységt�l 
e. kizárás 
f. a 2004. évi I. törvény 12.§, 13.§, 14.§-ban megfogalmazottak 

 
3.§ 

 

PÉNZBÜNTETÉS 
 
1) Pénzbüntetésben az a sportoló részesíthet�, aki a sporttevékenységgel 

összefüggésben a sportszabályok vétkes illetve sorozatos megszegése folytán 
jelent�s anyagi kárt okoz (ott) a Szövetségnek, vagy más sportolónak, 
sporttársának. Pénzbüntetés csak kirívó esetekben alkalmazható. A 
sportszervezetre kiszabott pénzbüntetés nem haladhatja meg a 2004. évi I. 
törvény 13. § 3) bekezdés o) albekezdés szerinti 50.000.000 Ft-ot. 

 
4.§ 

 

ELTILTÁS 
 
1) A szövetség a vétség elkövetésének szankciójaként alkalmazza a 

sporttevékenységt�l való eltiltást. Az eltiltás lehet: 
 

a) - versenyzést�l 
b) - edz�i, sportbírói m�ködést�l 
c) - tisztségviselést�l 
d) - rendezvények látogatásától 
e) – rendez�i feladatok ellátásától 

 
2) A fegyelmi határozat állapítja meg, hogy az eltiltás pontosan mire vonatkozik, és 

az eltiltás milyen id�tartamra szól. 
 
3) A sportszervezettel szemben a következ� intézkedések alkalmazhatók: 
 

a) - nevez�i, rendez�i licenc felfüggesztése- bevonása 
b) - kizárás a Szövetségb�l 
c) - a verseny és bajnoki szabályokban foglalt egyéb 

intézkedések 



d) a 2004. évi I. törvényben megfogalmazott joghátrányok, 
büntetések. 

 
 
 
 

5.§ 
 

A FEGYELMI BÜNTETÉS KISZABÁSÁNAK 
ELVEI 

 
 
1) A fegyelmi büntetés legf�bb célja a megel�zés. Ennek megfelel�en a fegyelmi 

büntetést úgy kell kiszabni, hogy igazodjon a fegyelmi vétség súlyához és az 
elkövet� vétségének fokához, az enyhít� és súlyosbító körülményekhez, és 
megfeleljen a 2004. évi I. törvényben megfogalmazott fegyelmi büntetésre 
vonatkozó el�írásoknak. 

 
6.§ 

 
A FEGYELMI BÜNTETÉS 

VÉGREHAJTÁSÁNAK  
FELFÜGGESZTÉSE 

 
1) Az egy évet meg nem haladó eltiltás végrehajtása próbaid�re felfüggeszthet�, 

ha az elkövet� személyi körülményeire, valamint az elkövetett fegyelmi vétségre 
figyelemmel a büntetés célja a büntetés végrehajtása nélkül is elérhet�. 

 
2) A próbaid� 6 hónaptól 12 hónapig terjedhet. 
 
3) A próbaid�re felfüggesztett fegyelmi büntetést végre kell hajtani, ha az 

elkövet�vel szemben a próbaid� alatt elkövetett fegyelmi vétség miatt 
büntetésként írásbeli figyelmeztetésnél súlyosabb büntetést alkalmaznak. 

 
7.§ 

 

A FEGYELMI ELJÁRÁS ELRENDELÉSE 
 
 
 
1) Fegyelmi eljárás elrendelésének fegyelmi vétség alapos gyanúja alapján van 

helye.  
 



2) Fegyelmi eljárást csak az elrendelés után szabad lefolytatni. Az eljárást a 
szakmai-fegyelmi bizottság, vagy a szövetség elnöksége rendelheti el. 

 
3) A fegyelmi eljárást elrendel� határozatban az els� fokú fegyelmi határozat 

meghozataláig súlyosságtól függ�en a sporttevékenység felfüggesztését is ki 
lehet mondani.  

 
4) Felfüggesztés esetén az els� fokú határozatot 15 napon belül kell meghozni. 

Indokolt esetben az elrendelésre jogosult 15 nappal meghosszabbíthatja. 
 
5) A munkajogi felel�sségre vonással együtt a sportfegyelmi felel�sségre vonás is 

alkalmazható.  
 
6) Nem lehet fegyelmi eljárást indítani, vagy annak mell�zésével büntetést 

kiszabni, ha a kötelességszegés felfedése óta egy hónap illet�leg elkövetése 
óta hat hónap már eltelt, ha a kötelezettségszegés miatt büntet�, vagy 
szabálysértési eljárás indult és az nem végz�dött felmentéssel. Az egy hónapos 
határid� a joger�s határozat közlést�l, a hat hónapos határid� pedig az eljárás 
joger�s befejezését�l számít. Külföldön elkövetett kötelezettségszegés esetén 
ezeket a határid�ket a belföldre történ� visszaérkezést�l kell számítani. 

 
7) A közgy�lés mell�zheti a fegyelmi eljárást, dönthet saját hatáskörben. Döntése 

mindenkire nézve kötelez�. A döntéssel szembeni jogorvoslat a hatályos 
jogszabályok alapján. 

 
8.§ 

 

A FEGYELMI ELJÁRÁS EL�KÉSZÍTÉSE 
 
1) Azt a személyt akivel szemben fegyelmi eljárást rendeltek el, a fegyelmi 

tárgyalásra meg kell hívni.  
 
2) Az értesítésben figyelmeztetni kell arra, hogy jogában áll védekezését írásban 

benyújtani, továbbá, hogy igazolatlan távolmaradása a fegyelmi tárgyalás 
megtartását és a határozathozatalt nem befolyásolja.  

 
3) A fegyelmi tárgyalás el�tt intézkedni kell a tanúk értesítése, egyéb bizonyítékok 

beszerzése, valamint az érdekelt sportegyesület, vagy szerv képvisel�jének 
meghívása iránt. 

 
9.§ 

 

A FEGYELMI TÁRGYALÁS 
 
1) A fegyelmi tárgyalást az eljáró fegyelmi bizottság elnöke vezeti le. 
 
2) A tárgyalás megnyitása után az eljáró fegyelmi bizottság elnöke, vagy egyik 

tagja ismerteti az eljárás alapjául szolgáló tényeket. Ezt követ�en meghallgatja 



az eljárás alá vont személyt és módot ad védekezésének és bizonyítékainak 
el�terjesztésére.  

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

amelynek során meghallgatja a tanúkat, szakért�ket, szükség szerint helyszíni 
szemlét tart. Ismerteti a beszerzett okiratokat.  

 
4) Bizonyítás felvétel a fegyelmi eljárás alá vont személy jelenlétében történik. 

Szükség esetén szembesítést kell elrendelni.  
 
5) Ha a fegyelmi eljárás alá vont személy szabályszer� értesítés ellenére nem 

jelent meg és távolmaradását elfogadhatóan el�re nem igazolta, a fegyelmi 
tárgyalást nélküle is meg lehet tartani. 

 
6) A fegyelmi tárgyalás nyilvános. Indokolt esetben az eljáró fegyelmi bizottság a 

hallgatóság számát korlátozhatja, vagy a hallgatóságot a tárgyalásról egészen 
kizárhatja. 

 
10.§ 

 

A FEGYELMI TÁRGYALÁS 
JEGYZ�KÖNYVE 

 
1) A fegyelmi tárgyalásról jegyz�könyvet kell készíteni. 
 
2) A jegyz�könyvnek tartalmaznia kell: 
 

a) - a tárgyalás helyét, idejét 
b) - a jelenlév�k nevét, lakcímét 
c) - az eljárás alá vont személy adatait, vétségét, védekezését 
d) - a tanúk vallomását, szakért�k véleményét 
e) - az írásbeli bizonyítékok ismertetésének megtörténtét 
f) - a fegyelmi határozat rendelkez� részét 
g) - a határozat kihirdetésének megtörténtét 
h) - a nyilatkozatot a fellebbezés kérdésében 

 
3) A jegyz�könyvet a fegyelmi tárgyalás irataihoz kell csatolni. 
 
 
 
 

11.§ 
 

FELLEBEZÉS 
 
1) Az els� fokú fegyelmi határozat ellen fellebbezéssel élhet a fegyelmi eljárás alá 

vont személy, a fegyelmi eljárást elrendel� szerv, vagy személy. 
  



2) A fellebbezést a kézbesítést�l számított 15 napon belül írásban a határozathozó 
fegyelmi bizottságnál kell bejelenteni.  

 
3) Fellebbezés esetén az iratokat haladéktalanul a másodfokú szervhez fel kell 

terjeszteni.  
 
4) Nincs helye fellebbezésnek, ha a határozatot a Magyar Gyorsulási Szövetség 

Elnöksége hozta. 
 

12.§ 
 

MÁSODFOKÚ SZERV 
1) Az els� fokú határozat elbírálása a Szövetség Elnökségének hatáskörébe 

tartozik. Az elbírálásban nem vehet részt az, aki az els� fokú határozat 
meghozatalában részt vett.  

 
2) A másodfokú szerv általában az iratok alapján dönt, de elrendelheti a 

bizonyítási eljárás újbóli lefolytatását. A másodfokú szerv határozatát írásban 
közli az érdekeltekkel.  

 
3) Az eljárás iratait az els� fokon eljáró fegyelmi bizottsághoz kell visszaküldeni. 
 
 

13. § 

LEGF�BB SZERV 
 
1) A szövetség legf�bb szerve a közgy�lés. A közgy�lés bármely jogsértés, 

panasz, bejelentés, stb. elintézését magához vonhatja. A jogsértést, panaszt, 
bejelentést, stb. a szövetség elnöke rendkívüli közgy�lésen terjeszti a közgy�lés 
tagjai elé. A rendkívüli közgy�lési meghívók kiküldésével együtt az érdekelt 
feleket is értesíteni kell arról, hogy meghívást kaptak közgy�lési 
meghallgatásra, melyen jelenlétük kötelez�. Tájékoztatást kell adni a 
meghallgatás tárgyáról. 

 
2) A tagság meghallgatja az érdekelt feleket, majd dönt. A döntés ellen 

jogorvoslatnak a hatályos jogszabályok alapján van helye. 
 
3) Meg kell hozni a döntést abban az esetben is, ha bármely fél a távolmaradását 

nem jelzi. A távolmaradást akkor veheti igazoltnak a közgy�lés, ha a közgy�lés 
napjára (postai, vagy elektronikus úton) megérkezik a távolmaradó írásos 
beszámolója, ellenkez� esetben a közgy�lés a távolmaradó fél meghallgatása 
nélkül dönt. 

 
A közgy�lés a szabályzatot KGY/2009/02/05. szám alatt elfogadta. 


