-1A MAGYAR TORNA SZÖVETSÉG
SPORTFEGYELMI SZABÁLYZATA
A sportról szóló 2004. évi I. törvény (a továbbiakban: Stv.) 14.§(3) bekezdése és a
végrehajtására kiadott 39/2004 (III.12.) Korm. rendelet alapján a Magyar Torna Szövetség (a
továbbiakban: MATSZ) elnöksége a Szövetség sportfegyelmi szabályzatát (a továbbiakban:
Szabályzat) a következők szerint állapítja meg:
A Szabályzat személyi és tárgyi hatálya
1.§
(1) A Szabályzat hatálya a MATSZ versenyzőire (hivatásos és amatőr sportolóira a
továbbiakban: sportoló) sportszakembereire, tagjaira (sportszervezetekre) terjed ki. Kiterjed
továbbá azon sportolókra is, akik az MATSZ- nél nem regisztráltak, de az a MATSZ által
szervezett vagy engedélyezett versenyen részt vesz.
(2) A Szabályzat rendelkezéseit az MATSZ verseny-, igazolási (nyilvántartási) és átigazolási,
illetve egyéb szabályzataiban foglalt kötelezettségek vétkes megszegése esetén kell
alkalmazni.
(3) A sportszakembernek minősül az Stv.77.§ p) pontja szerint: az a természetes személy, aki
a KSH elnökének a foglakozások egységes osztályozási rendszeréről (FEOR) szóló 7/2010
(IV.23.) KSH közlemény szerinti sport-foglalkoztatást folytat, szakképesítéssel rendelkezik,
vagy a MATSZ, annak szakágai és területi Szövetségei valamint a sportszervezetettel
munkaviszonyban, vagy polgári jogi jogviszonyban sporttevékenységgel kapcsolatban
közvetlenül vagy közvetetten feladatot lát el. Sportszakembernek minősül továbbá a
sportszervezet és a sportszövetség ügyintéző és képviseleti szervének vezetője.
Sportszakember különösen a versenyző felkészítését végző vagy azzal kapcsolatba hozható
edző, a szövetségi kapitány, a csapatvezető, a versenybíró, a a sportegészségügyi szakember
(pl. sportorvos, sportpszichológus, gyúró, masszőr) és a verseny lebonyolításában
közreműködő egyéb személy.
(4) Ha a sportág nemzetközi szövetségei FIG, UEG a sportolóval, sportszakemberrel, illetve
sportszervezettel szemben szab ki a nemzetközi szabályok szerint büntetést, a MATSZ e
határozatot köteles végrehajtani, és szükség szerint sportfegyelmi eljárást lefolytatni a jelen
Szabályzat szerint.
(5) A MATSZ tagszervezetein kívül az általa kiírt vagy szervezett versenyen részt vevő más
sportszervezettel szemben is lefolytathatja a sportfegyelmi eljárást.(Stv.13.§ (2) bek.)
(6) A MATSZ-on belül / szakágak, területi szövetségek / egységes sportfegyelmi eljárás
érvényesül.
A sportfegyelmi büntetések
2.§
(1) A sportolóra és a sportszakemberre sportfegyelmi büntetésként
a) szóbeli figyelmeztetés;
b) írásbeli megrovás;
c) a MATSZ által adott kedvezmények legfeljebb egy évi időtartamra történő megvonása
(csökkentése),
d) pénzbüntetés szabható ki.

-2(2) A pénzbüntetés mértéke a hivatásos sportoló sporttevékenységből, illetve a
sportszakember szakmai tevékenységéből származó éves nettó átlagjövedelmének tizenkét
havi összegét nem haladhatja meg. Amatőr sportolóra, vagy ingyenes megbízási szerződés
alapján tevékenykedő sportszakemberre pénzbüntetés nem szabható ki.
(3) A sportolóra az (1) bekezdésben foglaltakon kívül
a) a MATSZ versenyrendszerében szervezett, vagy a MATSZ, és a sportszervezet
versenynaptárában egyébként szereplő versenyen, a sportszervezet és a MATSZ által
szervezett edzésen, edzőtáborban való részvételtől történő - akár végleges időtartamú eltiltás,
b) az igazolási (nyilvántartási) és az átigazolási szabályok megsértése esetén az
ideiglenes vagy végleges átigazolásból legfeljebb két évre történő kizárás fegyelmi
büntetés is kiszabható.
(4) A sportszakemberre az (1) bekezdésben foglaltakon kívül a MATSZ versenyrendszerében
történő sportszakmai tevékenységtől – akár végleges időtartamú - eltiltás büntetés is
kiszabható.
(5) A sportszakmai tevékenységtől való eltiltás kiterjedhet egy vagy több sportszakmai
tevékenységre is. Pl. edzői, versenybírói.
(6) MATSZ versenynek minősül: a MATSZ által szervezett vagy engedélyezett versenyek.
3.§
(1) Sportszervezetre sportfegyelmi büntetésként az Stv 13§. (3) bekezdésében foglalt alábbi
büntetéseket lehet alkalmazni.
a) írásbeli figyelmeztetés,
b) MATSZ által adható juttatások csökkentése, megvonása
c) a rendezői létszám felemelésére kötelezés,
d) MATSZ ellenőr fogadására és eljárási költségeinek viselésére kötelezés,
e) sportrendezvény nézők nélkül zárt sportlétesítményben való megtartása vagy szektor
lezárásának elrendelése mindkettő legfeljebb tizenkét havi időtartamra,
f) büntető pontok megállapítása a verseny eredményének megsemmisítése, bajnoki
pontok levonása,
g) nemzetközi sportrendezvényen való részvételtől való eltiltás legfeljebb két évi
időtartamra,
h) a sportoló igazolásához, átigazolásához való jog megvonása legfeljebb két évi
időtartamra,
i) versenyrendszer alacsonyabb osztályába sorolás
j) a versenyrendszerből vagy meghatározott számú versenyből, bajnokság egészéből
történő – akár végleges időtartamú - kizárás,
k) a MATSZ eljárási költségeinek viselésére kötelezés,
l) a MATSZ- ból való kizárás legfeljebb egy évre,
m) legfeljebb ötvenmillió forint pénzbüntetés,
n) névre szóló jegyértékesítés alkalmazására kötelezés
Sportfegyelmi jogkör gyakorlói
4.§
(1) A MATSZ hatáskörébe tartozó sportfegyelmi ügyekben a sportfegyelmi jogkört első fokon
a MATSZ elnöksége által 4 évre választott sportfegyelmi bizottság gyakorolja. A bizottság
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kell megállapítani.
(2) Az eljáró sportfegyelmi bizottság elnökből és legalább két választott tagból áll, működési
rendjét jelen szabályzat és a hatályos jogszabályok állapítják meg.
(3) Az eljáró fegyelmi bizottság összetételét esetenként az elnök 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 MATSZ elnöksége bírálja el.
(5) Az MATSZ 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. napos jogvesztő
határidővel az érintettek az Stv.14§ (2) bekezdésében meghatározott fegyelmi ügyekben
keresettel az alapszabály 31.§ (1) bekezdése szerint az Stv 47.§-a szerinti Sport Állandó
Választott Bírósághoz fordulhatnak.
Összeférhetetlenség
5.§
(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.§ 1-2.pont szerinti közeli
hozzátartozója és 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.
A sportfegyelmi eljárás indítása
6.§
(1) Sportfegyelmi eljárást a kötelezettségszegésről való tudomásszerzést követő 60 napon
belül illetve az elkövetést követő öt éven belül indítható. Külföldön elkövetett
kötelezettségszegés esetén a határidőt az eljárás alá vont belföldre történő visszaérkezésétől
kell számítani.
(2) Sportfegyelmi eljárást kötelezettségszegés alapos gyanúja esetén a fegyelmi bizottság
elnöke eljárást indít, bármely e szabályzat hatálya alá tartozó személy vagy szervezet, illetve
szövetségi szerv kezdeményezésére.
(3) A sportfegyelmi bizottság elnöke 8 napon belül írásban a postai szolgáltatásokról szóló
törvény szerinti hivatalos iratként, tértivevény többletszolgáltatással feladott postai küldemény
megküldésével vagy - ha ahhoz az eljárás alá vont személy előzetesen hozzájárult elektronikus úton értesíti az eljárás alá vont személyt, illetve a sportszervezetet 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 íratok másolatát
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munkanappal korábban megkapják.
(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. Az eljárás alá vont
kérelmére az eljárás során az ágazatban működő munkavállalói, illetve szakmaiérdekképviseleti szerv részvételét, illetve képviseleti jogának gyakorlását lehetővé kell tenni.
Kiskorú esetén a törvényes képviselő mulasztása esetén ez a képviselet kötelező.
(7) Ha a postai úton történő kézbesítés 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.
(8) Ha az értesítés a sportfegyelmi bizottsághoz „nem kereste” jelzéssel érkezik vissza, az
értesítést a postai kézbesítés második megkísérlésének napját követő ötödik munkanapon - az
ellenkező bizonyításig - kézbesítettnek kell tekinteni.
(9) A kézbesítési vélelem megdöntése iránti kérelmet a címzett a kézbesítési vélelem
beálltáról történő tudomásszerzéstől számított 8 napon belül, de legkésőbb a kézbesítési
vélelem beálltától számított 15 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.
(10) A (9) bekezdés szerinti kérelmet az a sportfegyelmi bizottság bírálja el, amelyik a
kézbesítés tárgyát képező értesítést kiadmányozta. A kérelem előterjesztésének a
sportfegyelmi eljárás megindítására halasztó hatálya van. Ha a sportfegyelmi bizottság a
kérelemnek helyt ad, a sportfegyelmi eljárás megtartására új határidőt tűz ki, amellyel
szemben igazolási kérelem ismételt előterjesztésének nincs helye.
(11) Az elektronikus kézbesítés
a) versenyző esetén a versenyengedély iránti kérelem benyújtásával egyidejűleg a versenyző
által;
b) sportszakember esetén a munkaviszony vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony
létesítésekor a sportszakember által;
c) a MATSZ versenyrendszerében részt vevő sportszervezet esetén a sportszervezet által a
versenyrendszerben (bajnokság) szervezett első verseny (mérkőzés) megrendezését
megelőzően legalább 15 nappal megjelölt elektronikus elérhetőségre (e-mail) történik.
(12) Ha az értesítés a (11) bekezdésben meghatározott elektronikus elérhetőségre történik, az
értesítést akkor kell kézbesítettnek tekinteni, ha a címzett által elektronikusan visszaigazolásra
kerül az értesítés kézbesítése. Ha a címzett az elküldést követő 3 napon belül nem igazolja
vissza a kézbesítés megtörténtét, a (2) bekezdés szerinti postai úton kell az értesítést
megküldeni.
A sportfegyelmi tárgyalás
7.§
(1) A sportfegyelmi tárgyalást legkésőbb az eljárás megindításáról szóló értesítés
kézhezvételétől számított 15 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. Az eljárás
lefolytatható akkor is, ha az eljárás alá vont vagy törvényes képviselője írásban bejelentette,
hogy a tárgyaláson nem kíván részt venni. Az eljárás alá vont vagy jogi képviselője a

tárgyalásról szóló értesítés kézhezvétele és a tárgyalás napját megelőző nap közötti
időtartamban írásban jelezheti a sportfegyelmi bizottság elnöke felé, hogy a tárgyaláson,
önhibáján kívüli okból, nem tud részt venni. Ebben az esetben a sportfegyelemi bizottság
elnöke új tárgyalást tűz ki.
(2) 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.
(3) 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.
Az eljárás alá vont az eljárás során meghatalmazás alapján jogi képviselőt vehet igénybe. A
meghatalmazást írásba kell foglalni vagy jegyzőkönyvbe kell mondani. A jogi képviselő
köteles írásbeli meghatalmazásának eredeti példányát vagy annak hitelesített másolatát a
sportfegyelmi bizottságnak legkésőbb a tárgyalás megkezdésekor bemutatni. A
meghatalmazás visszavonására, felmondására és ezek bejelentésére a meghatalmazásra
vonatkozó rendelkezéseket megfelelően alkalmazni kell. Az eljárás alá vont kérelmére az
eljárás során az ágazatban működő munkavállalói, illetve szakmai érdek-képviseleti szerv
részvételét, illetve képviseleti jogának gyakorlását lehetővé kell tenni.
(4) 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 napos határidő kitűzésével fel kell szólítani, hogy védekezését terjessze elő.
(5) Az első fokú eljárást a megindításától számított legfeljebb 30 napon belül határozat
hozatallal be kell fejezni. Az ügy bonyolultsága esetén a sportfegyelmi bizottság elnöke egy
alakalommal 15 nappal meghosszabbíthatja. Ha az ügy a tárgyaláson nem volt tisztázható, a
tárgyalást követő 8 napon belül újabb tárgyalást kell tartani.
(6) 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.
Jegyzőkönyv
8.§
(1) A sportfegyelmi tárgyalásról és az egyes eljárási cselekményekről jegyzőkönyvet kell
készíteni.
(2) A jegyzőkönyvben fel kell tüntetni:
a) a sportfegyelmi bizottság tagjainak nevét; 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.
(3) 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.
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9.§
(1) Meg kell szüntetni a sportfegyelmi eljárást, ha annak tartama alatt az eljárás alá vont
személy elhalálozik, illetve az eljárás alá vont sportszervezet megszűnik,
2) 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.
A sportfegyelmi határozatok
10.§
(1) A sportfegyelmi bizottság a határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza.
(2) A sportfegyelmi határozatot a sportfegyelmi bizottság elnöke az eljárás befejezésétől
számított 8 napon belül minden esetben köteles írásba kell foglalni és az eljárás alá vonttal
kézbesítés útján kell 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.
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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.
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 napon belül van lehetőség.

11.§
(1) 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.
(2) 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.
Jogorvoslat a sportfegyelmi határozatokkal szemben
12.§
(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 napon belül.
(2) A jogorvoslati kérelmet az első fokú sportfegyelmi bizottság elnökénél kell benyújtani
írásban, aki 15 napon belül az eljárás során keletkezett iratokkal együtt továbbítja a MATSZ
elnökéhez.
(3) A másodfokú eljárás során a MATSZ 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.
A sportfegyelmi büntetés végrehajtása
13.§
(1) A sportfegyelmi büntetést tartalmazó másodfokú határozat a kézbesítésével végrehajtható.
(2) A MATSZ versenyein történő részvételtől és a sportszakmai tevékenységtől való eltiltás
fegyelmi büntetést az első fegyelmi bizottság a másodfokú határozat meghozataláig azonnal
végrehajthatóvá nyilvánítja.
(3) A sportfegyelmi eljárással kapcsolatos költségeket az eljáró szerv viseli, kivéve, ha az
eljárás alá vont sportfegyelmi felelősségét jogerősen megállapították, az eljárás alá vont
köteles megtéríteni az általa indítványozott eljárási cselekmények, illetve a részéről igénybe
vett jogi képviselő költségeit.
(4) A fegyelmi büntetések végrehajtása iránt a főtitkár intézkedik, melyben minden érintett
szerv és személy köteles közreműködni.
A sportfegyelmi határozatok nyilvántartása
14.§
A sportfegyelmi határozatokat az elsőfokú fegyelmi bizottság tartja nyilván és a jogerőre
emelkedéstől számított 5 évig köteles megőrizni.
Záró rendelkezések
15.§
(1) Jelen Szabályzatot a MATSZ elnöksége 2005. 12. 16. napján fogadta el és 2020. január 08.
napján módosította. Rendelkezéseit azonnal hatályba léptette.
(2) A főtitkár köteles biztosítani, hogy a szabályzatot a MATSZ valamennyi sportolója,
sportszakembere, tagszervezete megismerje a szövetség honlapjának útján.

-8(3) A Szabályzat rendelkezéseit, a hatálybalépést követően elkövetett sportfegyelmi vétségek
miatt indult sportfegyelmi eljárásokban kell alkalmazni.
(4) Jelen sportfegyelmi szabályzatot az Stv. és a végrehajtására kiadott Kormány rendelet
szabályaival együttesen kell alkalmazni.
Budapest, 2020. január 08.

Dr Magyar Zoltán
elnök

