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Fegyelmi szabályzat

1. § A szabályzat célja
(1) Jelen szabályzat célja, hogy a frizbi sportokkal összefüggő sportszakmai és sporttevékenység kapcsán
felmerülő sportfegyelmi eljárások lefolytatásának szabályait és alapelveit a sportról szóló 2004. évi I.
törvény (továbbiakban Stv.) valamint a sportfegyelmi felelősségről szóló 39/2004. (III. 12.) kormányrendelet
(továbbiakban Sfkr.) rendelkezéseivel összhangban meghatározza.

2. § A szabályzat hatálya
(1) Jelen szabályzat hatálya kiterjed
a) a Magyar Frizbi Országos Sportági Szakszövetség (a továbbiakban MFSZ) szervezeti egységeire; b)
MFSZ tag sportszervezetekre;
c) MFSZ tag sportszervezetek sportolóira és sportszakembereire;
c) az MFSZ által kiírt vagy szervezett versenyeken vagy versenyrendszerben résztvevő nem MFSZ tag
sportszervezetekre;
d) nem MFSZ tag sportszervezet keretében frizbi sportokkal összefüggő sportszakmai és
sporttevékenységet kifejtő sportszakemberekre és sportolókra.
(2) Az MFSZ csak amatőr versenyrendszert működtet, az MFSZ által kiírt, szervezett vagy engedélyezett
versenyeken vagy versenyrendszerben csak amatőr sportoló vehet részt.

3. § Alapfogalmak
(1) Frizbi sportok: A WFDF által „disc sport”-ként meghatározott, és a WFDF által rögzített szabályoknak
megfelelő feltételekkel játszott egyéni vagy csapat repülő korong sportok (csapat frizbi sportok pl: ultimate,
DDC; egyéni frizbi sportok pl: disc golf, freestyle).
(2) Sportoló: A Stv. 1. §-ában meghatározott olyan természetes személy, aki az MFSZ által kiírt, szervezett vagy
engedélyezett versenyeken vagy versenyrendszerben versenyzőként részt vesz.
(3) Sportszakember: Stv. 11/A. § (1)-ban meghatározott olyan természetes személy, aki frizbi sportokkal
összefüggő sportszakmai tevékenységet folytat.
(4) Sportszervezet: MFSZ tag sportszervezet illetve olyan egyéb sportszervezet, amely az MFSZ által kiírt vagy
szervezett versenyeken vagy versenyrendszerben részt vesz.

4. § Fegyelmi vétség
(1) Ezen pont tekintetében a Szövetség Alapszabályának 29. §-ban írtak az irányadóak.

5. § Fegyelmi büntetés
Ezen pont tekintetében a Szövetség Alapszabályának 30. §-ban írtak az irányadóak.

6. § A büntetések kiszabásának elvei
Ezen pont tekintetében a Szövetség Alapszabályának 31. §-ban írtak az irányadóak.

7. § Fegyelmi ügyben eljáró szervek
Ezen pont tekintetében a Szövetség Alapszabályának 32. §-ban írtak az irányadóak.

8. § A fegyelmi eljárás megindítása
Ezen pont tekintetében a Szövetség Alapszabályának 33. §-ban írtak az irányadóak.

9. § A fegyelmi tárgyalás
Ezen pont tekintetében a Szövetség Alapszabályának 34. §-ban írtak az irányadóak.

10. § A fegyelmi tárgyalás menete
Ezen pont tekintetében a Szövetség Alapszabályának 35. §-ban írtak az irányadóak.

11. § A fegyelmi eljárás felfüggesztése
Ezen pont tekintetében a Szövetség Alapszabályának 36. §-ban írtak az irányadóak.

12. § A fegyelmi eljárás megszüntetése
Ezen pont tekintetében a Szövetség Alapszabályának 37. §-ban írtak az irányadóak.

13. § A fegyelmi határozat
Ezen pont tekintetében a Szövetség Alapszabályának 38. §-ban írtak az irányadóak.
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Formázott: német (németországi)
Törölt: <#>Fegyelmi vétséget követ
el, és fegyelmi eljárást kell lefolytatni a
sportolóval illetve sportszakemberrel
szemben, ha ¶
<#>a WFDF vagy az MFSZ
versenyszabályzatát, nyilvántartási,
igazolási, átigazolási és
versenyengedély kiadási szabályzatát
illetve egyéb szabályzataiban foglalt
kötelezettségeit vétkesen megszegi, ¶
<#>a frizbi sportokra vonatkozó
jogszabályokat vétkesen megszegi, ¶
<#>a frizbi sportokkal összefüggő
sportszakmai és sporttevékenység ...
Törölt: A sportolóra illetve
sportszakemberre fegyelmi
büntetésként ¶
<#>szóbeli figyelmeztetés; ¶
<#>írásbeli megrovás; ¶

...

Törölt: A fegyelmi büntetés legfőbb
célja a nevelés és a megelőzés. Ennek
megfelelően a fegyelmi büntetést úgy
kell kiszabni, hogy igazodjon a
fegyelmi vétség súlyához, az elkövető...
Törölt: A fegyelmi eljárást első fokon
az MFSZ fegyelmi bizottsága folytatja
le. ¶
...
Törölt: Fegyelmi eljárás a
kötelezettségszegéstől számított egy
év leteltéig (mint elévülési határidőig)
indítható, a kötelezettségszegésről
való tudomásszerzést követő
...
Törölt: A fegyelmi eljárás tárgyalását
legkésőbb az eljárás megindításáról
szóló értesítés kézhezvételétől
számított tizenöt napon belül meg kell
tartani. ¶
...
Törölt: A tárgyalást a fegyelmi
bizottság elnöke vezeti. A fegyelmi
bizottság elnöke a tárgyalás
megnyitását követően ismerteti az
eljárás alá vonttal az eljárás

...

Törölt: A fegyelmi bizottság
elnökének javaslatára a fegyelmi
bizottság az eljárást felfüggesztheti: ¶
<#>legfeljebb az akadály
megszűnéséig, ha az eljárás alá vont ...
Törölt: (1) Meg kell szüntetni a
fegyelmi eljárást, ha ¶
<#>az eljárás alá vont a terhére rótt
kötelezettségszegést nem követte el, ...
Törölt: A fegyelmi bizottság elnöke az
eljárás befejezésétől számított nyolc
napon belül köteles a fegyelmi
bizottság határozatát írásba foglalni, ...
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14. § Jogorvoslati lehetőségek
Ezen pont tekintetében a Szövetség Alapszabályának 39. §-ban írtak az irányadóak.

15. § A határozatok végrehajthatósága
Ezen pont tekintetében a Szövetség Alapszabályának 40. §-ban írtak az irányadóak.

16. § A fegyelmi eljárás költségei
(1) A fegyelmi eljárás lefolytatásával összefüggő költségeket - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel
- az eljáró szerv viseli.
(2) Ha az eljárás alá vont fegyelmi felelősségét jogerősen megállapították, az eljárás alá vont köteles
megtéríteni az általa indítványozott eljárási cselekmények, illetve a részéről igénybe vett jogi
képviselő költségeit.

17.§ Hatálybalépés
(1) A Szabályzat 2017. Január 26. napján lép hatályba.
(2) Jelen szabályzatban nem szabályozott kérdésekben a sportról szóló 2004. évi I. törvény, a sportfegyelmi
felelősségről szóló 39/2004. (III. 12.) számú kormányrendelet rendelkezései alkalmazandók.

Kramer Péter
elnök

Törölt: Az első fokú fegyelmi
határozat ellen az eljárás alá vont,
illetve 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
bizottság elnökénél kell benyújtani, aki
azt tizenöt napon belül az eljárás
során keletkezett iratokkal együtt
továbbítja az MFSZ elnökéhez. ¶
<#>A másodfokú eljárás során a
sportszövetség fellebbviteli szerve ¶
<#>az első fokú határozatot
megsemmisítheti, és az első fokon
eljárt fegyelmi bizottságot új eljárásra
utasíthatja; ¶
<#>az első fokú határozatot
megváltoztathatja; ¶
<#>helybenhagyhatja. ¶
<#>A sportszövetség fellebbviteli
szervének szervezetére, eljárására, a
határidők számítására az első fokú
eljárásra előírt rendelkezéseket
megfelelően kell alkalmazni azzal,
hogy a határidőket a 14. § (1)
bekezdésben szereplő iratoknak az
MFSZ fellebbviteli szervének
vezetőjéhez érkezésétől kell számítani. ¶
Törölt: A nem jogerős határozattal
sporttevékenységtől, átigazolástól,
kölcsönadástól eltiltott sportoló
sporttevékenységet nem folytathat,
nem igazolható át ideiglenesen vagy
véglegesen. A nem jogerős
határozattal szakmai tevékenységtől
vagy sportrendezvény látogatástól
eltiltott sportszakember sportszakmai
tevékenységet nem végezhet, az MFSZ
által kiírt, szervezett vagy
engedélyezett versenyeken vagy
versenyrendszerben illetve egyéb
sportrendezvényen nem vehet részt. ¶
<#>A jogorvoslati kérelemmel nem
támadott elsőfokú határozat ¶
<#>a jogorvoslati kérelem
benyújtására nyitva álló határidő
lejártát követő napon; ¶
<#>a jogorvoslati kérelemről a
határozat szóbeli kihirdetését
követően írásban történő lemondás
esetén az azt követő napon ¶
jogerős és végrehajtható. ¶
Törölt: 2014. március 24
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