
 
A Magyar Rádióamatőr Szövetség Sportfegyelmi, Fegyelmi és Etikai Szabályzata 

 
   1.§. A szabályzat hatálya  
   (1) A szabályzat rendelkezéseit kell alkalmazni a szövetség azon tagjaival szemben, akik a 
szövetséggel kapcsolatos rádióamatőr- és sporttevékenységükkel, versenyzéssel illetve a szövetség 
szabályzatainak betartásával kapcsolatos fegyelmi vétséget, etikai szabálytalanságot követnek el.  
   (2) A szabályzat hatálya kiterjed:  
    a) a MRASZ tagegyesületeire (klubokra), azok tisztségviselőire és tagjaira;  
    b) a MRASZ választott és megbízott tisztségviselőire;  
    c) a MRASZ pártoló és tiszteletbeli tagjaira;  
    d) a TESZ szervezetekre, tisztségviselőikre.  
 
   2.§. Sportfegyelmi, fegyelmi vétségek és etikai szabálytalanságok  
    (1) Sportfegyelmi vétséget követ el az a sportszakember, sportoló, aki a sportági nemzetközi 
szövetség vagy a szövetség játék-, verseny-, igazolási, átigazolási illetőleg egyéb szabályzataiban 
foglalt kötelezettségeket vétkesen megszegi.  
   (2) Fegyelmi vétséget követ el, aki  
    a) a MRASZ alapszabályának, szabályzatainak, vagy a TESZ szervezetek szervezeti és működési 
szabályzatának előírásait, a közgyűlési határozatokat, az elnökségi döntéseket vétkesen megszegi;  
    b) a rádióamatőr tevékenységre vonatkozó hatósági előírásokat vétkesen megszegi;  
    c) akit szándékos bűncselekmény miatt jogerősen elítélnek, ha a hátrányos következmények alól 
nem mentesül.  
   (3) Etikai szabálytalanságot követ el, aki  
    a) a szövetséggel kapcsolatos – választott vagy megbízott – tisztségben végzett tevékenysége során 
mulasztást követ el;  
    b) a rádióamatőr tevékenységgel összefüggő, rádióamatőrhöz méltatlan magatartást tanúsít;  
    c) a rádióamatőr sporttevékenység során sportolóhoz méltatlan magatartást tanúsít. 
  
   3.§. A fegyelmi büntetés célja, a büntetések és azok mértéke  
    (1) A sportfegyelmi és fegyelmi büntetés célja a nevelés és a megelőzés. A fegyelmi büntetés 
kiszabásánál mérlegelni kell a vétség súlyát, az elkövető vétkességének fokát, továbbá az enyhítő és 
súlyosbító körülményeket.  
   (2) A kiszabható büntetések:  
    a) írásbeli figyelmeztetés (érvényessége: 1 év);  
    b) írásbeli megrovás (érvényessége: 18 hónap);  
    c) kedvezmények, szolgáltatások megvonása meghatározott időre;  
    d) tagsági jogok gyakorlásától részleges eltiltás meghatározott időre;  
    e) megbízás alapján ellátott tisztségből felmentés;  
    f) választott tisztségből visszahívásra javaslat a választó szerv felé;  
    g) szövetségből kizárás a fegyelmi határozatban meghatározott időre.  
   (3) Etikai szabálytalanság megállapítása esetén az elkövetőt írásbeli figyelmeztetésben kell 
részesíteni.  
   (4) Sportolóval, sportszakemberrel szemben a (2) és (3) bekezdésben felsoroltakon kívül – ha a 
fegyelmi vétség a sporttevékenységgel függ össze – sportkedvezmények megvonása, 
sporttevékenységtől, szakmai tev0ékenységtől, sportági sportesemény látogatásától meghatározott 
időre eltiltás fegyelmi büntetés is kiszabható.  
   (5) A sporttevékenységtől eltiltás lehet:  
    a) versenyzéstől;  
    b) edzéstől;  
    c) szövetségen belüli sporttevékenységtől;  
    d) edzői tevékenységtől;  
    e) versenybírói tevékenységtől eltiltás.  



   (6) A meghatározott időre eltiltások mértéke az egy évet, a sportszakember szakmai tevékenységtől, 
vagy sportesemény látogatásától eltiltása a két évet nem haladhatja meg.  
 
    4.§. Fegyelmi büntetés végrehajtásának felfüggesztése  
    (1) A tagsági jogoktól részleges vagy teljes eltiltás, valamint a kedvezmények megvonása fegyelmi 
büntetés végrehajtása 6 hónaptól egy évig terjedő próbaidőre felfüggeszthető, ha a fegyelmi büntetés 
célja a fegyelmi büntetés végrehajtása nélkül is elérhető.  
   (2) A próbaidőre felfüggesztett büntetést végre kell hajtani, ha az elkövetővel szemben próbaidő 
alatt elkövetett fegyelmi vétség miatt jogerősen, ismételten fegyelmi büntetést szabnak ki. 
  
    5.§. Sportfegyelmi, fegyelmi és etikai bizottságok  
    (1) A MRASZ Közgyűlése Rendkívüli Fegyelmi Bizottságot választ (RFB). A MRASZ elnöksége 
első fokú Sportfegyelmi, Fegyelmi és Etikai Bizottságot (SFEB) és fellebbviteli Sportfegyelmi, 
Fegyelmi és Etikai Bizottságot (FSFEB) működtet. A területi szövetségek és a tagegyesületek első 
fokú Sportfegyelmi, Fegyelmi és Etikai Bizottságot működtetnek.  
   (2) A bizottságok a megbízó szerv állandó bizottságaként működnek. Elnökeit a választó szerv jelöli 
ki.  
   (3) A tagok számát úgy kell meghatározni, hogy a bizottság az egyes tagokkal szemben esetleg 
fennálló kizárási ok esetén is működőképes legyen.  
   (4) Adott ügyben eljáró fegyelmi bizottság elnökből és két tagból áll.  
   (5) Adott ügyben eljáró fegyelmi bizottságnak nem lehet tagja  
    a) az eljárás alá vont hozzátartozója;  
    b) akit az eljárásban tanúként vagy szakértőként hallgatnak meg;  
    c) akitől az ügy elfogulatlan elbírálása egyéb okból nem várható el;  
   d) másodfokú eljárásban, aki az első fokú eljárásban eljárt fegyelmi bizottság elnöke vagy tagja volt.  
   (6) Elfogultság kérdésében hivatalból vagy ilyen észrevétel előterjesztése esetén az eljáró fegyelmi 
bizottság elnöke dönt. Ha a kifogás az elnököt érinti, a másodfokú eljárásra hatáskörrel bíró fegyelmi 
bizottság, egyéb esetekben a MRASZ elnöksége dönt.  
 
   6.§.  Hatáskör és illetékesség  
   (1) A TESZ SFEB és a tagegyesületi SFEB jár el első fokon tisztségviselőivel és tagjaival szemben.  
   (2) A MRASZ SFEB jár el első fokon  
    a) a MRASZ közgyűlése által választott tisztségviselőkkel szemben;  
    b) a szövetség tagjaival szemben;  
    c) olyan fegyelmi vétség elkövetőjével szemben, amely hatósági intézkedést tesz szükségessé;  
    d) a MRASZ országos irányító-szervező tevékenységével összefüggő fegyelmi vétség elkövetőjével 
szemben;  
    e) a MRASZ elnökség által elrendelt fegyelmi eljárásban;  
    g) sportfegyelmi szabálysértés miatt indított fegyelmi eljárásban.  
   (3) A MRASZ FSFEB jár el másodfokon a MRASZ SFEB, a TESZ SFEB és a tagegyesületi SFEB 
által elbírált ügyekben.  
   (4) A MRASZ SFEB az eljárás tárgyára, az abban érintettek személyére tekintettel kiemelten 
jelentős fegyelmi ügyek elbírálását saját hatáskörébe vonhatja.  
   (5) Az RFB hatáskörébe a jogorvoslatok körében szabályozott ügyek tartoznak (12.§. (4) 
bekezdése).  
 
    7.§. Sportfegyelmi és fegyelmi eljárás elrendelése  
   (1) Fegyelmi eljárást fegyelmi vétség alapos gyanúja esetén lehet elrendelni.  
Fegyelmi eljárást általában annak a szervnek a vezetősége rendel el, amelynek a fegyelmi vétséggel 
gyanúsított személy a tagja.  
   (2) A MRASZ SFEB elnöke rendeli el a fegyelmi eljárást sportversenyeken, azokkal összefüggésben 
elkövetett vétségek elkövetésének alapos gyanúja esetén.  
   (3) Az eljáró SFEB eljárása során, szükség esetén, saját hatáskörében kiterjesztheti az eljárást újabb 
személlyel vagy személyekkel szemben.  



   (4) A fegyelmi eljárást elrendelő szerv, a fegyelmi eljárás alá vont tagegyesülettel vagy személlyel 
szemben a tagsági jogok vagy a sporttevékenység gyakorlását felfüggesztheti  
    a) az első fokú határozat meghozataláig;  
    b) a jogerős határozat meghozataláig terjedő időre.  
   (5) Ha a fegyelmi eljárás alapjául szolgáló cselekmény hatósági intézkedést tesz szükségessé, az 
eljáró bizottság javasolhatja az elnökségnek, hogy a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóság 
felé a szükséges intézkedést tegye meg.  
 
   8.§. Elévülés  
Nem indítható fegyelmi eljárás, ha  
   a) a fegyelmi vétség elkövetéséről a fegyelmi eljárás megindítására jogosult szervnek több, mint 
három hónapja tudomása van;  
   b) a fegyelmi vétség elkövetése óta – függetlenül a tudomásra jutás időpontjától – több, mint egy év 
eltelt.  
 
   9.§. A sportfegyelmi és fegyelmi eljárás  
   (1) A fegyelmi eljárás megindításáról az eljáró SFEB elnöke 8 napon belül értesíti az eljárás alá vont 
személyt vagy tagegyesületet.  
   (2) Az értesítésnek tartalmaznia kell  
    a) az eljárás tárgyát, megindításának jogalapját;  
    b) az eljárás alapjául szolgáló cselekményt;  
    c) a rendelkezésre álló bizonyítékokat;  
    d) a tárgyalás időpontját és helyét;  
    e) azon figyelmeztetést, hogy az eljárás alá vont a bizonyítékait, védekezését írásban előterjesztheti;  
    f) azon figyelmeztetést, hogy szabályszerű értesítése ellenére történő távolmaradása a tárgyalás 
megtartásának nem akadálya, akkor sem, ha távolmaradását bejelenti;  
    g) csatoltan, az eljárás alapjául szolgáló dokumentumokat is.  
   (3) A tárgyalást úgy kell kitűzni, hogy arról a felek az értesítést a tárgyalás előtt legalább 5 
munkanappal korábban megkapják.  
   (4) Ha az eljárás alá vont kiskorú, az eljárás megindításáról a törvényes képviselőjét is értesíteni kell. 
Sporttevékenységgel összefüggő eljárásban a törvényes képviselő köteles részt venni.  
 
   10.§. A sportfegyelmi, fegyelmi tárgyalás  
   (1) A tárgyalást az eljárás megindításáról való értesítés kézhezvételétől számított 15 napon belül 
meg kell tartani.  
   (2) A tárgyalás megtartásának a szabályszerűen értesített felek vagy képviselőjük nem akadálya.  
   (3) A fegyelmi tárgyalást az eljáró bizottság elnöke vezeti. A tárgyalás megnyitása után közli az 
eljárás alá vonttal a fegyelmi eljárás alapjául szolgáló cselekménnyel kapcsolatos megállapításokat, 
ismerteti a bizonyítékokat. Az eljárás alá vont az iratokat megtekintheti, az elhangzottakra észrevételt 
tehet, bizonyítási indítványt terjeszthet elő.  
   (4) A tárgyaláson a tényállás tisztázása érdekében bizonyítást kell lefolytatni, ennek során a 
bizottság tanúkat, szakértőket hallgathat meg, szemlét tarthat. Bizonyítékként iratokat, fénykép-, hang- 
és filmfelvételt szerezhet be.  
   (5) A tárgyalásról és egyes eljárási cselekményekről jegyzőkönyvet kell felvenni.  
   (6) Az eljárás alá vont az eljárásban jogi képviselőt vehet igénybe.  
   (7) Ha az eljárás alá vont tartós akadályoztatása miatt nem hallgatható meg személyesen, a tárgyalás 
anyagát írásban kell közölni azzal, hogy 8 nap alatt írásban védekezését előterjesztheti, észrevételt 
tehet.  
   (8) Az eljárást a megindításától számított 30 napon belül határozathozatallal be kell fejezni. Ezt a 
határidőt az eljáró fegyelmi bizottság elnöke egy ízben 15 nappal meghosszabbíthatja. Ha az ügy a 
tárgyaláson nem volt tisztázható, 8 napon belül újabb tárgyalást kell tartani.  
 
   11.§. A sportfegyelmi, fegyelmi határozat  
   (1) Az eljáró sportfegyelmi és fegyelmi bizottság az eljárás befejezéseként határozatot hoz.  
Az első fokú határozat  



    a) ha a sportfegyelmi, fegyelmi vétség elkövetését megállapítja, büntetést szab ki;  
    b) az eljárás alá vont személyt felmenti;  
    c) az eljárást megszünteti;  
    d) az eljárást felfüggeszti.  
   (2) Az eljárást meg kell szüntetni, ha  
    a) annak tartama alatt az eljárás alá vont egyesületi tagsága megszűnik;  
    b) a terhére rótt cselekményt nem követte el vagy az nem bizonyítható;  
    c) annak tartama alatt az eljárás alá vont meghal vagy az eljárás alá vont sportszervezet megszűnik;  
    d) a fegyelmi vétség elévül;  
    e) a vétség súlyára és az ügy összes körülményeire figyelemmel a figyelmeztetés, mint legenyhébb 
büntetés, sem látszik indokoltnak.  
   (3) Az eljáró fegyelmi bizottság elnöke a határozatot a jelenlévőkkel kihirdetés útján közli. Az 
eljárás befejezésétől számított 8 napon belül köteles írásba foglalni és az eljárás alá vonttal, valamint 
az érdekeltekkel kézbesítés útján közölni.  
   (4) A határozatnak tartalmaznia kell  
    a) az elkövetett fegyelmi vétség megjelölését;  
    b) a büntetést, annak mértékét, időtartamát;  
    c) az eljárás alá vont tájékoztatását a jogorvoslati lehetőségekről;  
    d) a határozat indokolását.  
   (5) Az SFEB írásbeli figyelmeztetés és írásbeli megrovás fegyelmi büntetést fegyelmi eljárás 
lefolytatása nélkül is kiszabhat, ha a tényállás megítélése egyszerű és a fegyelmi vétséget az eljárás alá 
vont elismeri.  
   (6) A sporttevékenységgel összefüggő fegyelmi ügyekben a csak ezekre vonatkozó fegyelmi 
büntetések együtt is kiszabhatók.  
   (7) Ha az eljárás alá vont a fegyelmi büntetés hatálya alatt újabb fegyelmi vétséget követ el, 
ugyanazon fegyelmi büntetés ismételten is kiszabható.  
   (8) A határozat fellebbezés hiányában a fellebbezési határidő lejártát követő napon jogerőre 
emelkedik és végrehajtható. 
  
   12.§.  Jogorvoslatok  
   (1) Az első fokú határozat ellen fellebbezéssel élhet a fegyelmi eljárás alá vont személy valamint a 
fegyelmi eljárást kezdeményező személy, illetve szerv.  
   (2) A fellebbezést a kézbesítéstől számított 15 napon belül az első fokon eljárt fegyelmi bizottság 
elnökének írásban kell benyújtani, aki 15 napon belül továbbítja az iratokkal a fellebbviteli bizottsági 
feladatokat ellátó szerv vezetőjének.  
   (3) A tagegyesületi és a TESZ SFEB által hozott határozatokat – fellebbezés esetén – a MRASZ 
FSFEB bírálja felül.  
   (4) Sporttevékenységgel összefüggésben elkövetett fegyelmi vétségek miatt a másodfokú határozat 
ellen az eljárás alá vont a kézbesítéstől számított 5 napon belül a MRASZ elnökségéhez, illetve a 
közgyűlése által választott Rendkívüli Fegyelmi Bizottsághoz nyújthat be felülvizsgálati kérelmet.  
   (5) A MRASZ elnöksége, illetve az RFB a kérelmet soron kívül, de legkésőbb 8 napon belül 
elbírálja, határozatát írásba foglalja és az eljárás alá vont részére kézbesíti.  
   (6) A MRASZ elnöksége, illetve az RFB tárgyalás tartása nélkül, az iratok alapján dönt. Döntésével 
a másodfokú határozatot helybenhagyja, megváltoztatja vagy megsemmisíti és új határozatot hoz.  
   (7) A másodfokú határozat a rendkívüli felülvizsgálati kérelem előterjesztésére tekintet nélkül 
végrehajtható. Ilyen kérelem előterjesztése esetén az eljárás alá vont a határozat végrehajtásának 
felfüggesztését kérheti az RFB-tól , ha a büntetés sport-, vagy szakmai tevékenységtől való eltiltás.  
 
   13.§. Másodfokú eljárás és határozat  
   (1) Az FSFEB elnöke a másodfokú eljárást a 9.§.-ban foglaltak szerint indítja meg.  
   (2) Az FSFEB a másodfokú tárgyalást a 10.§. (1) – (7) bekezdéseiben foglaltak szerint folytatja le.  
   (3) Az FSFEB az iratok alapján dönt, szükség esetén a bizonyítást kiegészítheti.  
   (4) A másodfokú határozat az első fokú határozatot  
    a) helybenhagyja;  
    b) megváltoztatja;  



    c) hatályon kívül helyezi és új eljárást rendel el, megjelölve ennek okát és az új eljárásban 
figyelembe veendő szempontokat.  
   (5) Az FSFEB elnöke a határozatot a jelenlevőkkel kihirdetés útján közli. Az eljárás befejezésétől 
számított 8 napon belül köteles írásba foglalni és a másodfokon eljáró fegyelmi bizottság írásba foglalt 
határozatát az eljárás alá vonttal és az érdekeltekkel kézbesítés útján közölni.  
 
   14.§. Felülvizsgálati eljárás  
   (1) Ha a fegyelmi eljárás szabályait megsértették és ez a határozatra lényeges kihatással volt, 
továbbá, ha az eljárásban figyelembe nem vett olyan új tény vagy bizonyíték merült fel, amely 
lényegesen eltérő tényállás megállapítását és más döntés meghozatalát eredményezheti, az eljárás alá 
vont felülvizsgálati kérelmet terjeszthet elő.  
   (2) A felülvizsgálati kérelmet a határozat kézbesítésétől számított 5 napon belül az első fokon eljárt 
szervnél kell benyújtani, amely azt továbbítja az azt elbíráló szervhez.  
   (3) A felülvizsgálati kérelem elbírálása a MRASZ FSFEB hatáskörébe tartozik.  
   (4) Ha a kérelem alapos, a határozat hatályon kívül helyezése mellett új eljárás rendelhető el. Az új 
eljárásra az alapeljárásra vonatkozó szabályok az irányadók.  
   (5) A fegyelmi határozat jogerőre emelkedésétől számított 6 hónap eltelte után felülvizsgálatnak 
nincs helye. 
  
   15.§. Fegyelmi büntetés elengedése  
   (1) A MRASZ elnöksége kérelemre, indokolt esetben a fegyelmi büntetés még hátralévő részének a 
végrehajtását elengedheti, ha  
    a) a fegyelmi büntetés időtartamának legalább a fele letelt;  
    b) a felelősségre vont a büntetés kiszabása után tanúsított magatartása alapján erre érdemes.  
   (2) A fegyelmi büntetés elengedésére irányuló kérelmet a MRASZ SFEB-hez kell benyújtani. A 
kérelmet az SFEB döntés végett az elnökséghez továbbítja.  
   16.§. Fegyelmi határozat nyilvántartása és közzététele  
   (1) A fegyelmi határozatot a határozatot hozó szerv nyilvántartja és közzéteszi a szövetség 
információs csatornáin keresztül.  
   (2) A tagegyesületi és a TESZ SFEB által hozott határozatok egy példányát a MRASZ SFEB részére 
meg kell küldeni.  
   (3) A fegyelmi határozatokat a nyilvántartó lapra be kell jegyezni.  
 
   17.§. Záró rendelkezések  
Az első fokú, a fellebbviteli és rendkívüli fegyelmi bizottságok tevékenységükben függetlenek és e 
szabályzat szerint járnak el.  
   (1) Az eljáró fegyelmi bizottság tagjait folyamatban lévő eljárás tartama alatt a választó szerv nem 
hívhatja vissza.  
   (2) A fegyelmi eljárásokban – e szabályzat előírásain kívül – a jogalkotásra felhatalmazott szervek 
által hozott jogszabályok is irányadók. Sportfegyelmi vétség miatt folytatott eljárásban a 2000. évi 
CXLV. tv. (Stv) amatőr sportolókra vonatkozó rendelkezéseit és a 34/2001. (III.5.) Korm. rendelet 
előírásait kell figyelembe venni.  
 
   18.§.  Záradék  
Ez a szabályzat a MRASZ Közleményekben történő kihirdetését követő hónap első napján lép 
hatályba.  
 
(Jelen szabályzatot a MRASZ elnöksége a 2010. április 24.-i ülésén fogadta el.)  
 


