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A fegyelmi szabályzat hatálya
1.§
(1)
A Magyar Tollaslabda Szövetség Fegyelmi Szabályzata (a továbbiakban: Szabályzat)
hatálya kiterjed a Magyar Tollaslabda Szövetség (a továbbiakban: Szövetség),
versenyrendszerében résztvevő, sporttevékenységet végző
a) a Sportról szóló 2004. évi I. törvény (a továbbiakban: Stv.) 5. §. (1) bekezdése szerinti
amatőr tollaslabdázóra,
b) az Stv. 8. §-a szerinti hivatásos tollaslabdázóra,
c) az Stv. 11/A. § szerinti sportszakemberre (Pl.: edző, csapatvezető, döntnök,
játékvezető, versenybíró, sportorvos, gyúró, egyéb személyek)
d) a Szövetség, illetve a sportszervezetek választott tisztségviselőire, valamint – tagsági
viszonytól függetlenül – a Szövetség, vagy valamely sportszervezet, illetve iskolai
sportegyesület keretében a tollaslabdázással összefüggő tevékenységet kifejtő
személyekre,
e) a sportszervezetekre, beleértve az Stv. 15. § (2) bekezdése szerinti szervezeteket is.
(2) Ha a Nemzetközi Tollaslabda Szövetség (a továbbiakban: Nemzetközi Szövetség) az (1)
bekezdésben meghatározott személyekkel vagy szervezetekkel szemben a sportág
nemzetközi szabályai szerint büntetést szab ki, a Szövetség, illetőleg az érintett
sportszervezet vagy a munkáltató e határozatot köteles végrehajtani, és szükség szerint saját
hatáskörben a sportfegyelmi eljárást lefolytatni.

Fegyelmi vétségek
2.§
(1)

Fegyelmi vétséget követ el

a) az a sportoló, aki a Nemzetközi Szövetség vagy a Szövetség szabályzataiban foglalt
kötelezettségeket,
b) az a hivatásos sportoló. aki a sporttevékenységgel összefüggő munkaviszonyából,
illetőleg munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyából származó kötelezettségét,
c) az az amatőr sportoló, aki a tagsági vagy szerződéses jogviszonyából a
sporttevékenységre vonatkozó kötelezettségeit
vétkesen megszegi.
(2)

Fegyelmi vétséget követ el az a sportszakember, aki

a) a Nemzetközi Szövetség vagy a Szövetség szabályzataiban foglalt kötelezettségeket
b) sporttevékenységgel összefüggő munkaviszonyából, illetőleg munkavégzésre
irányuló egyéb jogviszonyából származó kötelezettségét
vétkesen megszegi
(3) A versenyzővel, illetve a sportszakemberrel szemben a 2004. évi I. törvényben a
sportfegyelmi felelősségre vonatkozó rendelkezések alkalmazásával a doppingellenes

tevékenység szabályairól szóló kormányrendeletben meghatározott doppingbizottság
doppingeljárást folytat le, ha a versenyző vagy a sportszakember a sportszövetség
doppingellenes szabályzatában foglalt kötelezettségeit vétkesen megszegi.
(4) A versenyző és a sportszakember által elkövethető egyes doppingvétségeket, valamint a
doppingvétség elkövetése esetén kiszabható doppingbüntetések típusát és mértékét a
doppingellenes tevékenység szabályairól szóló kormányrendelet határozza meg. Ha a
versenyző szervezetéből származó mintában jelen van a tiltólistán szereplő tiltott szer, annak
származéka vagy markerje, akkor a versenyzőt, ezért a doppingvétségért a felelősség
vétkességtől függetlenül terheli. A versenyzővel szemben az eltiltás büntetés nem
alkalmazható, ha a doppingeljárás során bizonyítja, hogy még gondatlanság sem terheli a
doppingvétség elkövetésében, továbbá igazolja, hogy a tiltott szer milyen módon került a
szervezetébe.
(5) Fegyelmi eljárást lehet lefolytatni a sportszervezettel szemben, ha a Szövetség
Alapszabályában, Jelen Szabályzatban, illetve a Szövetség más szabályzataiban
meghatározott előírásokat vétkesen megszegi.
(6) Fegyelmi eljárást lehet lefolytatni azzal a játékossal, illetve sportszakemberrel
szemben, aki a tollaslabdázással összefüggésben bárkit nyilvánosan, súlyosan becsületsértő
kifejezésekkel illet, etnikai, faji, vallási, földrajzi hovatartozása miatt, vagy bármilyen más
okból, és ezáltal az egyenlő bánásmód elvével ellentétes gyűlöletkeltést okoz, az illetőt
emberi méltóságában megsérti.

A fegyelmi büntetések
3.§
(1) A sportolóra és a sportszakemberre sportfegyelmi büntetésként
a) szóbeli figyelmeztetés,
b) írásbeli megrovás,
c) kedvezmények megvonása (csökkentése),
d) pénzbüntetés
szabható ki.
(2) A pénzbüntetés mértéke a hivatásos sportoló sporttevékenységből, illetve a
sportszakember szakmai tevékenységből származó éves nettó átlagjövedelmének tizenkét havi
összegét nem haladhatja meg. Amatőr
sportolóra,
vagy ingyenes
megbízási
jogviszonyban
álló sportszakemberre pénzbüntetés nem szabható ki. A
sportszervezettel szerződéses viszonyban nem álló sportolóra, illetve sportszakemberre
pénzbüntetés nem szabható ki.
(3) A sportolóra az (1) bekezdésben foglaltakon kívül
a) sporttevékenységtől,
b) átigazolástól,

c) kölcsönadástól
meghatározott időre - legfeljebb két év – eltiltás büntetés is kiszabható.
(4) Az (1) és (2) bekezdésekben foglaltak mellett a sportegyesületi tagként sportoló fegyelmi
büntetésként a sportegyesületből kizárható. A Szövetségnek a sportegyesületből való kizárásra
vonatkozó indítványát a sportegyesületnek meg kell tárgyalnia, és döntenie kell a kizárás
kérdésében.
(5) A sportszakemberre az (1) bekezdésben foglaltakon kívül sportszakmai tevékenységtől,
sportági esemény látogatásától meghatározott időre – akár végleges időtartamú – való eltiltás
büntetés is kiszabható.

4.§
(1) Versenyző sporttevékenységtől eltiltása lehet:
a) versenyzéstől,
b) edzésen való részvételtől,
c) sportrendezvényen való részvételtől, vagy
d) a Szövetségen belüli tevékenységtől
eltiltás.
(2) Sportszakember sportszakmai tevékenységtől eltiltása lehet:
a) edzői,
b) versenybírói,
c) játékvezetői tevékenységtől
d) sportrendezvényen való részvételtől, vagy
e) a Szövetségen belüli tevékenységtől
eltiltás.
(3) A büntetés időtartama a 3.§ (1) bekezdésének c) pontja esetében az egy évet nem
haladhatja meg.
(4) A fegyelmi büntetések együttesen nem alkalmazhatóak. Pénzbüntetés a 3.§ (1) bekezdés
c) pontjában és a 3.§ (3) bekezdésben, valamint 4.§ (2) bekezdésben foglalt fegyelmi
büntetésekkel együtt is kiszabható.

5.§
(1) Sportszervezetre, illetőleg annak szervezeti egységére fegyelmi büntetésként
a)
b)
c)
d)

írásbeli figyelmeztetés,
a Szövetség által adható juttatások csökkentése, megvonása,
a rendezői létszám felemelésére kötelezés,
szövetségi ellenőr fogadására és eljárási költségeinek viselésére kötelezés,

e) mérkőzés eredményének megsemmisítése, bajnoki pontok levonása,
f) nemzetközi sportrendezvényen való részvételtől eltiltás,
g) sportoló igazolásához, átigazolásához való jog megvonása,
h) a versenyrendszer alacsonyabb osztályába sorolás,
i) a versenyrendszerből vagy meghatározott számú versenyből kizárás,
j) a szövetségi eljárás költségeinek viselésére kötelezés,
k) a Szövetségből kizárás,
l) pénzbüntetés
szabható ki.
(2) A büntetés időtartama
a) az (1) bekezdés b) pontja esetében egy teljes verseny szezon,
b) az (1) bekezdés f), g) és i) pontja esetében 5 hónap (fél versenyszezon)
c) az (1) bekezdés k) pontja esetében egy teljes verseny szezon
nem haladhatja meg.
(3) A büntetés az (1) bekezdés j) pontja esetében teljes költségviselést jelent.
(4) A büntetés mértéke az (1) bekezdés l) pontja esetében az tízmillió forintot nem haladhatja
meg.

6.§
(1) Ha a Nemzetközi Szövetség vagy a Szövetség a sportolóra, sportszervezetre vagy
sportszakemberre fegyelmi büntetést szabott ki, azt az érintett sportszervezete köteles
végrehajtani.
(2) Sportoló és sportszakember anyagi illetve személyes felelősségre vonása az 10.§-ban
meghatározott eljáró szervek feladata.

Sportszerűtlen viselkedés esetén kiszabható büntetések
7.§
(1) Amennyiben a Magyar Tollaslabda Szövetség által nyilvántartott (igazolt) sportoló a
Szövetség által vagy közreműködésével szervezett vagy engedélyezett, belföldön vagy
külföldön megtartott sporteseményen nem a vonatkozó szabályok szerint megfogalmazott
magatartást tanúsítja, sportszerűtlen viselkedést tanúsít.
(2) Ha egy versenyszezon során a versenyző ellen 3 sárga lapot – figyelmeztetést – ítél a
játékvezető, akkor a harmadik sárga lap 20.000 Ft. pénzbüntetést, minden további sárga lap
10.000 Ft. pénzbüntetést, mint fegyelmi büntetést von maga után.
(3) Ha egy versenyszezon során a versenyző ellen piros lapot – hibát – ítél a játékvezető, akkor

a) az első piros lap – akár megelőzte sárga lap, akár nem –, illetve minden további piros
lap 20.000 Ft. pénzbüntetést, mint fegyelmi büntetést von maga után.
(4) Ha egy versenyszezon során a versenyző ellen fekete lapot – kizárást – ítél a játékvezető
– a Döntnökkel való egyeztetést követően –, akkor:
a) egyéni verseny esetén a kizárás a nevezett versenyzőre vonatkozóan eltiltást jelent a
következő azonos kategóriájú és korosztályú versenyről;
b) csapatbajnokság esetén a kizárás a versenyszezon összes további csapatbajnoki
találkozóra, valamint rájátszásokra vonatkozik.
(5) A figyelmeztetés, a hiba, valamint a kizárás tényét a Fegyelmi Bizottság elé kell tárni az
adott versenyt követően haladéktalanul. A Bizottság Jelen Szabályzatban foglaltak értelmében
fegyelmi eljárást folytat le a versenyzővel szemben, ha egy versenyszezon alatt 2 piros lapot
(hibát) illetve bármikor fekete lapot (kizárást) ítéltek meg és kiszabja a megfelelő fegyelmi
büntetést.
(6) Ha a versenyzővel szemben egy mérkőzés során sárga lapot és piros lapot is ítélt a
játékvezető, akkor a versenyzőnek csak a legmagasabb fegyelmi büntetésként kell megfizetnie.
(7) A Fegyelmi Bizottság által kiszabott pénzbüntetést, a büntetés kiszabását követő harminc
napon belül meg kell fizetni a Szövetségnek. Késedelmes befizetés esetén a kiszabott pénzbeli
büntetést a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresével terhelt késedelmi díjjal kell
megtéríteni. Amennyiben megadott határidőn belül nem történik teljesítés, az érintett játékos
addig nem indulhat a Szövetség által vagy közreműködésében szervezett versenyeken, míg
tartozását nem rendezte a Szövetség felé.
(8) Amennyiben az érintett játékos a 30 napos határidő letelte előtt versenyen indulna, azt csak
abban az esetben teheti meg, ha a klubja a tartozást a nevezési határidő leteltéig teljesítette.
(9) Amatőr játékossal szemben pénzbüntetést nem lehet kiszabni, amennyiben pénzbüntetés
kiszabása indokolt lenne, azt az amatőr sportoló sportszervezete köteles megfizetni a
Szövetségnek.
(10) A versenyszezonban megítélt sárga-, piros- illetve fekete lapok számát a Szövetség
főtitkára nyilvános táblázatban vezeti.

Fegyelmi büntetés kiszabásának elvei és kiszabásának célja
8.§
(1) A fegyelmi büntetés célja a nevelés és a további kötelezettség-, szabályszegések
megelőzése. A vétkesség megállapítása esetén úgy kell a megfelelő fegyelmi büntetést
kiszabni, hogy az igazodjon az elkövetett cselekmény súlyához.
(2) Fegyelmi tárgyalástartása nélkül is kiszabható
a) sportolóra és sportszakemberre szóbeli figyelmeztetés és írásbeli megrovás,

b) sportszervezetre írásbeli figyelmeztetés,
amennyiben a tényállás megítélése egyszerű, a kötelezettségszegést az eljárás alá vont elismeri
és maga a kötelezettségszegés csekély súlyú.
(3) A fegyelmi büntetések egymás mellett is kiszabhatók.
(4) Ha a fegyelmi eljárás alá vont a büntetése hatálya alatt újabb kötelezettségszegést követ
el, ugyanaz a fegyelmi büntetés ismételten kiszabható.

9.§
(1) Próbaidőre felfüggeszthető méltányosságból
a) a sportoló és a sportszakember hat hónapot meg nem haladó sporttevékenységtől, illetve
szakmai tevékenységtől eltiltása,
b) a sportszervezet egy évet meg nem haladó nemzetközi sportrendezvényen
valórészvételtől eltiltása,
amennyiben – az eljárás alá vont körülményeire tekintettel– a büntetés célja annak végrehajtása
nélkül is elérhető
(2)

A próbaidő hat hónaptól egy évig terjedhet.

(3) A próbaidőre felfüggesztett fegyelmi büntetést végre kell hajtani, ha az eljárás alá vonttal
szemben a próbaidő alatt elkövetett kötelezettségszegés miatt írásbeli figyelmeztetésnél vagy
írásbeli megrovásnál súlyosabb fegyelmi büntetést alkalmaznak.
(4) A fegyelmi büntetés végrehajtásának felfüggesztésére a fegyelmi határozat jogerőre
emelkedését követően – az eljárás alá vont kérelmére – a Szövetség Elnökségének van
hatásköre.

Az eljáró szervek
10.§
(1) Fegyelmi eljárást elsőfokon a Szövetség Fegyelmi Bizottsága (a továbbiakban együttesen:
Fegyelmi Bizottság) folytatja le.
(2) Másodfokú eljárás lefolytatására – fellebbezés folytán – a Szövetség Elnöksége
rendelkezik hatáskörrel.

11. §
A Fegyelmi Bizottság legalább három tagból áll, tagjait a Szövetség Elnöksége jelöli ki. A
Fegyelmi Bizottság tagjai közül elnököt választ és ügyrendjét maga állapítja meg.

12.§
A Fegyelmi Bizottság eljárásában és döntéshozatalában elnökként, illetve tagként nem vehet
részt, illetve jegyzőkönyvvezetőként nem működhet közre:
a) az eljárás alá vont tollaslabdázó, vagy sportszakember Polgári Törvénykönyv által
meghatározott hozzátartozója [Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 2. pontja];
b) akit az eljárás során tanúként vagy szakértőként hallgattak meg;
c) akinek a fegyelmi büntetés megállapításához, vagy annak elmaradásához érdeke
fűződik;
d) akitől egyébként az ügy elfogulatlan elbírálása nem várható el
e) másodfokú eljárásban, aki az elsőfokú eljárásban a Fegyelmi Bizottság elnöke vagy
tagja volt.

13.§
(1) A 12.§ szerinti összeférhetetlenséget az érintett köteles – tudomásszerzést követően
haladéktalanul – a Bizottságnak bejelenteni és ezzel egyidejűleg tevékenységét az adott
fegyelmi eljárásban megszüntetni. Összeférhetetlenség megállapítása esetén a Fegyelmi
Bizottság az elnököt, a tagot, illetve a jegyzőkönyvvezetőt az eljárásból kizárja és az eljárás
érintett részét megismétli.
(2) Ha az eljárás alá vont jelent be elfogultsági kifogást a Fegyelmi Bizottság tagja vagy a
jegyzőkönyvvezető ellen, arról az eljáró Bizottság elnöke határozattal dönt. Ha Fegyelmi
Bizottság elnökével szemben jelentettek be kifogást, annak elbírálására az Elnökség jogosult.
(3) Amennyiben összeférhetetlenség miatt a Fegyelmi Bizottság tagja vagy elnöke az
eljárásban nem vehet részt és ezáltal a Fegyelmi Bizottság törvényes működése nem biztosított,
úgy az Elnökség póttag kijelölésére jogosult. A póttag megbízatása a fegyelmi eljárás
befejezésével automatikusan megszűnik. A póttagot tevékenysége gyakorlása során ugyanazok
a jogok és kötelezettségek illetnek meg, mint a Fegyelmi Bizottság tagjait.

A fegyelmi eljárás megindítása
14.§
(1) Fegyelmi eljárás feljelentés alapján, vagy hivatalból (7.§ (5) indul. Feljelentést jogosult
tenni – alapos gyanú esetén – az érintett mérkőzés játékvezetője és verseny döntnöke, továbbá
a Szövetség Elnöksége, Elnöke, Főtitkára.
(2) Az (1) bekezdésben foglaltakon túl feljelentést tehet a fegyelmi kötelezettségszegés
sértettje (Pl.: játékos, sportszakember), továbbá a sértett sportszervezete is.
(3) Az (1) és (2) bekezdésben rögzített feljelentést a kötelezettségszegés elkövetésétől
számított egy éven belül, írásban kell előterjeszteni a Szövetségnél. Ennek elmulasztása esetén
kimentésnek helye nincs.

(4) A (2) bekezdésben rögzített feljelentés esetén a feljelentő fegyelmi eljárási díjat köteles
fizetni felhívásra, melynek összege 25.000 Ft.
(5) A (4) bekezdésben rögzített díjat a Fegyelmi Bizottság a feljelentőnek visszafizeti, ha a
feljelentés alapos, és az alapján az eljárás alá vonttal szemben fegyelmi büntetést alkalmaznak.
Ebben az esetben a Fegyelmi eljárás díját – 25.000 Ft. – annak a személynek kötelessége
megfizetni, akivel szemben a fegyelmi büntetést kiszabták.
(6) Amennyiben a feljelentés nem alapos, és így fegyelmi büntetés kiszabása semmilyen
formában nem történik, úgy az eljárás költségét a feljelentő köteles viselni.
(7) A (2) bekezdés szerinti feljelentés előterjesztése esetén a feljelentés benyújtásával
egyidejűleg csatolni kell minden rendelkezésre álló bizonyítékot, és igazolni kell a feljelentési
díj befizetését.
(8) Amennyiben a feljelentés elkésett, a feljelentési díj befizetését, vagy annak igazolását
elmulasztották, illetve ha a feljelentés nem alapos, úgy a Fegyelmi Bizottság az eljárás
lefolytatását megtagadja, amelyről határozatot hoz. A határozattal szemben fellebbezésnek
helye nincs.
(9) Amennyiben a Fegyelmi Bizottság úgy szab ki fegyelmi büntetést egy adott mérkőzésen
elkövetett kötelezettségszegés miatt, hogy a feljelentést nem a játékvezetők terjesztették elő,
úgy a Fegyelmi Bizottság az adott mérkőzés játékvezetőivel szemben köteles hivatalból
fegyelmi eljárást indítani.

15.§
(1) Kötelezettségszegés alapos gyanúja esetén a Fegyelmi Bizottság elnöke fegyelmi eljárást
indít. Ez a jog az elnök akadályoztatása esetén a Fegyelmi Bizottságnak az Elnökség által
meghatározott tagját illeti meg.
(2) Nem indítható fegyelmi eljárás, ha a kötelezettségszegés elkövetése óta egy év eltelt.
Külföldön elkövetett kötelezettségszegés esetén a határidőt az eljárás alá vont belföldre történő
visszaérkezésétől kell számítani.
(3) A verseny, mérkőzés vagy versenyrendszer (bajnokság) eredményének jogellenes
befolyásolása esetén a sportfegyelmi eljárás megindításának joga nem évül el.

16.§
(1) A Fegyelmi Bizottság elnöke a feljelentés kézhezvételétől számított nyolc napon belül
írásban, a postai szolgáltatásokról szóló törvény [2012. évi CLIX. tv. 30.§] 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.
(2) Az értesítésnek tartalmaznia kell:

a fegyelmi eljárás tárgyát és megindításának jogalapját;
a fegyelmi eljárás alapjául szolgáló cselekményt;
a rendelkezésre álló bizonyítékok másolatát;
az eljárás alá vont meghallgatásának, illetve a tárgyalás helyét és időpontját;
tájékoztatni kell, hogy írásos meghatalmazással jogi képviselőt vehet igénybe, valamint
igényelheti érdekképviseleti szerv részvételét;
f) tájékoztatni kell továbbá a tárgyaláson való megjelenés elmulasztásának
jogkövetkezményeire is.
a)
b)
c)
d)
e)

(3) Az értesítéshez egyidejűleg csatolni kell a fegyelmi eljárás elrendelésének alapjául
szolgáló és az eljárás során bizonyítékként felhasználható iratok másolatát, kivéve, ha a
csatolandó bizonyítékkal az eljárás alá vont maga is rendelkezik, ez esetben elegendő a
bizonyítékra utalni
(4) A fegyelmi tárgyalást legkésőbb az eljárás megindításáról szóló értesítés kézhezvételétől
számított tizenöt napon belül meg kell tartani. A tárgyalást úgy kell kitűzni, hogy arról a felek
az értesítést a tárgyalás előtt legalább öt munkanappal korábban megkapják.
(5) Ha a postai úton történő kézbesítés azért hiúsul meg, mert a címzett vagy meghatalmazottja
az átvételt megtagadja, akkor az értesítést a kézbesítés megkísérlésének napján kézbesítettnek
kell tekinteni.
(6) Ha az értesítés a Fegyelmi Bizottsághoz "nem kereste" jelzéssel érkezik vissza, az
értesítést a postai kézbesítés második megkísérlésének napját követő ötödik munkanapon - az
ellenkező bizonyításig - kézbesítettnek kell tekinteni.
(7) A kézbesítési vélelem megdöntése iránti kérelmet a címzett a kézbesítési vélelem
beálltáról történő tudomásszerzéstől számított nyolc napon belül, de legkésőbb a kézbesítési
vélelem beálltától számított tizenöt 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.
(8) Az (7) bekezdés szerinti kérelmet az a Fegyelmi Bizottság bírálja el, amelyik a kézbesítés
tárgyát képező értesítést kiadmányozta. A kérelem előterjesztésének a sportfegyelmi eljárás
megindítására halasztó hatálya van. Ha a Fegyelmi Bizottság a kérelemnek helyt ad, a
sportfegyelmi eljárás megtartására a (3) bekezdésében meghatározott határidőkre figyelemmel
új határidőt tűz ki, amellyel szemben igazolási kérelem ismételt előterjesztésének nincs helye.
(9) Elektronikus kézbesítés esetén a tárgyalásról szóló értesítés
a) a tollaslabdázó esetén a versenyengedély iránti kérelem benyújtásával egyidejűleg az
általa;
b) sportszakember esetén a munkaviszony vagy munkavégzésre irányuló egyéb
jogviszony létesítésekor a sportszakember által;
c) a Szövetség versenyrendszerében részt vevő sportszervezet esetén a sportszervezet által
a versenyrendszerben (bajnokság) szervezett első verseny (mérkőzés) megrendezését
megelőzően legalább tizenöt nappal

megjelölt elektronikus elérhetőségre (e-mail) történik.
(10) Ha az értesítés a (9) bekezdésben meghatározott elektronikus elérhetőségre történik, az
értesítést akkor kell kézbesítettnek tekinteni, ha a címzett által elektronikusan visszaigazolásra
kerül az értesítés kézbesítése. Ennek hiányában az elküldéstől számított ötödik napon
kézbesítettnek kell tekinteni.
(11) Az eljárás alá vont – a Szövetség vonatkozó szabályzatában meghatározott részletes
szabályok alapján – kezdeményezheti az elektronikus kézbesítés teljesítésére megjelölt
elektronikus elérhetősége módosítását.
(12) Ha az eljárás alá vont személy kiskorú, az eljárás megindításáról törvényes képviselőjét
kell értesíteni, aki köteles részt venni a fegyelmi eljárásban.

A fegyelmi eljárás lefolytatása
17.§
(1) A fegyelmi eljárást úgy kell lefolytatni, hogy az a pártatlan és igazságos elbírálás
követelményének megfeleljen és minden résztvevő fél alapvető jogait tiszteletben tartsa. Az
eljárás alá vont személynek joga van, hogy akár szóban, akár írásban kifejtse álláspontját és
védekezzen az ellene felhozottakkal szemben.
(2) A tárgyalást az elsőfokú eljárás megindításától számított legfeljebb tizenöt napon belül
meg kell tartani. Ha az ügy az első tárgyaláson nem volt tisztázható, a tárgyalást követő nyolc
napon belül újabb tárgyalást kell tartani.
(3) Az elsőfokú eljárás az eljárás alá vont részére megküldött fegyelmi eljárásról szóló
értesítés kézhezvételét követő első munkanapon számít megindítottnak.
(4) Az eljárás alá vont személy az eljárás során jogi képviselőt vehet igénybe. Az eljárás alá
vont személy kérelmére az eljárás során a sportágban működő munkavállalói, illetve szakmai
érdekképviseleti szerv részvételét, illetve képviseleti jogának gyakorlását lehetővé kell tenni.
(5) Ha valamelyik fél vagy képviselője a tárgyaláson nem jelenik meg, tárgyalást tartani és az
ügyet érdemben elbírálni csak akkor lehet, ha az eljárás alá vont személyt vagy képviselőjét
szabályszerűen értesítették, és távolmaradását méltányolható indokból, előre nem jelezte. Az
eljárás lefolytatható akkor is, ha az eljárás alá vont vagy képviselője írásban még a tárgyalás
megtartását megelőzően bejelentette, hogy a tárgyaláson nem kíván részt venni.
(6) Az eljárás alá vont vagy jogi képviselője a tárgyalást megelőző napig írásban jelezheti a
Fegyelmi Bizottságnak, ha a tárgyaláson önhibáján kívüli okból nem tud részt venni. Ebben az
esetben a Bizottság elnöke új tárgyalási napot tűz ki.
(7) A tárgyalást a Fegyelmi Bizottság elnöke vezeti, akadályoztatása esetén az erre kijelölt
fegyelmi bizottsági tag.

(8) A tárgyalás vezetője a tárgyalás megnyitását követően közli az eljárás alá vonttal a
kötelezettségszegés elkövetésével kapcsolatos megállapításokat és azok bizonyítékait. Az
eljárás alá vont az ügy iratait megtekintheti, az elhangzottakra észrevételt tehet, és további
bizonyítást javasolhat.
(9) A tárgyaláson a tényállás tisztázása érdekében bizonyítást kell lefolytatni, amely során az
eljáró szerv tanút, szakértőt hallgathat meg, valamint tárgyi bizonyítékként iratokat, fénykép-,
hang-, film-, és videofelvételt szerezhet be, továbbá szemlét tarthat.
(10) Ha az eljárás alá vont személy meghallgatására tartós akadályoztatása miatt az eljárás
időtartama alatt nem kerülhet sor, a kötelezettségszegés elkövetésével kapcsolatos
megállapításokat és azok bizonyítékait vele írásban kell közölni, és nyolcnapos határidő
kitűzésével fel kell szólítani, hogy védekezését írásban terjessze elő. E határidő elmulasztása
utólag nem menthető ki, és az ügy e nélkül is elbírálható.

18.§
(1) A tárgyalásról és az egyes eljárási cselekményekről jegyzőkönyvet kell készíteni és azt az
ügy irataival együtt kell kezelni. A Bizottság elnöke határozza meg, hogy milyen eljárási
cselekmények (meghallgatás, tárgyalás stb.) esetében alkalmaz jegyzőkönyvvezetőt.
(2) A jegyzőkönyvben röviden le kell írni az eljárás menetét és az annak során történteket,
mégpedig úgy, hogy a jegyzőkönyv alapján azt is meg lehessen állapítani, vajon az eljárás a
jogszabályokban meghatározott alaki követelményeknek megfelel-e. Ha valamely kifejezés
vagy kijelentés pontos szövege jelentős, azt szó szerint kell jegyzőkönyvbe venni.
(3) A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell:
a) a tárgyalás helyét és idejét,
b) a résztvevők nevét, jogállását,
c) az eljárás alá vont azonosításhoz szükséges adatait,
d) az eljárás alapjául szolgáló bizonyítékok felsorolását,
e) a tárgyaláson meghallgatott személyek nyilatkozatait,
f) az eljárás alá vont, illetve jogi képviselője, valamint az eljáró bizottság tagjainak
aláírását, amennyiben a jegyzőkönyv a tárgyalással egy időben készül.
(4) A fegyelmi tárgyalásról a jegyzőkönyvet a tárgyalással egyidejűleg, hangfelvétel esetén
legkésőbb nyolc munkanapon belül el kell készíteni. Ha a jegyzőkönyv hangfelvétel alapján
készül, fel kell tüntetni a jegyzőkönyv írásba foglalásának napját, és a feleket tájékoztatni kell
arról, hogy az elkészült jegyzőkönyvet mikor és hol tekinthetik majd meg, illetve vehetik át.
Az eljárásban résztvevők kérhetik a jegyzőkönyv e-mail címre történő megküldését is.
A hangfelvétel után készült jegyzőkönyv hanganyagát a jogerős döntést követően törölni kell.

19.§
(1) Az eljáró szerv a fegyelmi eljárást felfüggesztheti,

a) legfeljebb az akadály megszűnéséig, ha az eljárás alá vont személy önhibáján kívül
védekezését 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.
(2) Meg kell szüntetni a fegyelmi eljárást, ha
a) az eljárás alá vont személy jogviszonya a sportfegyelmi büntetés letöltése előtt
megszűnik, a büntetést vagy annak hátralévő részét annak az Stv. hatálya alá tartozó
sportszövetségnek kell foganatosítania, amellyel az eljárás alá vont személy
jogviszonyba kerül,
b) annak tartama alatt az eljárás alá vont személy elhalálozik, illetve sportszervezet
megszűnik.
c) az eljárás alá vont a terhére rótt kötelezettségszegést nem követte el, vagy annak
elkövetése nem bizonyítható.

A fegyelmi határozat
20.§
(1) Az elsőfokú eljárás megindításától számított harminc napon belül határozatot kell hozni.
Az ügy bonyolultsága esetén az eljáró szerv az eljárást egy alkalommal tizenöt nappal
meghosszabbíthatja.
(2) A Fegyelmi Bizottság határozatában
a) megállapítja a kötelezettségszegést és büntetést szab ki, vagy
b) megállapítja, hogy az eljárás alá von a kötelezettségszegést nem követett el és felmenti,
vagy
c) az eljárást megszünteti.

21.§
(1) A Fegyelmi Bizottság határozatát zárt ülésen, tanácskozás után titkos szavazással hozza
meg. A tanácskozáson és a szavazáson csak a Fegyelmi Bizottság tagjai, valamint a
jegyzőkönyvvezető vehet részt. A Fegyelmi Bizottság azon tagja, aki nem ért egyet a Bizottság
által hozott határozattal, írásban különvéleményt fogalmazhat meg, melyet az iratok között,
zártan kezelnek.
(2) A Fegyelmi Bizottság elnöke a határozatot a tárgyaláson kihirdeti és köteles a kihirdetéstől
számított nyolc napon belül azt írásba foglalni és az eljárás alá vonttal kézbesítés útján közölni.
A kézbesítésre Jelen Szabályzat 16.§ (1) bekezdés rendelkezései irányadók.

22.§
(1) A fegyelmi határozat tartalmazza:

a) a fejlécben az eljáró Fegyelmi Bizottság 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 határozattal szembeni jogorvoslat lehetőségéről szóló tájékoztatást és az
eljárással kapcsolatban felmerült költségek viseléséről való döntést,
c) az indokolás részben az eljárás alapjául szolgáló kötelességszegés leírását, a bizonyítási
eljárás eredményeképpen a Fegyelmi Bizottság által elfogadott, vagy mellőzött
bizonyítékokat, szükség esetén az enyhítő és súlyosító körülmények alkalmazására okot
adó szempontokat, a határozat alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezéseket, jelen
Szabályzat vonatkozó rendelkezéseinek megjelölését,
d) a záró részben a határozat meghozatalának helyét és időpontját, valamint a határozat
kiadmányozójának nevét és aláírását.
(2) Amennyiben a Fegyelmi Bizottság a 19.§ (2) bekezdésben foglaltakra hivatkozással az
eljárást megszünteti, a fegyelmi határozatnak tartalmazni kell:
a) a fejlécben az eljáró Fegyelmi Bizottság megnevezését, a bizottság elnökének és
tagjainak, valamint az eljárás alá vont azonosítására szolgáló adatokat, az ügy
iktatószámának és tárgyának megjelölését,
b) a rendelkező részben a megszüntetésre vonatkozó döntést, a jogorvoslati lehetőségekre
vonatkozó tájékoztatást,
c) az indokolás részben a megszüntetésre okot adó körülményeket, az erre okot adó
bizonyítékokat, a határozat alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezéseket, jelen
Szabályzat vonatkozó rendelkezéseinek megjelölését,
d) a záró részben a határozat meghozatalának helyét és időpontját, valamint a határozat
kiadmányozójának nevét és aláírását.

23.§
(1) A jogorvoslati kérelemmel meg nem támadott elsőfokú határozat jogerős és végrehajtható
a) a fellebbezésről való lemondás esetén a lemondás közlését követő napon,
b) a fellebbezés benyújtására nyitva álló határidő eredménytelen lejártát követő napon.
(2) A fegyelmi büntetés végrehajtása próbaidőre felfüggeszthető. A felfüggesztés időtartama
egy versenyszezont nem haladhatja meg.
(3) A fegyelmi határozatot meg kell küldeni mindazon a szerveknek, amelyek a határozatban
foglaltak végrehajtásában közreműködnek.

A fellebbezés
24.§
(1) Az elsőfokú fegyelmi határozat ellen a kézbesítéstől számított tizenöt napon belül
jogorvoslati kérelem terjeszthető elő. Jogorvoslati kérelemmel az eljárás alá vont személy,
illetőleg az eljárás alá vont sportszervezet törvényes képviselője, élhet.

(2) A jogorvoslati kérelmet az elsőfokon eljárt szervnél kell benyújtani, amely azt tizenöt
napon belül az eljárás során keletkezett iratokkal együtt továbbítja a másodfokon eljáró
szervhez.
(3) A jogorvoslati kérelem benyújtása a határozat végrehajtására halasztó hatályú.
(4) Fellebbezés esetén a fellebbezőnek fellebbezési díjat kell fizetnie, a feljelentés
benyújtásával, vagy bejelentésével egyidejűleg. A fegyelmi fellebbezési díj összege: 25.000,Ft.

25.§
(1) A másodfokon eljáró szerv összetételére, eljárására, határozathozatalára, a határidők
számítására az elsőfokú eljárásra előírt rendelkezéseket – a (2) bekezdésben foglaltak iratok
beérkezésétől – kell megfelelően alkalmazni.
(2) A másodfokon eljáró szerv az iratok alapján hozza meg határozatát, azonban a
bonyolultabb ügyekben vagy egyéb indokolt esetben bizonyítási eljárást is lefolytathat.

26.§
(1) A másodfokú eljárásban a másodfokon eljáró szerv
a) az elsőfokú határozatot megsemmisíti, és az első fokon eljárt szervet új eljárásra
utasítja, vagy
b) az elsőfokú határozatot megváltoztatja, vagy
c) helybenhagyja.
(2) Ha a másodfokon eljáró szerv az eljárás megismétlését rendeli el, határozatában az új
eljárás lefolytatásához iránymutatást ad.
(3) A másodfokú határozat a kihirdetésével válik jogerőssé és végrehajthatóvá.
(4) A fegyelmi eljárás során keletkezett iratokat az elsőfokon eljárt szervnek kell
visszaküldeni.
(5) A Szövetség által a versenyzővel szemben Jelen Szabályzat 3.§ (1) bekezdés d) pont és
3.§ (3) bekezdés alapján, a sportszakemberre a Jelen Szabályzat 3.§ (1) bekezdés d) pont és 3.§
(5) bekezdés alapján, a sportszervezetre pedig Jelen Szabályzat 5.§ (1) bekezdés b), f), g), h),
i), k), l) pontja alapján kiszabott másodfokú fegyelmi határozattal szemben a határozat
kézhezvételétől számított 30 napos jogvesztő határidővel az érintett keresettel a bírósághoz
vagy választottbírósághoz fordulhat.

A fegyelmi büntetés elengedése
27.§
(1) A Fegyelmi Bizottság az időtartamban meghatározott fegyelmi büntetés még végre nem
hajtott részét az eljárás alá vont kérelmére, méltányosságból elengedheti ha
a) a fegyelmi büntetés időtartamának már több mint a fele eltelt, és
b) a fegyelmi eljárás alá vont újabb fegyelmi vétséget ez idő alatt nem követett el és az
elengedésre egyébként is érdemes, továbbá
c) a fegyelmi büntetés célja ily módon is elérhető.
(2) A fegyelmi büntetés elengedésére irányuló kérelmet az elsőfokon eljárt szervnél kell
benyújtani, és csatolni kell a kérelmező tevékenységét közvetlenül irányító szerv
(sportszervezet, szakosztály, bizottság stb.) véleményét.
(3) A pénzben kifejezett fegyelmi büntetés a kifizetésekor, az időtartamban meghatározott
fegyelmi büntetés – az (1) bekezdésben foglaltakra is figyelemmel - az időtartam elteltekor, az
egyéb sportfegyelmi büntetés a foganatosítása után azonnal elévül.

Vegyes és záró rendelkezések
28.§
(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, az eljárás megindításának
költségét, illetve a részéről igénybe vett jogi képviselő költségeit.

29.§
(1) Ha a fegyelmi eljárás alá vont személy a magyar nyelvet nem ismeri, tolmács
igénybevételét biztosítani kell a számára.
(2) A fegyelmi eljárás során jeltolmács közreműködését kell biztosítani, amennyiben az
eljárás alá volt személy hallássérült.
(3) Az eljárás alá volt látássérült személy kérésére a jegyzőkönyvet és a határozatot Brailleírásban is el kell készíteni.
(4) Az (1)-(3) bekezdésekben felsorolt közreműködők költségét a Szövetség viseli.

30.§
(1) A fegyelmi jogkör gyakorlói e tevékenységükben függetlenek, és a jogszabályok, valamint
a Jelen Fegyelmi Szabályzat rendelkezései szerint kötelesek eljárni.

(2) Jelen Szabályzat alapjául szolgáló joganyagok:
2004. évi I. törvény a sportról
39/2004. (III.12.) Korm. rendelet a sportfegyelmi felelősségről
43/2011. (III.23.) Korm. rendelet a doppingellenes tevékenység szabályiról
2013, évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről
2012. évi CLIX. törvény a postai szolgáltatásokról
Badminton Europe fegyelmi felelősségéről szóló szabályzata

31.§
A fegyelmi határozatokat a Szövetség Fegyelmi Bizottsága tartja nyilván.

32.§
(1) Ezt a fegyelmi szabályzatot a Magyar Tollaslabda Szövetség elnöksége 2020.12.18.
napján 39/2020. (XII.18.) számú határozatával elfogadta és 2021.01.01. napján lép hatályba.
(2) Jelen Szabályzat rendelkezéseit azokban a fegyelmi eljárásokban kell alkalmazni,
amelyeket a hatálybalépése után elkövetett kötelezettségszegések miatt indítanak. A már
folyamatban levő eljárásokban a jelen szabályzat rendelkezései akkor alkalmazhatók, ha azok
a fegyelmi eljárás alá vont számára kedvezőbb elbírálást biztosítanak.

Budapest, 2020.12.18.

