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készítette: dr. Kiss László bizottsági tag

A Sportról szóló 2014. évi I. törvény 12.§. (1) és (2). bekezdésében és 23.§. (1). bekezdés /c.
pontjában foglaltakra és a sportfegyelmi felelősségről szóló többször módosított 39/2004 (III.12.)
Kormányrendeletben foglaltakra tekintettel a Magyar Vitorlás Szövetség elnöksége 2016. május
3. napján az alábbi fegyelmi szabályzatot fogadta el.

I.

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. § VISELKEDÉSI ELVEK
A Magyar Vitorlás Szövetség, a sportszervezetek, valamint sportolóik, sportszakembereik és tagjaik
a vitorlás sporttal összefüggő tevékenységük során a becsületesség, jóhiszeműség, igazságosság, a
tisztesség és a sportszerűség (fair play) elvei szerint kötelesek viselkedni. A vitorlás sportesemények
nem sportjellegű megnyilvánulásokra történő felhasználása a sportszerűség súlyos megszegésének
minősül.
2.§ A FEGYELMI SZABÁLYZAT CÉLJA, FELADATA ÉS ALAPELVEI:
A Magyar Vitorlás Szövetség Fegyelmi Szabályzatának célja, hogy a Nemzetközi Vitorlás
Szövetség és a Magyar Vitorlás Szövetség céljaival, valamint a Sporttörvény rendelkezéseivel
összhangban:
a) megvédje a sporttevékenységben, annak irányításában, szervezésében, lebonyolításában
résztvevők személyét és jogait, továbbá a magyar vitorlázó sport rendjét és tisztaságát,
b) segítsen betartatni, illetve tiszteletben tartatni a vitorlás sporttal összefüggő valamennyi
szabályzatot és a sportszerűség elvét,
c) ösztönözze a versenyzőket és a versenyszervezőket a sportszerű magatartásra, a Fair Play elvének
betartására, hogy a hajózási- és versenyszabályoknak és azok szellemének megfelelően
versenyezzenek.
e) a fegyelemsértők ne kerüljék el a felelősségre vonást és a fegyelemsértésüknek megfelelő súlyú
fegyelmi büntetésben részesüljenek,
f) egyértelműen meghatározza, mely cselekmény, vagy mulasztás minősül fegyelmi vétségnek,
továbbá, hogy a fegyelmi vétség elkövetője a fegyelmi eljárás lefolytatása után milyen tartalmú és
nagyságú fegyelmi büntetésben részesíthető,
g) egyértelműen és félreérthetetlenül tartalmazza a fegyelmi eljárás alá vont jogait, a tisztességes és
elfogulatlan eljáráshoz való jogát, valamint a jogorvoslat lehetőségét.

A Magyar Vitorlás Szövetség Fegyelmi Szabályzatának alapelvei:
1.) A Fegyelmi Szabályzat a Magyar Vitorlás Szövetség tagjaira, azok tagszervezeteinek tagjaira,
valamint a vitorlásversenyek valamennyi résztvevőjére, szervezőjére és rendezőjére egyformán
hatályosak.
2.) A fegyelmi eljárásban az eljárás alá vont személyt, vagy a sértettet nemzetiségre, vallásra,
felekezetre, tagszervezeti hovatartozásra, vagy más egyéb körülményre, vagy személyhez
fűződő tulajdonságra tekintettel nem lehet sem hátrányosan, sem előnyére megkülönböztetni.
3.) A fegyelmi eljárás nyelve elsősorban a magyar, azonban senkit sem érhet hátrány azért, mert a
magyar nyelvet nem érti. A fegyelmi eljárásban mindenki jogosult az anyanyelvét használni.
4.) A fegyelmi eljárásban biztosítani kell, hogy az eljárás alá vont személy védekezését a megfelelő
határidőben előterjeszthesse, illetőleg az általa állított tényállást a megfelelő módon bizonyítsa.
5.) A fegyelmi eljárásban a jóhiszeműség és a tisztesség elvét kell érvényre juttatni. A fegyelmi
tanács jogosult elutasítani minden olyan indítványt, amely a jelen szabályzatba, a Magyar
Vitorlás Szövetség Alapszabályába, vagy egyéb szabályzataiba, vagy jogszabály előírásaiba
ütközik.
6.) A fegyelmi eljárásban elfogultságnak helye nincs. Minden érintett köteles jelezni, ha az eljárás
alá vont személlyel, vagy az eljárás más érintettjével kapcsolatosan nem képes elfogulatlan
döntést hozni.
7.) Az eljárási határidőket be kell tartani. Az eljárást ésszerű határidőn belül le kell folytatni. A
fegyelmi tanács köteles elutasítani mindazon indítványokat, amelyek az eljárás ésszerű
határidőn belül való befejezését akadályoznák. Senki nem hivatkozhat olyan tényekre, vagy
bizonyítékokra, amelyek ésszerű határidőben történő előterjesztését elmulasztotta. A
késedelmesen előterjesztett nyilatkozatokat a fegyelmi tanács figyelmen kívül hagyhatja,
amennyiben a nyilatkozattevő a késedelmét nem indokolta megfelelően.
8.) A fegyelmi tanács csak bizonyított tényeket vehet figyelembe. A fegyelmi tanács azonban nem
köteles külön bizonyítási eljárást lefolytatni az eljárás alá vont személy helyett, annak
felmentése céljából.
3.§ AZ ALAPELVEK ALKALMAZÁSA
A fegyelmi eljárás fenti céljai és alapelvei általános érvényűek, azokat az egész fegyelmi eljárásban,
annak minden szakaszában alkalmazni kell.
4. § FELELŐSSÉG
(1) A Magyar Vitorlás Szövetség tagszervezetei, illetőleg a vitorlás sporteseményeket szervező
sportszervezetek- és egyéb szervezetek/gazdasági társaságok felelősséggel tartoznak sportolóik,
sportszakembereik, tagjaik és minden egyéb a sporteseményen – ide értve annak „parti
rendezvényeit” is – a sportszervezet felkérésére feladatot ellátó személyek viselkedéséért.
(2) Bármely fent írt szervezet (a továbbiakban: Sportszervezet) a fegyelmi vétsége a fegyelmi
vétséget ténylegesen megvalósító személlyel/személyekkel egyetemlegesen megállapítható és a
Sportszervezet fegyelmi büntetéssel sújtható.
5.§ FEGYELMI SZABÁLYZAT IDŐBELI HATÁLYA
(1) A fegyelmi vétséget az elkövetés idején hatályban lévő Fegyelmi Szabályzat (a továbbiakban:
FSZ) szerint kell elbírálni.
(2) Ha a cselekmény elbíráláskor már új FSZ van hatályban, amely szerint az elkövetett cselekmény
már nem fegyelmi vétség, illetve ha az elkövetett cselekmény, mint fegyelmi vétség miatt enyhébb
büntetés kiszabását rendeli el, akkor az új FSZ-t kell alkalmazni a hatályba lépése előtt elkövetett
cselekményre is.

6.§ AZ FEGYELMI SZABÁLYZAT SZEMÉLYI ÉS TERÜLETI HATÁLYA
(1) Az FSZ hatálya kiterjed az Magyar Vitorlás Szövetség tisztségviselőire, tagszervezeteire, a nem
tag sportszervezetekre, a versenyzőkre, a sportszakemberekre és a versenyeken részt vevő egyéb
személyekre.
(2) A Magyar Vitorlás Szövetségre a FSZ azzal az eltéréssel terjed ki, hogy az MVSz elleni
eljárásban a Fővárosi Főügyészség, illetőleg a Sporttörvényben írt esetekben Sport
Választottbíróság rendelkezik hatáskörrel.
(3) A FSZ hatálya nem terjed ki polgári jogvita, vagy büntető hatóság joghatálya alá tartozó ügyekre.
7.§ FEGYELMI VÉTSÉG
Fegyelmi vétség az a cselekmény vagy mulasztás, amelyre az FSZ büntetés kiszabását rendeli el.
Sporttevékenység az a tevékenység, amelyet a FSZ hatálya alá tartozó személy a vitorlás
versenyeken, azok szervezése során, vagy azok „parti rendezvényein” követ el.
(1) Bármely a jelen FSZ hatálya alá tartozó személy súlyos fegyelmi vétséget követ el, ha az a jelen
FSZ hatálya alá tartozó eseményen bármilyen módon, vagy azon kívül nagy nyilvánosság előtt az
emberi méltóságot az által sérti, hogy mást, vagy másokat a nemzeti, etnikai, faji, vallási vagy a
lakosság egyes csoportjaihoz való tartozás miatt becsmérel vagy megaláz.
(2) Sportoló részéről elkövetett fegyelmi vétségnek minősül, ha:
a) sportszerűtlen magatartást tanúsít;
b) a vitorlázás hajózási szabályait, vagy versenyszabályait szándékosan, vagy súlyos
gondatlanságból megsérti;
c) sporttevékenysége során magának, másoknak vagy sportszervezetének jogtalan előnyt szerez,
illetve másoknak jogtalan előnyt nyújt, hátrányt okoz, valamint ezek bármelyikére kísérletet tesz;
e) sportrendezvényen érvényes nevezés nélkül vesz részt;
f) sportrendezvénnyel kapcsolatos szerződési kötelezettségét súlyosan megszegi (ide nem értve az
eljárás alá vont polgári jogi felelősségét);
h) sporteseménnyel kapcsolatosan hamis, vagy hamisított okiratot felhasznál, vagy ezek
valamelyikét megkísérli;
i) a Magyar Vitorlás Szövetséggel, annak tisztségviselőivel/munkatársaival, sporttársaival a
versenyrendezőkkel, vagy szervezőkkel kapcsolatosan a fair play szabályait sértő, tiszteletlen
magatartást tanúsít;
j) az a magyar állampolgár versenyző, aki a magyar nemzeti válogatott (ide értve a korosztályos
válogatottakat is) meghívásának nem tesz eleget, kivéve, ha a meghívást a megfelelő indokolással
és hangnemben írásban (ide érte az e-mailben küldött nyilatkozatot is) egyértelműen vissza nem
utasítja;
k) a sportteljesítmény fokozására tiltott teljesítményfokozó szert szed vagy módszert alkalmaz
(doppingol), illetőleg annak alkalmazásában közreműködik, segítséget nyújt, arra rábír, vagy ezekre
ajánlkozik;
l) bármely vitorlás, vagy sporttevékenységgel összefüggő szándékos, közvádas, bűncselekmény
elkövetését, bíróság jogerősen megállapította;
(3) Sportszakember részéről elkövetett fegyelmi vétségnek minősül, ha:
a) sportszakemberhez nem méltó magatartást tanúsít;
b) magának, másoknak vagy sportszervezetének jogtalan előnyt szerez, illetve másoknak jogtalan
előnyt nyújt, hátrányt okoz, valamint ezek bármelyikére kísérletet tesz;
c) szerződésben vállalt kötelezettségének megbízásának nem, vagy csak részben, illetve
késedelmesen tesz eleget, vagy egyoldalúan módosítja azt;
d) bármely vitorlázással (ide értve a hajókkal, kikötőkkel, egyéb úszóművekkel kapcsolatos iratokat
is) kapcsolatos hivatalos iratot, okiratot meghamisít, hamis vagy hamisított okiratot felhasznál, vagy
ezek valamelyikét megkísérli;
e) a sportteljesítmény fokozására tiltott teljesítményfokozó módszer alkalmazásában közreműködik,
segítséget nyújt, arra rábír, vagy ezekre ajánlkozik;

f) A Nemzetközi Vitorlás Szövetség, vagy a Magyar Vitorlás Szövetség alapszabályában, vagy más
szabályzatában foglalt kötelezettségét, illetőleg a versenykiírásában foglaltakat vétkesen megszegi,
a határozatokat, döntéseket nem hajtja végre, továbbá ha egyébként a fair play szabályait sértő,
tiszteletlen magatartást tanúsít;
g) bármely nemzeti válogatottba meghívott versenyzőt nem enged el felkészülésre, versenyre, vagy
ebben ilyen céllal befolyásol, kivéve, ha magatartásának előzőleg megfelelő szakmai, pedagógiai
indokát nem adja;
h) sporttevékenységgel összefüggő szándékos, közvádas, bűncselekmény elkövetését, bíróság
jogerősen megállapította;
(4) Sportszervezet részéről elkövetett fegyelmi vétségnek minősül, ha:
a) a Nemzetközi Vitorlás Szövetség, Magyar Vitorlás Szövetség, vagy Osztályszövetség
alapszabályában, vagy valamely szabályzatában fogalt kötelezettségét, illetve versenykiírásaiban
foglaltakat megszegi, a határozatokat, döntéseket nem hajtja végre;
b) a sportszervezet versenyzője, sportszakembere, tagja, tulajdonosa, tisztségviselője súlyosan
sportszerűtlen módon viselkedik;
c) nem biztosítja az általa kezelt sportlétesítmény területén, vagy az általa szervezet sportrendezvény
során a jogszabályi, hajózási és sportszakmai előírásoknak megfelelő és biztonságos körülményeket,
vagy ezekre érvényes felelősségbiztosítással nem rendelkezik;
d) az állammal szembeni kötelezettséget elmulasztja;
e) szerződésben vállalt kötelezettségének nem, vagy csak részben, illetve késedelmesen tesz eleget,
vagy egyoldalúan módosítja azt;
f) hajózással, létesítménnyel, versenyzővel, vagy versennyel kapcsolatos hivatalos iratot
meghamisít, hamis, vagy hamisított okiratot felhasznál, vagy ezek valamelyikét megkísérli;
g) a sportszervezetet érintő bármilyen sportszakmai előírás betartásának ellenőrzését hátráltatja,
megakadályozza;
h) szerződésben, megállapodásban vállalt kötelezettségei tekintetében bárkit félrevezet, megtéveszt;
i) sportszervezetének jogtalan előnyt szerez, illetve másoknak jogtalan előnyt nyújt, hátrányt okoz,
valamint ezek bármelyikére kísérletet tesz.
(5) Sportfegyelmi eljárást lehet lefolytatni:
a) vitorlás versenyzővel;
b) sportszakemberrel valamint;
c) az MVSz, vagy bármely tagszervezetének választott tagja, vagy alkalmazottja és/vagy a vitorlás
sport területén hivatalos feladatot ellátó, vagy megbízást teljesítő személy – pl. versenyrendező –
(mind együtt: tisztségviselő);
d) sportszervezettel szemben.
e)Eltiltás és kitiltás fegyelmi büntetés kiszabható azzal szemben is, aki vitorlás sportrendezvényen
olyan módon követ el fegyelmi vétséget, hogy vitorlás versenyzőnek, sportszakembernek,
tisztviselőnek, vagy sportszervezetnek nem minősül (pl. nem nevezett „versenyző” a futamot
befolyásolja, vagy azt szándékosan megzavarja).
8.§ A FEGYELMI BÜNTETÉS CÉLJA
A fegyelmi büntetés célja a vitorlássport rendjének és tisztaságának védelme. Így annak megelőzése,
hogy a sportág versenyrendszerének résztvevője fegyelmi vétséget kövessen el. Ennek céljából a
fegyelmi eljárás alá vont személyt a sportfegyelmi bizottság a – fegyelmi felelősségének
megállapítása esetén – a jelen szabályzat szerint a szükséges és arányos fegyelmi büntetésben
részesíti. Fegyelmi büntetést csak akkor lehet kiszabni, ha az FSZ a cselekményt fegyelmi
vétségnek nyilvánítja, és meghatározza a fegyelmi büntetés nemét és mértékét.
9.§ FEGYELMI BÜNTETÉSEK
(1) Versenyző fegyelmi büntetése lehet:
a) szóbeli figyelmeztetés;

b) írásbeli megrovás;
c) sportszövetség által adott kedvezmények legfeljebb egy év időtartamra történő megvonása
(csökkentése)
d) eltiltás versenyen való részvételtől, legalább egy hónap, legfeljebb öt év időtartamra;
e) eltiltás meghatározott versenyeken való részvételtől legalább egy alkalommal, de legfeljebb
három év időtartamra;
f) eltiltás minden vitorlással kapcsolatos tevékenységektől, akár végleges időtartamra, amennyiben
az eljárás alá vont személy olyan a vitorlássporttal, vagy a sport fair play szabályaival
összeegyezhetetlen magatartást tanúsított, amelyet büntetőbíróság jogerősen megállapított;
g) pénzbüntetés, melynek mértéke nem haladhatja meg a hivatásos sportoló sporttevékenységből
származó éves átlagjövedelmének hat havi összegét. Amatőr és sportolóra pénzbüntetés nem
szabható;
h) bűncselekmény elkövetése esetén a bírósági eljárás során alkalmaztak szankciót, akkor
ugyanazon típusú büntetés nem szabható ki. Bűncselekmény esetén a fegyelmi eljárás során
kiszabott fegyelmi büntetésnek más jellegűnek kell lennie a bíróság által alkalmazott joghátrányhoz
képest.
(3) A sportszakember sportfegyelmi büntetése lehet:
a) írásbeli megrovás;
b) sportszövetség által adott kedvezmények legfeljebb egy év időtartamra történő megvonása
(csökkentése); megbízás részbeni teljesítése esetén megbízási díj arányos csökkentése;
c) eltiltás a vitorlázással sportszakemberi tevékenységtől meghatározott versenyek tekintetében,
meghatározott időszakra, de legfeljebb öt évre;
d) eltiltás minden vitorlázással kapcsolatos tevékenységektől, akár végleges időtartamra,
amennyiben az eljárás alá vont személy olyan a vitorlássporttal-, vagy a sport fair play szabályaival
összeegyezhetetlen magatartást tanúsított, amelyet büntetőbíróság jogerősen megállapított
e) pénzbüntetés, melynek mértéke nem haladhatja meg a sportszakember szakmai tevékenységből
származó éves átlagjövedelmének hat havi összegét. Ingyenes megbízási szerződés alapján
tevékenykedő sportszakemberre pénzbüntetés nem szabható ki.
(4) A sportszervezet sportfegyelmi büntetése lehet:
a) írásbeli figyelmeztetés;
b) a sportszövetség által adható juttatások csökkentése, illetve megvonása legfeljebb 6 havi
időtartamra;
c) rendezői létszám felemelésére, vagy meghatározott rendezői módszerek kötelező alkalmazására,
meghatározott tárgyi eszközök használatára kötelezés, ha a fegyelmi felelősség vitorlás verseny
szervezésével kapcsolatosan merül föl;
d) sportszövetségi ellenőr fogadására és eljárási költségeinek viselésére kötelezés a működés
felügyelete, vagy a sportszervezet által szervezett, a fegyelmi határozatban meghatározott
sportesemény tekintetében, de legfeljebb egy év időtartamra, ha a fegyelmi felelősség oka
sportszakmai, illetőleg egyéb szakmai (pl. higiéniai, hajózási, vízügyi, stb.) szabályok megsértése;
e) a Magyar Vitorlás Szövetség hatáskörébe tartozó sportrendezvény rendezésének tilalma
meghatározott időre, legfeljebb 12 hónapi időtartamra;
f) a versenyrendszerből történő kizárás határozott, vagy végleges időtartamra;
g) a szakszövetségi eljárás költségeinek viselésére kötelezés, mely teljes költségviselést jelent;
h) a szakszövetségből kizárás;
i) a szakszövetségi tagság legfeljebb 12 havi felfüggesztése;
j) legfeljebb ötszázezer forint pénzbüntetés;
Ha az eljárás alá vont személy jogviszonya a sportfegyelmi büntetés letöltése előtt megszűnik, a
büntetést vagy annak hátralévő részét annak a Szövetségnek kell foganatosítania, amellyel az eljárás
alá vont személy jogviszonyba kerül. Ha a fegyelmi vétséget elkövető jogviszonya az eljárás
elrendelése előtt, vagy a fegyelmi eljárás alatt megszűnik, akkor a fegyelmi eljárást megszünteti az
eljáró fegyelmi tanács, a fegyelmi vétséget elkövetőt az MVSz illetékes szervezeti egysége
nyilvántartásba veszi és amennyiben az elévülési időn belül az elkövető újra jogviszonyba kerül az
MVSz illetékességébe tartozó sportszervezettel, akkor a fegyelmi bizottság elnökének a fegyelmi
eljárást el kell rendelni az MVSz nyilvántartást végző illetékes szervének írásbeli értesítése alapján.

11.§ KÖZZÉTÉTEL
Amennyiben versenyző esetében a sportszövetség versenyein történő részvételtől való eltiltás
sportszakember esetében a sportszakmai tevékenységtől való eltiltás időtartama a 18 hónapot
meghaladja, a határozat rendelkező részét a Magyar Vitorlás Szövetség hivatalos honlapján is közzé
kell tenni.

II.
13.§

A FEGYELMI ELJÁRÁS

A FEGYELMI BIZOTTSÁG ÉS FEGYELMI TANÁCS

(1) Az első fokú eljárás lefolytatására a Magyar Vitorlás Szövetség az Alapszabályában
foglaltaknak megfelelően Fegyelmi bizottságot, továbbá a másodfokú eljárás lefolytatására
sportfegyelmi szabályzatában meghatározott fellebbviteli szervet (a továbbiakban:
sportszövetség fellebbviteli szerve) köteles működtetni. Fellebbviteli szerv hiányában a
másodfokú eljárás lefolytatására az Elnökség jogosult.
(2) A Fegyelmi bizottság az egyes sportfegyelmi ügyek elbírálására sportfegyelmi bizottságot (a
továbbiakban Fegyelmi Tanács) jelöl ki. A Fegyelmi Tanács legalább három tagból áll,
melyeket a Magyar Vitorlás Szövetség Fegyelmi Bizottságának elnöke jelöl ki a Fegyelmi
Bizottság tagjai közül. A Fegyelmi Bizottság a tagjai közül elnököt választ. A Fegyelmi
Bizottság az ügyrendjét a jelen fegyelmi szabályzatban foglalt eltérésekkel maga állapítja meg.
(3) A sportfegyelmi bizottság eljárásában és döntéshozatalában elnökként, tagként nem vehet részt,
illetve jegyzőkönyvvezetőként nem működhet közre:
a.) Az eljárás alá vont versenyző, sportszakember Polgári Törvénykönyvben
meghatározott hozzátartozója;
b) akit az eljárás során tanúként vagy szakértőként hallgattak meg;
c) akinek a sportfegyelmi büntetés megállapításához vagy annak elmaradásához érdeke
fűződik;
d) akitől egyébként az ügy elfogulatlan elbírálása nem várható el;
e) a másodfokú eljárásban, aki az első fokú eljárásban a sportfegyelmi bizottság elnöke,
tagja volt.
(4) Az elnök, a tag, illetve a jegyzőkönyvvezető az összeférhetetlenséget köteles a sportfegyelmi
bizottságnak bejelenteni, és tevékenységét az eljárásban egyidejűleg megszüntetni. Az elnök, a
tag, illetve a jegyzőkönyvvezető összeférhetetlenségét az eljárás alá vont is – az annak alapjául
szolgáló tényről való tudomásszerzést követően haladéktalanul – bejelentheti.
Összeférhetetlenség megállapítása esetén a sportfegyelmi bizottság az elnököt, a tagot, illetve a
jegyzőkönyvvezetőt az eljárásból kizárja, és az eljárást az elnök, a tag, illetve a
jegyzőkönyvvezető tevékenységével érintett részében megismétli.
(5) Amennyiben a Fegyelmi Bizottság elnöke összeférhetetlen, úgy a Magyar Vitorlás Szövetség
elnöksége jelöli ki a sportfegyelmi bizottság tagjait.
14.§ A FEGYELMI TANÁCS MEGALAKULÁSA ÉS A FEGYELMI ELJÁRÁS MEGINDÍTÁSA
(1) Kötelezettségszegés megalapozott gyanúja esetén a Fegyelmi Bizottság elnöke sportfegyelmi
eljárást indít. A sportfegyelmi eljárás megindulhat a Magyar Vitorlás Szövetség Fegyelmi
bizottságához történő bejelentéssel, vagy hivatalból is.
(2) A verseny, vagy a versenyrendszer jogellenes befolyásolásával kapcsolatos cselekmények
kivételével nem indítható sportfegyelmi eljárás, ha a kötelezettségszegés elkövetése óta a
fegyelmi felelősséget megalapozó cselekményt, vagy mulasztást követő, a sportfegyelmi
felelősségről szóló kormányrendelet szerinti legkisebb elévülési idő, de legalább egy év eltelt.
(3) Külföldön elkövetett kötelezettségszegés esetén az elévülési határidőt az eljárás alá vont
személy belföldre történő visszaérkezésétől kell számítani.

(4) A Fegyelmi Bizottság a fegyelmi eljárásra okot adó körülmény bejelentésétől, vagy a hivatalbóli
észleléstől számított három napon belül az ügy és annak résztvevői megjelölésével kijelöli a
Fegyelmi Tanácsot. A Fegyelmi Tanács tagjai 24 órán belül kötelesek nyilatkozni az esetleges
összeférhetetlenségükről. Amennyiben összeférhetetlenségi ok áll fenn, úgy a Fegyelmi
Bizottság elnöke másik tagot jelöl ki. A Fegyelmi Tanács tagjai ezt követően elnököt
választanak maguk közül (legalább 2 szavazat). Amennyiben az elnök és a tagok személye
tisztázott a Fegyelmi Tanács megalakult.
(5) A Fegyelmi Tanács elnöke a Fegyelmi Tanács megalakulásától számított nyolc 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.
(6) 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 tárgyalás helyét és időpontját.
(7) Az értesítéshez egyidejűleg csatolni kell a sportfegyelmi eljárás elrendelésének alapjául
szolgáló, az eljárás során bizonyítékként felhasználható iratok másolatát is.
(8) A tárgyalást úgy kell kitűzni, hogy arról a felek az értesítést a tárgyalás előtt legalább három
munkanappal korábban megkapják. 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.
(9) Aki a Magyar Vitorlás Szövetség tagjaként, vagy a Magyar Vitorlás Szövetség tagszervezetének
tagjaként, vagy a Magyar Vitorlás Szövetséggel szerződött félként elektronikus elérhetőségét a
szövetség, vagy annak tagszervezete részére megadta, úgy kell tekinteni, hogy az elektronikus
úton való értesítéshez hozzájárult. Ugyancsak az elektronikus értesítéshez való hozzájárulásként
kell értékelni, ha az érintett személy elektronikus elérhetősége a nevezés során, az MVSz, vagy
tagszervezetei levelezőlistáján, vagy „VIHAR” rendszerben beazonosítható módon rögzítésre
került. Nem tekinthető hivatalos elektronikus értesítésnek az érintett ún. közösségi oldalon
keresztül történő értesítése.
(10)
Ha a sportfegyelmi eljárás alá vont személy kiskorú, az eljárás megindításáról törvényes
képviselőjét kell értesíteni, aki köteles részt venni a sportfegyelmi eljárásban. Amennyiben a
törvényes képviselő ennek nem tesz eleget, a kiskorú képviseletét az ágazatban működő
munkavállalói, illetve szakmai érdekképviseleti szerv köteles ellátni.
(11)
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. Ugyancsak kézbesítettnek kell tekinteni
az elektronikus értesítést, ha annak elektronikus kézbesítéséről visszajelzés érkezett, vagy arra
a címzett érdemben reagált. Ez a kézbesítési vélelem.
(12)
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. A 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 a fentiekben
meghatározott határidőkre figyelemmel új határidőt tűz ki, amellyel szemben igazolási kérelem
ismételt előterjesztésének nincs helye.
(13)
Ha a címzett az elküldést követő 3 napon belül nem igazolja vissza a kézbesítés
megtörténtét, akkor postai úton kell az értesítést megküldeni.
(14)
Az eljárás alá vont személy – a sportszövetség vonatkozó szabályzatában meghatározott
részletes szabályok alapján – kezdeményezheti az elektronikus kézbesítés teljesítésére megjelölt
elektronikus elérhetősége módosítását.

(15)
Amennyiben a fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény helyszínén a
fegyelmi tárgyalás nyomban megtartható – a Fegyelmi Tanács megalakulásának nincs akadálya
és az eljárás alá vont a tárgyalás tartását nem ellenzi és a szükséges bizonyítékok is
rendelkezésre állnak – úgy nincs akadálya annak, hogy a fegyelmi tárgyalás lefolytatására a
fentiek mellőzésével, az érdekeltek rövid úton való értesítésével kerüljön sor.
15.§. A FEGYELMI TÁRGYALÁS LEFOLYTATÁSA
(1) A sportfegyelmi tárgyalást lehetőleg a sportfegyelmi eljárásra okot adó körülmény
bekövetkeztét követően nyomban (14.§. (15) bek.), de legkésőbb az eljárás megindításáról szóló
értesítés kézhezvételétől számított tizenöt napon belül meg kell tartani.
(2) A tárgyalás helyszínét a Fegyelmi Tanács jelöli ki. Amennyiben a fegyelmi tárgyalás
lefolytatására a fegyelmi vétség elkövetésének helyszínén lehetőség nyílik, akkor törekedni kell
arra, hogy a fegyelmi tárgyalásra a versenynap futamainak teljesítését követően, a
versenyrendezőség hivatalos helyiségében sor kerülhessen. Egyéb esetben a fegyelmi tárgyalás
helyszíne az MVSz hivatalos helyisége, vagy – amennyiben az érdekeltek nem tiltakoznak
ellene – bármely más megfelelő helyszín (pl. klubhelyiség) lehet. Nem lehet fegyelmi tárgyalást
nyilvános szórakozóhelyen, vagy olyan más helyszínen tartani, amely a fegyelmi tárgyalás,
vagy az azon résztvevők méltóságát sértené. Vita esetén a fegyelmi tárgyalás helyszíne a
Magyar Vitorlás Szövetség székhelye, vagy – amennyiben a fegyelmi eljárásra alapot adó
körülmények indokolják – az MVSz balatonfüredi központi vízitelepének megfelelő helyisége.
(3) Ha valamelyik fél vagy jogi képviselője a tárgyaláson nem jelenik meg, tárgyalást tartani és az
ügyet érdemben elbírálni csak akkor lehet, ha az eljárás alá vontat vagy jogi képviselőjét
szabályszerűen értesítették. Az értesítés akkor szabályszerű, ha az értesítésnek tartalmi elemeit,
valamint az értesítéssel kapcsolatos határidőket a sportfegyelmi bizottság megtartotta, és ezt az
eljárás irataiból igazolni tudja.
(4) Az eljárás lefolytatható akkor is, ha az eljárás alá vont vagy jogi képviselője írásban bejelentette,
hogy a tárgyaláson nem kíván részt venni.
(5) 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 – a mulasztás okait is figyelembe véve – új tárgyalást tűz ki.
Egy fegyelmi eljárásban egy alkalommal kérhető ilyen módon halasztás.
(6) A Fegyelmi Tanács elnöke a tárgyalás megnyitását követően ismerteti 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.
(7) 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. A sportesemény a
vonatkozó előírásoknak alakilag megfelelő jegyzőkönyve a fegyelmi eljárásban hivatalos
okiratnak minősül, melynek tartalma az ellenkező bizonyításáig valósnak tekintendő.
(8) A tárgyalásról és az egyes eljárási cselekményekről jegyzőkönyvet kell felvenni. A
jegyzőkönyvet az ügy irataival együtt kell kezelni. A jegyzőkönyvet az elnök írja alá és azt az
érdekelteknek írásban elküldi. Amennyiben a jegyzőkönyv elírást, vagy valótlanságot tartalmaz,
úgy az érdekeltek 3 munkanapon belül kötelesek jelezni. Ennek elmulasztása jogvesztő hatású,
azaz a későbbiek során az elírásra, valótlan tartalom tényére senki sem hivatkozhat, és a
jegyzőkönyvben foglaltakat kell valósnak tekinteni.
(9) 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 Fegyelmi
Tanácsnak 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 érdekképviseleti szerv részvételét, illetve képviseleti jogának
gyakorlását lehetővé kell tenni.
(10)
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 kell közölni, és
fel kell szólítani, hogy védekezését a kézhezvételtől számított nyolcnapos határidőn belül
terjessze elő.
(11)
Az első fokú eljárást a megindításától számított legfeljebb harminc napon belül
határozathozatallal be kell fejezni. Az ügy bonyolultsága esetén a Fegyelmi Tanács elnöke az
eljárást egy alkalommal tizenöt nappal meghosszabbíthatja. Ha az ügy a tárgyaláson nem volt
tisztázható, a tárgyalást követő nyolc napon belül újabb tárgyalást kell tartani.
(12)
A sportfegyelmi eljárás során mindenki jogosult a saját anyanyelvét használni, azonban
tolmácsról – amennyiben a Fegyelmi Tanács tagjai közül az eljárás alá vont által ismert nyelven
nem beszél – maga kell gondoskodjon. A Fegyelmi Tanács kötelessége azonban jeltomács
közreműködését biztosítani, amennyiben az eljárás alá vont személy hallássérült. Az eljárás alá
vont látássérült személy kérésére a jegyzőkönyvet és a határozatot Braille-írásban is el kell
készíteni.
16.§. A FEGYELMI HATÁROZAT
(1) A Fegyelmi Tanács a határozatát egyszerű többséggel hozza, zárt tanácskozás során.
(2) A Fegyelmi Tanács tagja a tanácskozás során köteles egyértelműen állást foglalni a
kötelezettségszegés megállapítása, a fegyelmi vétség hiánya vagy az eljárás más okból történő
megszűntetése kérdésében. Amennyiben a három tag három különböző javaslatot tesz, meg kell
kísérelniük az ismételt állásfoglalást. Amennyiben a tanácskozás így sem vezet eredményre,
úgy a Fegyelmi Tanács elnökének szavazata dönt.
(3) A fegyelmi határozatot írásba kell foglalni és indokolni kell. Az indokoláshoz az
ellenvéleményen lévő tag különvéleményt fűzhet hozzá, amennyiben azt indokoltnak látja. A
különvéleménynek a határozatra nincs joghatása.
(4) A Fegyelmi Tanács határozatában
a) a kötelezettségszegést megállapítja és büntetést szab ki, vagy
b) megállapítja, hogy az eljárás alá vont a kötelezettségszegést nem követte el és az
eljárást megszűnteti, vagy
c) az eljárást egyéb okból megszünteti.
(5) A Magyar Vitorlás Szövetség, a Fegyelmi Bizottság, vagy a Fegyelmi Tanács elnökének
javaslatára a Fegyelmi Tanács az eljárást felfüggesztheti:
a) legfeljebb az akadály megszűnéséig, ha az eljárás alá vont önhibáján kívül
védekezését nem tudja előterjeszteni;
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 felfüggesztés időtartama az eljárási és elévülési határidőbe nem számít be.
(6) Meg kell szüntetni a sportfegyelmi eljárást, ha annak tartama alatt az eljárás alá vont személy
elhalálozik, vagy az eljárás alá vont sportszervezet megszűnik.
(7) A Fegyelmi Tanács elnöke az eljárás befejezésétől számított nyolc napon belül köteles a
sportfegyelmi bizottság határozatát írásba foglalni, és az eljárás alá vonttal kézbesítés útján
közölni.
(8) A sportfegyelmi határozatnak tartalmaznia kell:
a) az eljáró Fegyelmi Tanács megnevezését, a bizottság elnökének és tagjainak,
valamint az eljárás alá vont azonosítására szolgáló adatokat, az ügy iktatószámának
és tárgyának megjelölését;

b) a rendelkező részben az érdemi döntést, a kiszabott büntetés fajtáját, mértékét,
időtartamát, a sportfegyelmi határozattal szembeni jogorvoslat lehetőségéről szóló
tájékoztatást, az eljárással kapcsolatban felmerült költségek viseléséről való döntést;
c) az indokolásban az eljárás alapjául szolgáló kötelességszegés leírását, a
bizonyítási eljárás eredményeképpen a sportfegyelmi bizottság által elfogadott vagy
mellőzött bizonyítékokat, a határozat alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezéseket,
a sportszövetség sportfegyelmi szabályzata vonatkozó rendelkezéseinek
megjelölését;
d) a határozat meghozatalának helyét és időpontját, valamint a határozat
kiadmányozójának nevét.
(9) A Fegyelmi Tanács a versenyzőre és a sportszakemberre szóbeli figyelmeztetés és írásbeli
megrovás, a sportszervezetre írásbeli figyelmeztetés sportfegyelmi büntetést tárgyalás tartása
nélkül is kiszabhat, ha a tényállás megítélése egyszerű és a kötelezettségszegést az eljárás alá
vont elismeri.
(10)
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.
17.§. JOGORVOSLAT
(1) Az első fokú sportfegyelmi határozat ellen az eljárás alá vont személy, illetve sportszervezet,
valamint az, akinek jogát vagy jogos érdekét a határozat érinti, a kézbesítéstől számított tizenöt
napon belül jogorvoslati kérelmet terjeszthet elő. A jogorvoslati kérelmet az első fokú
határozatot hozó Fegyelmi Tanács elnökénél kell benyújtani, aki azt a kérelem kézhezvételétől
számított tizenöt napon belül az eljárás során keletkezett iratokkal együtt továbbítja a
sportszövetség fellebbviteli szerve vezetőjének, azaz a Magyar Vitorlás Szövetség elnökének.
A jogorvoslati kérelmet a jogosult írásban benyújthatja a Magyar Vitorlás Szövetség székhelyén
is, amennyiben beadványa a Fegyelmi Tanács elnökének megnevezését, a határozat számát és
a „fellebbezés” szót tartalmazza.
(2) A másodfokú eljárás során a sportszövetség fellebbviteli szerve, azaz az Elnökség az első fokú
határozatot megsemmisíti és az első fokon eljárt Fegyelmi Tanácsot új eljárásra utasítja, az első
fokú határozatot megváltoztatja, vagy helybenhagyja.
(3) A sportszövetség fellebbviteli szervének szervezetére, eljárására, a határidők számítására az
első fokú eljárásra előírt rendelkezéseket megfelelően kell alkalmazni azzal, hogy a határidőket
a fellebbezés érkeztetésétől kell számítani.
(4) A sportfegyelmi eljárás lefolytatásával összefüggő költségeket az Magyar Vitorlás Szövetség
viseli. Ha azonban 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.
(5) A sportfegyelmi eljárást első fokon a sportszövetség sportfegyelmi bizottsága, vagy a
sportszövetség sportfegyelmi szabályzata alapján a sportszövetség területi szervezeti
egységének vagy tagozatának sportfegyelmi bizottsága, másodfokon a sportszövetség
sportfegyelmi szabályzatában meghatározott fellebbviteli szerv (elnökség vagy fellebbviteli
bizottság) folytatja le. A másodfokon hozott határozat a kézbesítésével végrehajtható. A
sportszövetség versenyein történő részvételtől és a sportszakmai tevékenységtől való eltiltás
fegyelmi büntetést az első fokú fegyelmi bizottság a másodfokú határozat meghozataláig
azonnal végrehajthatóvá nyilváníthatja.
(6) A sportszövetség által kiszabott másodfokú fegyelmi büntetéssel szemben a határozat
kézbesítésétől számított 30 napos jogvesztő határidővel az érintett keresettel bírósághoz vagy a
Sport Állandó Választottbírósághoz fordulhat.
III.
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK:
(1) A fegyelmi ügyeket és a fegyelmi ügyekben hozott határozatokat a MVSz Fegyelmi Bizottsága
köteles nyilvántartani papíralapú és digitális formában.

(2) Amennyiben a Magyar Vitorlás Szövetség valamely tagszervezete saját hatáskörben
alkalmazott fegyelmi intézkedést (ez a jogszabály értelmében nem minősül sportfegyelmi
eljárásnak) valamely sportolójával, vagy más személlyel kapcsolatosan, úgy köteles arról a
Magyar Vitorlás Szövetség Fegyelmi bizottságát annak elnöke útján értesíteni. Az értesítésnek
– amely lehet papír alapú, vagy elektronikus – tartalmaznia kell: A fegyelmi határozat számát,
az érintett/érintettek megnevezését, továbbá az alkalmazott szankciót. A Magyar Vitorlás
szövetség tagszervezete sportfegyelmi eljárást nem folytathat le.
(3) Az egyes sportszervezetek fegyelmi döntése az MVS Fegyelmi bizottságának tevékenységét és
döntését nem befolyásolja.
(4) A jelen fegyelmi szabályzatban foglaltakat kell alkalmazni doppingvétség esetén is,
amennyiben a Magyar Vitorlás Szövetség külön doppingszabályzatot nem alkotott.
(5) A jelen fegyelmi szabályzat 2016. május 4. napján lép hatályba.

