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A szabályzat illetékessége és hatásköre

Illetékesség:
A MAPOSZ illetékes a MAPOSZ tagjai, A MAPOSZ által
üzemeltetett sportágakban résztvevő versenyzők, bírák, edzők,
tisztségviselők és egyéb a MAPOSZ-al szervezeti, vagy megbízási
viszonyba kerülő személyek által elkövetett sportfegyelmi vétségek
esetében.
Hatáskör:
A MAPOSZ hatásköre kizárólag a MAPOSZ által üzemeltetett
versenyrendszerben, a MAPOSZ által kiírt kupákban, a MAPOSZ
által engedélyezett, vagy közzétett sportesemények során, vagy
azokkal kapcsolatosan nyilvánosan tanúsított felróható magatartásokra
terjed ki.
Alanyai:
Az illetékessége és hatásköre alá eső sportesemény
 résztvevői,
 az edzők,
 a sportszakemberek,
 a versenyzők,
 a tagok,
 a felügyelet ellátó személyek,
 vagy a felügyeletet ellátó szervezetek képviselői.

Sportfegyelmi vétségek

Sportfegyelmi eljárás alá vonható aki:
 a sportág nemzetközi szövetsége vagy a MAPOSZ verseny-,
igazolási, átigazolási, illetve egyéb szabályzataiban foglalt
kötelezettségeket,
 az amatőr versenyzőre vonatkozó, a versenyengedély kiadásának
feltételeként szolgáló, vagy szerződéses jogviszonyból származó
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sporttevékenységére
megszegi.

vonatkozó

kötelezettségeket

vétkesen

 sportolóhoz méltatlan magatartást tanúsít

Fegyelmi büntetések

A sportolóra, a sportszakemberre, a tagra sportfegyelmi büntetésként
a)szóbeli figyelmeztetés,
b)írásbeli megrovás,
c)kedvezmények megvonása(csökkentése)
d)pénzbüntetés ( max. 100.000 Ft)
e)a hatáskörébe tartozó sporteseményen való részvételi jog korlátozása
szabható ki.
A sportolóra fentieken túlmenően a hatáskörébe tartozó:
a)sporttevékenységtől,
b)átigazolástól,
meghatározott időre való eltiltás büntetés is kiszabható.

A fegyelmi jogkör gyakorlása

A fegyelmi jogkört I. fokon a MAPOSZ elnöksége, illetve az általa
megbízott Fegyelmi Bizottság gyakorolja.
A II. fokú fegyelmi jogkört a 2004. évi I. törvény alapján a MOB
Sport Állandó Választottbírósága gyakorolja.

A fegyelmi eljárás szabályai

Fegyelmi eljárást kezdeményezhet az, akinek a fegyelmi vétség
tudomására jutott. A szakági vezetők, a tisztségviselők, a
tagegyesületek javaslatára az Fegyelmi Bizottság köteles az eljárást
megindítani.
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A fegyelmi eljárás megindítása iránti kérelmet a vétségről való
tudomásszerzéstől számított 30 napon belül kell írásban a Fegyelmi
Bizottsághoz benyújtani, ahol a beadvány beérkezésének időpontját
rögzíteni kell.
A felróható magatartás elkövetésétől számított 6 hónap elteltével a
cselekmény elévül, ezért ezt követően eljárást megindítani, vagy
amiatt fegyelmi büntetést kiszabni nem lehet.
Ha a felróható magatartás miatt büntető, vagy szabálysértési eljárás
indult, az Fegyelmi Bizottság az eljárást a hatósági eljárás jogerős
befejezéséig előzetes fegyelmi intézkedés után felfüggeszti. A 6
hónapos elévülési határidőt ez esetben a hatósági határozat jogerőre
emelkedésétől kell számítani.
Előzetes fegyelmi intézkedés lehet a felróható magatartás elkövetője
játékjogának korlátozása, sportszakemberi tevékenységének ideiglenes
felfüggesztése.

A Fegyelmi Bizottság intézkedései

Az Fegyelmi Bizottság a rendelkezésére álló bejelentés és egyéb
adatok alapján az alábbi intézkedéseket teheti:

Megállapítja, hogy a bejelentés tárgyává tett cselekmény nem
fegyelmi vétség, és az eljárás lefokytatását mellőzi.

Lefolytatja a fegyelmi eljárást. Kitűzi a fegyelmi tárgyalás időpontját
és arról ajánlott levélben, vagy e-mailben értesíti az eljárás alá vontat,
amelyben a felróható magatartás tényét, idejét és helyét közli.
Felszólítja bejelentőt és az eljárás alá vontat, hogy a felszólítás
kézhezvételét követő nyolc napon belül bizonyítékaikat bocsássák az
Fegyelmi Bizottság rendelkezésére.
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Lefolytatja a fegyelmi tárgyalást. Ha a felróható magatartás elkövetője
szabályszerű értesítés ellenére nem jelenik meg és indokoltan nem
menti ki magát, az eljárás távollétében is lefolytatható. Az elkövető
jogosult a tárgyaláson képviselővel megjelenni, jogi képviselő útján,
vagy teljes bizonyító erejű okirat alapján megbízottja által
képviseltetni magát.
Az Fegyelmi Bizottság a tárgyaláson meghallgatja az elkövetőt,
képviselőt, a tanúkat és lehetőséget ad a terheltnek védekezése és
bizonyítási indítványa előterjesztésére.
A tárgyaláson jegyzőkönyvet kell felvenni, melyet a Bizottság tagjai
hitelesítenek.
A Fegyelmi Bizottság a tárgyalás berekesztését követően köteles
szóban határozatban rendelkezni. Ez alól a kötelezettség alól csak
rendkívüli esetben lehet kitérni.

A Fegyelmi Bizottság az alábbi írásbeli határozatokat hozhatja:

 Ha a lefolytatott eljárás után azt állapítja meg,
hogy az elkövetett cselekmény nem fegyelmi vétség,
vagy nem bizonyosodott be, hogy az eljárás alá vont
elkövette a cselekményt, az eljárást megszünteti.
 Ha bizonyítottnak látja a cselekmény elkövetését,
az elkövetőt elmarasztalja és fegyelmi büntetést
szab ki.

A Fegyelmi Bizottság az eljárást befejező valamennyi határozatát
köteles írásban megindokolni és az eljárás alá vont, - vagy ha jogi
képviselővel járt el - jogi képviselője részére ajánlottan kézbesíteni.
A határozat ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül írásban
fellebbezni lehet, melyet a Szövetséghez kell benyújtani és a MOB
Sport Állandó Választottbíróságához kell címezni.

5

Mentesítés

Az Elnökség a kiszabott fegyelmi büntetés hátralévő részét alól
mentesítheti az elkövetőt, ha:

A fegyelmi büntetés kiszabása óta több mint 3 hónap eltelt és az eltelt
időben az elkövető újabb fegyelmi vétséget nem követett el és az
elkövető a hátralévő büntetés elengedésére egyébként érdemes,
valamint az esetleges pézbüntetésnek eleget tett.

Hatályba lépés:
Ez a szabályzat 2014. szeptember 05-től lép hatályba

MAPOSZ elnöksége
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