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A SZABÁLYZAT HATÁLYA

1.§
A fegyelmi szabályzat hatálya kiterjed a Magyar Karate Szakszövetség keretében működő sportolóra,
versenyzőre, sportszakemberre és sportszervezetekre, akik karatéval összefüggő tevékenységet
folytatnak.
Sportfegyelmi felelősség
2.§.
A Szakszövetség sportfegyelmi eljárást folytathat le sportolóval, versenyzővel, illetve
sportszakemberrel szemben az alábbi esetekben meghatározott cselekmények vétkes megszegése
esetén:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Az MKSZ alapszabályának, illetve egyéb szabályzataiban foglalt kötelezettségek megszegése,
A tisztességes játék elvének megszegése, sporterkölcs sérelme,
Sportegészségügyi ellenőrzés alóli kivonása,
Hazai és nemzetközi versenyszabályzatok megszegése,
Sportszövetség, szakszövetség érdekeivel ellentétes magatartás tanúsítása,
Tiltott teljesítményfokozó szerek, készítmények, módszerek alkalmazása,
A Karate-do elveihez méltatlan magatartás tanúsítása.
3.§.

A Szakszövetség fegyelmi eljárást folytathat le azzal a sportszervezettel szemben, amely az
alapszabályban, illetve egyéb szabályzatokban meghatározott előírásokat vétkesen megszegi a
Szakszövetség tagjaként, vagy az általa szervezett versenyen résztvevőként.
Fegyelmi büntetések
4.§.
Versenyző, illetve sportszakember esetében az alábbi sportfegyelmi büntetések alkalmazhatók:
a) Szóbeli figyelmeztetés,
b) Írásbeli megrovás
c) Meghatározott kedvezmények, juttatások legfeljebb egy évre történő, részben vagy egészben
történő megvonása,
d) Pénzbüntetés.
5.§.
A versenyző esetében a 4. §-ban meghatározottakon kívül a Szakszövetség versenyein történő
részvételtől legfeljebb 5 évre való eltiltás, még, az iskolalátogatási és átigazolási szabályok megsértése
esetén az ideiglenes vagy végleges átigazolástól legfeljebb 2 évre történő kizárás is alkalmazható.
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6.§.
Sportszakember esetében a 4. §-ban meghatározottakon túl a Szakszövetség versenyrendszereiben
történő sportszakmai tevékenységtől való eltiltás is alkalmazható.
7.§.
A pénzbüntetés mértéke hivatásos sportoló sporttevékenységétől, illetve sportszakember szakmai
tevékenységéből származó éves jövedelmének legfeljebb 6 hónapi összege.
8.§.
A pénzbüntetés a 4. § c) pontjában, illetve az 5. és 6. §-ban írt fegyelmi büntetésekkel együtt is
kiszabható, egyébként a fegyelmi büntetéseket együttesen nem lehet alkalmazni.
9.§.
Sportszervezet esetében alkalmazható fegyelmi büntetések:
Írásbeli figyelmeztetés,
Juttatások csökkentése (megvonása)
Sportszövetségi ellenőr fogadására, illetve eljárási költségeinek viselésére való kötelezés,
Nemzetközi sportrendezvényen történő részvételtől eltiltás legfeljebb 2 év időtartamra,
Átigazoláshoz való jog megvonása legfeljebb 2 év időtartamra,
Meghatározott számú (max.5) versenyből vagy versenyrendszerből való kizárás legfeljebb egy
évre,
g) Eljárási költségek viselésére való kötelezettség,
h) Szakszövetségtől való kizárás legfeljebb 1 évre,
i) Legfeljebb 50 millió Ft pénzbüntetés.
a)
b)
c)
d)
e)
f)

10.§.
A pénzbüntetés az írásbeli figyelmeztetés és a Szakszövetségből való kizárás esetén kívül más
büntetéssel együtt is alkalmazható.
A szövetségi ellenőr fogadása, illetve eljárási költség viselése, illetve a Szakszövetség eljárási
költségek viselésére kötelezés egymással, illetve bármely más büntetéssel együtt is alkalmazható.
A fegyelmi büntetés célja, kiszabásásnak elve
11.§.
A fegyelmi büntetést úgy kell kiszabni, hogy igazodjék a fegyelmi vétség súlyához, az elkövető
vétkességi fokához és az eljárás során megállapítható enyhítő és súlyosbító körülményekhez.
12.§.
Az így megállapított fegyelmi büntetést a Szakszövetség nyilvántartásába kell bevezetni, illetve
foganatosítása, lejárta után törölni kell.

Fegyelmi bizottságok
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13.§.
a) A sportfegyelmi eljárást első fokon a Közgyűlés által megválasztott Sportfegyelmi Bizottság
gyakorolja.
b) A másodfokú fegyelmi eljárást a Szakszövetség Elnöksége, illetőleg az Elnökség tagjaiból
kijelölt Fellebviteli Bizottság folytatja le.
14.§.
A fegyelmi jogkört első fokon a Közgyűlés által megválasztott Fegyelmi Bizottság Elnöke és 5 tagja
gyakorolja 3 tagú Fegyelmi Tanács útján, melynek tagjait a Fegyelmi Bizottság Elnöke jelöl ki.
A másodfokú eljárást a Szakszövetség Elnöke által kijelölt Fegyelmi Bizottság folytatja le.
A fegyelmi jogkör gyakorlói e tevékenységükben függetlenek és a Fegyelmi Szabályzat szerint
kötelesek eljárni.
15.§.
Nem vehet részt a fegyelmi eljárásban:
a)
b)
c)
d)
e)

aki a fegyelmi eljárás alá vont személy hozzátartozója,
akit az ügyben tanúként kell meghallgatni,
akinek jogát, jogos érdekét az eljárás tárgyát képező ügy vagy személy érinti,
aki egyéb okból elfogult,
az érintett sportszervezet tagja.
16.§.

A fennálló kizárási okot a fegyelmi jogkör gyakorlói hivatalból kötelesek bejelenteni. Ennek alapján a
Fegyelmi Bizottság Elnöke, illetve a Szakszövetség Elnöke gondoskodik másik tag kijelöléséről.
A bejelentett kizárási kifogást az érintett tag nyilatkozatának beszerzése után a Fegyelmi Bizottság
Elnöke, iletve a Szakszövetség Elnöke bírálja el. Annak elutasítása esetén fellebezésnek nincs helye,
azt az érdemi határozat elleni jogorvoslatban, illetve az MKSZ Elnökéhez benyújtott
panaszbeadványban lehet sérelmezni.
17.§.
A Fegyelmi Bizottság Elnökét érintő esetben az MKSZ Elnöke által kijelölt Fegyelmi Tanács jár el,
amelynek határozata ellen az Elnökséghez benyújtott fellebezésnek van helye.
A fegyelmi eljárás elrendelése
18.§.
A fegyelmi eljárás hivatalból vagy a szakszövetségénél előterjesztett kérelemre indul,
melynek nyomán a kötelezettségszegés alapos gyanúja esetén a sportfegyelmi bizottság
elnöke
rendeli
el,
és
azt
a
fegyelmi
bizottság
folytatja
le.

19.§.
A Fegyelmi Bizottság Elnöke az elrendeléstől számított 8 napon belül értesíti a kérelmezők és az
eljárás alá vont személyt, sportszervezetet, egyben felhívja a szükséges bizonyítékok 15 napon belüli
csatolására.
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20.§.
A fegyelmi tárgyalást a Fegyelmi Bizottság Elnöke az elrendeléstől számított 30 napon belül, előre
indokolt esetben 60 napon belüli időre tűzi, amelyre az eljárás alá vont személyt, sportszervezetet
idézi.
Az idézésben figyelmeztetni kell arra, hogy észrevételeit, indítványait írásban is csatolhatja, illetve
képviselő útján is gyakorolhatja jogait, továbbá arra is, hogy igazolatlan távolmaradása nem akadálya
az eljárás lefolytatásának.
21.§.
A Fegyelmi Bizottság Elnöke gondoskodik az indítványozott tanúk megidézéséről, egyéb
bizonyítékok beszerzéséről.
Elévülés
22.§.
Nem indítható fegyelmi eljárás, ha
a) a fegyelmi eljárás elrendelésére jogosultnak a vétség elkövetéséről való tudomásszerzésétől 3
hónap eltelt,
b) a fegyelmi vétség elkövetésétől 1 év eltelt.
Fegyelmi tárgyalás
23.§.
A fegyelmi tárgyalást a Fegyelmi Bizottság Elnöke vezeti.
Annak megnyitása után ismerteti az eljárás tárgyát és az annak alapjául szolgáló tényeket és beszerzett
bizonyítékokat.
24.§.
A Fegyelmi Bizottság tárgyalásán meghallgatja az eljárás alá vont személy, sportszervezet
képviselőjének előadását, majd bizonyítási eljárást folytat le.
25.§.
A fegyelmi tárgyalás nyilvános, azonban az ügy tárgyára vagy a hallgatóság számára figyelemmel a
nyilvánosságot a Fegyelmi Bizottság Elnöke kizárhatja. Ebben az esetben a Fegyelmi Bizottság
határozatát nyilvánosan hirdeti ki.

Jegyzőkönyv
26.§.
A tárgyalásról készült jegyzőkönyv tartalmazza:
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a fegyelmi tárgyalás helyét, idejét,
az ügy tárgyát,
a tárgyaláson részt vevők nevét,
a tárgyaláson előadottak lényegét oly módon, hogy az később rekonstruálható legyen (eljárás
alá vont személy, tanúk előadásait),
e) az ismertetett írásbeli bizonyítékokat,
f) a határozat kihirdetésének megtörténtét,
g) a jogorvoslat tárgyában tett nyilatkozatokat.
a)
b)
c)
d)

Fegyelmi határozat
27.§.
A Fegyelmi Bizottság eljárása alapján vagy fegyelmi felelősséget megállapító, vagy az eljárást
megszüntető határozatot hoz.
A fegyelmi felelősséget megállapító határozatban a fegyelmi vétség vétkes elkövetését kell
megállapítani.
A Bizottság az eljárást megszünteti:
a) ha a megállapított cselekmény nem valósít meg fegyelmi vétséget, vagy azt nem az eljárás alá
vont követte el,
b) ha nem bizonyítható a fegyelmi vétség elkövetése, vagy, hogy az eljárás alá vont követte
volna el, illetőleg a szabályszegés vétkessége,
c) a fegyelmi vétség elévült,
d) ha a fegyelmi vétség súlyára, az eset körülményeire tekintettel a legenyhébb fegyelmi büntetés
kiszabása sem indokolt.
28.§
A fegyelmi határozat rendelkező részből és indoklásból áll.
A rendelkező rész tartalmazza az elkövető nevét, adatait, a fegyelmi vétség megjelölését és az
alkalmazott fegyelmi büntetést.A rendelkező részben kell utalni a fellebezés lehetőségére is.
Az indoklás tartalmazza a bizottság által megállapított tényállást a bizonyítékok megjelölésével,
továbbá a fegyelmi vétség megjelölését és a vétkességre levont következtetést, végül az enyhítő és
súlyosbító körülmények értékelését a büntetés kiszabása körében.
Az eljárást megszüntető határozat rendelkező része tartalmazza az eljárás alá vont nevét, adatait, az
eljárás megszüntetésésnek kimondását, annak okának megjelölésével, és a jogrvoslat lehetőségét. Az
indoklásban a megállapított tényálláson túlmenően meg kell indokolni a megszűntetés okát.

29.§
A fegyelmi határozatot a bizottság Elnöke a jelenlévőkkel kihirdetés útján, a távollévőkkel kézbesítés
útján közli.
Fellebbezés hiányában a határozat a közléstől számított fellebbezési határidő lejártát követő napon
emelkedik jogerőre és válik végrehajthatóvá. Ezt követően a jogerős határozatot meg kell küldeni
mindazoknak, akik közreműködni kötelesek azok végrehajtásában.
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Jogorvoslat
30.§
A Fegyelmi Bizottság határozata ellen fellebezéssel élhet:
a) a fegyelmi eljárás alá vont személy, vagy sportszövetség, illetőleg azok jogi képviselője,
b) a Szakszövetség Elnöke,
c) azok, akikre vonatkozóan a határozat rendelkezést tartalmaz, a reá vonatkozó rendelkezés
tekintetében.
A fellebezést szóban vagy írásban, a közléstől számított 8 napon belül a Fegyelmi Bizottságnál kell
előterjeszteni.
A jogorvoslat bejelentése esetén az iratokat haladéktalanul fel kell terjeszteni a II. fokú eljárás
lefolytatása végett a Szakszövetség Elnökéhez.
II. fokú eljárás és határozat
31.§
A II. fokú fegyelmi jogkör gyakorlója az előterjesztett fellebezés tárgyában általában az iratok alapján
dönt, indokolt esetben azonban tárgyalást tart, melyre az érdekelteket megidézi.
A II. fokú határozatban az I. fokú határozatot helyben hagyja, megváltoztatja, vagy hatályon kívül
helyezi és az I. fokú Bizottságot új eljárás lefolytatására utasítja irányadó szempontok megjelölésével.
A II. fokú fegyelmi jogkör gyakorlója az írásba foglalt határozatát közli az érdekeltekkel, valamint
mindazokkal, akik közreműködni kötelesek azok végrehajtásában. Ezt követően az iratokat az I. fokon
eljárt Bizottsághoz küldik vissza.
A versenyzővel szemben alkalmazott pénzbüntetés, illetőleg versenyen történő részvételtől, vagy
átigazolástól való eltiltás esetén, a sportszakember tekintetében pénzbüntetés, illetőleg sportszakmai
tevékenységtől való eltiltás esetén, valamint sportszervezet tekintetében a juttatások csökkentése,
megvonása, nemzetközi sportrendezvényen történő részvételtől eltiltás, igazoláshoz való jog
megvonása, sportszövetségből kizárás, illetőleg pénzbüntetés esetén a II. fokú fegyelmi büntetéssel
szemben a határozat kézbesítésétől számított 30 napos jogvesztő határidővel az érintett keresettel
bírósághoz, Vagy Sport Állandó Választott bírósághoz fordulhat.

A fegyelmi büntetés elengedése
32.§
A Szakszövetség Elnöksége kérelem alapján a fegyelmi büntetés végre nem hajtott részének
végrehajtását elengedheti, ha:
a)
b)
c)
d)

a fegyelmi büntetés időtartamának már több mint fele eltelt,
az eljárás alá vont újabb fegyelmi vétséget nem követett el,
ha az elengedésre érdemes,
ha a fegyelmi büntetés célja ekként is elérhető.
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Az elengedésre irányuló eljárás a fegyelmi büntetéssel érintett kérelmére indul, melyet a Fegyelmi
Bizottsághoz kell benyújtani, és csatolni a fenti feltételek megállapításához alkalmas iratokat,
véleményeket. A Fegyelmi Bizottság a kérelmet az iratokkal együtt, valamint a fegyelmi ügy irataival
terjeszti fel az Elnökséghez.
33.§
A fegyelmi határozatokat, illetőleg a fegyelmi büntetés hatályát a Szakszövetség titkársága veszi
nyilvántartásba, ezért részükre egy jogerős határozatot kell megküldeni.
34.§
Jelen egységes szerkezetbe foglalt, módosított Fegyelmi Szabályzat 2013. évi május hó 15.
napján lép hatályba.

Dr. Mészáros János József
A Magyar Karate Szakszövetség
Elnöke
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