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1. §. 

 

A Magyar Sportlövők Szövetsége (a továbbiakban: MSSZ) Fegyelmi Szabályzatát kell alapul 

venni, illetőleg alkalmazni: 

 

a) sportegyesületek, klubok sportlövő szakosztályainak tagjaira, versenyzőire, továbbá 

mindazokra, akik tagságtól függetlenül sportszervezet működése körében sportlövészettel 

összefüggő testnevelési és sporttevékenységet fejtenek ki, 

b) a 4. §-ban foglalt rendelkezések tekintetében pedig a sportegyesületek, klubok sportlövő 

szakosztályaira és csapataira is. 

 

2. §. 

 

Fegyelmi vétségek 

 

Fegyelmi vétséget követ el az, 

 

a) aki a sportlövészet szabályait, illetve a versenyszabályokat vétkesen megszegi, vagy egyéb 

sportszerűtlenséget követ el, 

b) aki testnevelési és sporttevékenységgel összefüggésben magának vagy másnak bármilyen 

módon jogtalan előnyt szerez vagy igyekszik szerezni, továbbá aki másnak jogtalan előnyt 

nyújt vagy igyekszik nyújtani, 

c) aki a reá nézve kötelező rendelkezéseket vétkesen megsérti, 

d) aki testnevelési és sporttevékenységgel összefüggő vagy egyéb bűncselekményt követ el, 

e) aki botrányos vagy erkölcstelen életmóddal vagy egyéb módon sportolóhoz, 

sportvezetőhöz, illetőleg sportszervezetben viselt megbízatásához nem méltó magatartást 

tanúsít, 

f) aki sportszerűtlen magatartást tanúsít, 

g) aki tagsági viszonyából eredő kötelezettségét más módon vétkesen megszegi. 

 

3. §. 

 

Fegyelmi büntetések 

 

(1) A fegyelmi büntetések a következők: 

 

a) szóbeli figyelmeztetés 

b) írásbeli figyelmeztetés 

c) kedvezmények megvonása 

d) pénzbüntetés 

e) eltiltás sportlétesítmények látogatásától 

f) eltiltás meghatározott sporttevékenységtől 

g) eltiltás minden sporttevékenységtől (csak bűncselekmény, illetve doppinghasználat 

elkövetése esetén). 

 

(2) A kedvezmények megvonását bármelyik fegyelmi büntetéssel együtt is lehet alkalmazni. 

 

(3) Az eltiltás időtartama doppingolás esetének kivételével a 10 évet nem haladhatja meg. 
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(4) A sporttevékenységtől való eltiltás lehet versenyzéstől-, edzőtáborban való részvételtől-, 

edzéstől-, edzésen való részvételtől-, edzői, versenybírói működéstől-, sportszervezetben való 

tisztségviseléstől-, sportrendezvényeken való részvételtől való eltiltás. A fegyelmi határozat 

állapítja meg, hogy az eltiltás a sporttevékenységek közül melyik sporttevékenységre 

vonatkozik, továbbá, hogy az eltiltás milyen időtartamra szól. 

 

(5) Az (1) bekezdés f) pontjában meghatározott eltiltás a saját sportága és az elkövetett 

vétséggel összefüggő sporttevékenységre terjedhet ki. 

 

(6) A pénzbüntetés kiszabása mellett bármelyik eltiltás illetve intézkedés alkalmazható. 

 

(7) Pénzbüntetésben az a sportoló részesíthető, aki a sporttevékenységével összefüggésben, 

munkabérben, vagy munkaviszonyon kívül juttatásban részesül. A pénzbüntetés nem 

haladhatja meg a sporttevékenység kapcsán nyújtott juttatásainak 1 havi összegét. 

 

4. §. 

 

Egyéb intézkedések 

 

Sportegyesület, klub sportlövő szakosztályával, csapatával és versenyzőivel szemben a 

sportlövészet versenyszabályaiban, valamint a sportszervek határozataiban foglalt 

rendelkezések alapján fegyelmi eljárás keretében egyéb intézkedések (pl. bajnokságból, 

versenyből való kizárás, eredménytörlés, versenyrendezési jog megvonása, költségviselésre, 

kártérítésre kötelezés, átigazolási jog megvonása, stb.) alkalmazhatók. 

 

5. §. 

 

A fegyelmi büntetés célja és kiszabásának elvei 

 

A fegyelmi büntetés legfőbb célja a nevelés és a megelőzés. Ennek megfelelően a fegyelmi 

büntetést úgy kell kiszabni, hogy igazodjék a fegyelmi vétség súlyához és az elkövető 

vétkességének a fokához, továbbá az enyhítő és súlyosbító körülményekhez. 

 

6. §. 

 

Fegyelmi büntetés végrehajtásának felfüggesztése 

 

(1) A pénzbüntetés vagy az egy évet meg nem haladó eltiltás végrehajtása próbaidőre 

felfüggeszthető, ha az elkövető személyi körülményeire, valamint az elkövetett fegyelmi 

vétségre figyelemmel a büntetés célja a büntetés végrehajtása nélkül is elérhető.  

 

(2) A próbaidő 6 hónaptól 1 évig terjedhet. 

 

(3) A próbaidőre felfüggesztett fegyelmi büntetést végre kell hajtani, ha az elkövetővel 

szemben a próbaidő alatt elkövetett fegyelmi vétség miatt büntetésként írásbeli 

figyelmeztetésnél súlyosabb büntetést alkalmaznak. 
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7. §. 

 

(1) Az MSSZ tagjaival, valamint a sportágba tartozó sportolókkal szembeni Szövetségi 

fegyelmi eljárások lefolytatására az elnökség – négy éves időtartamra - Fegyelmi bizottsági 

elnököt választ. A bizottság létszámát az elnökség alkalmanként annak megválasztásakor oly 

módon állapítja meg, hogy az biztosítsa a zavartalan tevékenységet. 

 

(2) A megyei (budapesti) szakszövetségek tagjaival, valamint a sportágba tartozó sportolókkal 

szembeni megyei (budapesti) szakszövetségi fegyelmi eljárások lefolytatására a megyei 

(budapesti) szakszövetségek elnökségei – négy éves időtartamra - Fegyelmi bizottsági elnököt 

választanak. A bizottság létszámát a megyei (budapesti) szakszövetségek elnökségei 

alkalmanként annak megválasztásakor oly módon állapítják meg, hogy az biztosítsa a 

zavartalan tevékenységet. 

 

(3) A Fegyelmi bizottság élén a bizottság elnöke áll. A Fegyelmi Bizottság legalább három 

tagból áll. 

 

(4) Nem vehet részt a fegyelmi jogkör gyakorlásában az,  

a) aki a fegyelmi eljárás alá vont személynek hozzátartozója (egyenesági rokona és annak 

házastársa, örökbefogadója és nevelő szülője, örökbefogadott és nevelt gyermeke, testvére, 

házastársa, élettársa és jegyese, házastársának egyeneságbeli rokona és testvére, valamint 

testvérének házastársa), 

b) aki a fegyelmi eljárás alá vont személlyel perben vagy haragban áll, 

c) akitől az ügy elfogulatlan megítélése egyéb okból nem várható el, 

d) aki a fegyelmi eljárás alá vonttal egy sportegyesületben van, 

e) aki a fegyelmi ügyben érdekelt sportegyesület tagja.  

 

(5) A fegyelmi bizottság tagja a fegyelmi bizottság elnökének, ez utóbbi pedig a 

szakszövetségnek haladéktalanul köteles bejelenteni, ha vele szemben a (4) bekezdés a)-e) 

pontjaiban felsorolt valamely kizárási ok áll fenn. Kizárási okot a fegyelmi eljárás alá vont 

személy, valamint a fegyelmi eljárásban érdekelt sportegyesület, klub sportlövő 

szakosztályának vezetője, illetőleg megbízott képviselője is bejelenthet.  

 

(6) A fegyelmi bizottság elnöke hivatalból vagy kifogás alapján köteles az érdekeltség 

kérdésében határozatot hozni. Ha a kizárási ok a fegyelmi bizottság elnökét érinti, úgy annak 

a szakszövetségnek az elnöke határoz, amelynek keretében a fegyelmi bizottság működik. 

 

8. §. 

 

A Fegyelmi Bizottság hatásköre és illetékessége 

 

(1) Az MSSZ fegyelmi bizottsága jár el – a (4) és (5) bekezdésben foglaltak kivételével – 

azzal szemben, aki: 

a) az MSSZ által vagy közreműködésével, továbbá bizottságai jóváhagyása alapján bármely 

szerv, sportegyesület, klub, vagy ezek sportlövő szakosztálya által megrendezett sportlövő 

bajnokságon, versenyen, edzésen, edzőtáborozáson vagy egyéb sporteseményen vesz részt és 

azokon vagy azokkal összefüggésben nem kizárólag sportegyesületi rendet sértő fegyelmi 

vétséget követ el. , 

b) több sportegyesület működését érintő fegyelmi vétséget (átigazolási szabályok megsértése, 

stb.) követ el, 
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c) az MSSZ-ben folytatott tevékenységgel összefüggő fegyelmi vétséget követ el, 

d) nem kizárólag sportegyesületi rendet sértő fegyelmi vétséget külföldön követ el, 

e) a cselekmény elkövetése után, de még a sportegyesületi fegyelmi felelősségre vonás előtt 

sportegyesületi tagsági viszonyát kilépéssel megszüntette. 

 

(2) A megyei (budapesti) sportlövő szakszövetségek fegyelmi bizottságai járnak el a (4) és (5)  

bekezdésben foglaltak kivételével azzal szemben, aki a – nem kizárólag sportegyesületi rendet 

sértő – fegyelmi vétséget 

a) a megyei (budapesti) sportlövő szakszövetség által vagy közreműködésével, illetve 

jóváhagyása vagy engedélye alapján bármely sportegyesület, klub vagy ezek sportlövő 

szakosztályai által megrendezett sportlövő bajnokságon, versenyen, edzésen, edzőtáborozáson 

vagy egyéb sporteseményen, 

b) megyei (budapesti) sportlövő szakszövetségben folytatott tevékenységével összefüggésben, 

c) az a) pontban felsorolt sporteseményeken kívül, de testnevelési és sporttevékenységével 

összefüggésben követi el.  

 

(3) A (2) bekezdés a) és b) pontjaiban megjelölt fegyelmi vétségek esetében a fegyelmi eljárás 

lefolytatására annak a sportlövő szakszövetségnek fegyelmi bizottsága illetékes, amely 

szakszövetség a sporteseményt rendezte vagy engedélyezte, illetve amelynek keretében az 

elkövető tevékenységét folytatja. A c) pontban említett fegyelmi vétség esetében pedig az a 

szakszövetség, amelynek területén a cselekményt elkövették. 

 

(4) A megyei (budapesti) sportlövő szakszövetségek elnökeinek és elnökségi tagjainak 

fegyelmi ügyében a fegyelmi jogkört annak a megyei (budapesti) szakszövetségnek az 

elnöksége gyakorolja, amely megyei (budapesti) szakszövetségben e tisztségüket betöltik. 

 

(5) Sportegyesület, klub elnökének és elnökségi tagjainak az (1) és (2) bekezdésben 

meghatározott fegyelmi ügyében a fegyelmi eljárás a sportegyesület, klub székhelye szerint 

illetékes megyei (budapesti) sportlövő szakszövetség elnöksége hatáskörébe tartozik.  

 

9. §. 

 

Hatásköri és illetékességi viták 

 

A sportegyesület és megyei (budapesti) sportlövő szakszövetség között felmerülő hatásköri 

vitában a megyei (budapesti) sportlövő szakszövetség elnöksége, egyéb hatásköri és 

illetékességi vitában a felülvizsgálati jogkör gyakorlója határoz. 

 

10. §. 

 

A fegyelmi eljárás elrendelése 

 

(1) Fegyelmi eljárást csak a fegyelmi eljárás elrendelése után szabad lefolytatni. Fegyelmi 

eljárás elrendelésének fegyelmi vétség elkövetésének alapos gyanúja alapján van helye. 

 

(2) Fegyelmi eljárást – a (3) és (6) bekezdésekben foglaltak kivételével – annak a megyei 

(budapesti) szövetségnek az elnöksége vagy elnöke rendeli el írásbeli határozattal, amely 

szervezetben felállítandó fegyelmi bizottságnak a hatáskörébe és illetékessége alá tartozik a 

fegyelmi eljárás lefolytatása. 
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(3) A fegyelmi eljárás elrendelését követően az elrendelésre jogosult – amennyiben szükséges 

– a fegyelmi bizottság egyik tagját megbízhatja az eljárás elrendeléséhez szükséges adatok 

beszerzésével.  

 

(4) A fegyelmi eljárást elrendelő határozatban az elsőfokú fegyelmi határozat meghozataláig 

terjedő időre a sporttevékenység folytatásától való felfüggesztést is ki lehet mondani. 

Felfüggesztés esetén az első fokú határozatot 15 nap alatt kell meghozni. E határidőt indokolt 

esetben az elrendelésre jogosult 15 nappal meghosszabbíthatja.  

 

(5) A 8. §. (4) és (5) bekezdésben meghatározott fegyelmi ügyekben az eljárást a megyei 

(budapesti) szakszövetség felügyeletét és irányítását ellátó szerv vezetője rendeli el.  

 

(6) Testnevelési és sporttevékenységet munkaviszonyban végző személyek ellen a Munka 

Törvénykönyvében szabályozott fegyelmi eljárás esetén a fegyelmi eljárásról értesíteni kell 

azt a szervet, amelynek hatásköre van a sportfegyelmi eljárás lefolytatására. Ha pedig 

sportfegyelmi eljárásban az állapítható meg, hogy a fegyelmi vétség alapjául szolgáló 

cselekmény egyben a Munka Törvénykönyvében meghatározott fegyelmi vétséget is 

megvalósít, az ügyet elbírálásra a munkáltatóhoz kell áttenni. 

 

11. §. 

 

Elévülés 

 

(1) Nem indítható fegyelmi eljárás 

a) ha a fegyelmi vétség elkövetéséről a fegyelmi eljárás elrendelésére illetékes szervnek 

bejelentés folytán vagy más úton több mint egy hónapja tudomása van, vagy 

b) ha a fegyelmi vétség elkövetése óta – függetlenül a tudomásra jutás időpontjától – több 

mint hat hónap eltelt.  

 

(2) Marasztalást eredményező büntető vagy szabálysértési eljárás esetén az (1) bekezdés a) 

pontjában meghatározott határidő a jogerős határozat közlésétől, az (1) bekezdés b) pontjában 

feltüntetett határidő a büntető, illetve szabálysértési eljárás jogerős befejezésétől kezdődik. 

 

12. §. 

 

A fegyelmi tárgyalás előkészítése 

 

(1) Azt a személyt, akivel szemben fegyelmi eljárást rendeltek el, a fegyelmi tárgyalásra meg 

kel idézni. Az idézésben figyelmeztetni kell arra, hogy jogában áll védekezését írásban 

benyújtani, továbbá, hogy igazolatlan távolmaradása a fegyelmi tárgyalás megtartását és a 

határozathozatalt nem akadályozza. 

 

(2) A fegyelmi tárgyalás előtt intézkedni kell a tanúk megidézése, egyéb bizonyítékok 

beszerzése, valamint az érdekelt sportegyesület vagy szerv képviselőjének, továbbá a 16. §. 

(1) bekezdés b) pontjában megjelölt képviselő meghívása iránt. 
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13. §. 

 

(1) A fegyelmi tárgyalás megnyitása után az eljáró fegyelmi bizottság elnöke vagy egyik tagja 

ismerteti a fegyelmi eljárás alapjául szolgáló tényeket. Ezt követően meghallgatja a fegyelmi 

eljárás alá vont személyt és módot ad védekezésének és bizonyítékainak előterjesztésére. 

 

(3) Az eljáró fegyelmi bizottság a védekezés meghallgatása után lefolytatja a bizonyítási 

eljárást, amelynek során kihallgatja a tanúkat, szakértőket, szükség esetén helyszíni szemlét 

tart, ismerteti a beszerzett okiratokat. Bizonyítás-felvétel a fegyelmi eljárás alá vont személy 

jelenlétében történik. Szükség esetén szembesítést is el kell rendelni. Amennyiben a fegyelmi 

tárgyaláson a bizonyítás-felvétel nehézségekbe ütközik, bizonyítást lehet felvenni kiküldött 

fegyelmi bizottsági tag vagy megkeresés útján. Ilyen esetekben a bizonyítás anyagát 

észrevételezés végett a fegyelmi tárgyaláson a fegyelmi eljárás alá vont személy elé kell tárni. 

 

(4) Ha a fegyelmi eljárás alá vont személy szabályszerű idézés ellenére nem jelent meg és 

távolmaradását elfogadhatóan nem igazolta, a fegyelmi tárgyalást jelenléte nélkül is meg lehet 

tartani. 

 

(5) A fegyelmi tárgyalás nyilvános, indokolt esetben az eljáró fegyelmi bizottság a 

hallgatóság számát korlátozhatja, vagy a hallgatóságot a tárgyalásról egészen ki is zárhatja. 

 

14. §. 

 

A fegyelmi tárgyalás jegyzőkönyve 

 

(1) A fegyelmi tárgyalásról jegyzőkönyvet kell készíteni. 

 

(2) A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell: 

a) a tárgyalás helyét és idejét, 

b) a jelenlévők nevét és lakcímét, 

c) a fegyelmi eljárás alá vont személy adatait és előadott védekezését, 

d) a kihallgatott tanúk vallomását, a meghallgatott szakértők véleményét, 

e) az írásbeli bizonyítékok ismertetésének megtörténtét, 

f) a fegyelmi határozat rendelkező részét, 

g) a határozat kihirdetésének megtörténtét, 

h) a nyilatkozatokat a fellebbezés kérdésében. 

 

(3) A fegyelmi tárgyalás jegyzőkönyve a fegyelmi tárgyaláson történtek bizonyítására szolgál. 

A jegyzőkönyvet a fegyelmi tárgyalás irataihoz kell csatolni. 

 

15. §. 

 

A fegyelmi határozat 

 

(1) A fegyelmi határozat büntető vagy eljárást megszüntető határozat. 

 

(2) Büntető határozatot kell hozni, ha megállapítható, hogy az eljárás alá vont személy 

fegyelmi vétséget követett el és emiatt fegyelmi büntetés kiszabása szükséges. 
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(3) Eljárást megszüntető határozatot kell hozni 

a) ha a megállapított cselekmény nem valósít meg fegyelmi vétséget, 

b) ha az eljárás alapját képező cselekmény elkövetése nem nyert bizonyítást, 

c) ha nem állapítható meg a fegyelmi vétség elkövetője vagy az elkövető vétkessége, 

d) ha a fegyelmi vétség elévült, 

e) ha a fegyelmi vétség súlyára és az eset összes körülményeire tekintettel még a legenyhébb 

fegyelmi büntetés sem látszik szükségesnek. 

 

(4) A fegyelmi határozat rendelkező részből és indoklásból áll. 

a) A határozatban bevezetésként meg kell jelölni azt, hogy a határozatot melyik szervnek a 

fegyelmi bizottsága hozta, továbbá annak a nevét, aki ellen a fegyelmi eljárás indult, végül a 

határozat meghozatalának helyét és idejét. 

b) A büntető határozat rendelkező részének tartalmaznia kell az elkövető nevén és személyi 

adatain kívül az elkövetett fegyelmi vétség megjelölését, a vétkesség kérdésében való döntést, 

az alkalmazott fegyelmi büntetést és intézkedéseket. A határozat rendelkező részében kell 

megállapítani a határozat nyilvánosságra hozatalának módját, továbbá utalni kell a fellebbezés 

lehetőségére is. 

A büntető határozat indoklásának tartalmaznia kell a bizonyítottnak vett tényállást a 

bizonyítékok megjelölésével, továbbá annak kifejtését, hogy az elkövetett cselekmény milyen 

fegyelmi vétséget valósít meg, az elkövetésben a fegyelmi eljárás alá vont személy 

mennyiben vétkes, végül az enyhítő és súlyosbító körülmények értékelését és a fegyelmi 

büntetés mértékének indoklását. 

c) Az eljárást megszüntető határozat rendelkező részének tartalmaznia kell a fegyelmi eljárás 

alá vont személy nevét, személyi adatait, továbbá az eljárás megszüntetésének kimondását a 

megszüntetés okának megjelölésével. Az eljárást megszüntető fegyelmi határozat 

indoklásában ki kell térni a (3) bekezdésben foglaltak indoklására. 

 

(5) A fegyelmi határozatot – a 10. §. (6) bekezdésben foglaltak kivételével – a fegyelmi 

eljárás elrendelésétől számított 30 napon belül kell meghozni. A Fegyelmi Bizottság elnöke 

ezt a határidőt indokolt esetben további 30 nappal meghosszabbíthatja. 

 

(6) A határozatot a jelenlévőkkel kihirdetés, az érdekelt távollévőkkel, továbbá a 16. §. (1) 

bekezdés b) pontjában megjelölt személlyel kézbesítés útján kell közölni. Fellebbezés 

hiányában a határozat a fellebbezési határidő lejártát követő napon emelkedik jogerőre és 

válik végrehajthatóvá. A határozatot meg kell küldeni mindazoknak a szerveknek, amelyek 

közreműködni kötelesek a határozat végrehajtásában. 

 

(7) Az eljáró fegyelmi bizottság az általa hozott és kihirdetett vagy kézbesítés útján közölt 

határozatot nem változtathatja meg.  

 

16. §. 

 

Fellebbezés 

 

(1) Az elsőfokú fegyelmi határozat ellen fellebbezéssel élhet 

a) a fegyelmi eljárás alá vont személy, 

b) annak a szervnek a kijelölt képviselője, amelynek fegyelmi bizottsága a határozatot hozta, 

továbbá  

c) a 4. §-ban meghatározott egyéb intézkedések alkalmazása esetén az intézkedéssel érintett 

érdekelt sportegyesület, klub elnöke, illetve azok sportlövő szakosztályának vezetője. 
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(2) A fellebbezést szóban vagy a kézbesítéstől számított 15 napon belül írásban annál a 

szervnél kell bejelenteni, amely a határozatot hozta. 

 

(3) A nem jogerős határozattal sporttevékenység folytatásától eltiltott személy 

sporttevékenységet a másodfokú határozat meghozataláig fellebbezés esetén sem folytathat. 

 

(4) Fellebbezés esetén az iratokat haladéktalanul fel kell terjeszteni a másodfokú szervhez.  

 

(5) Nincs helye fellebbezésnek, ha a határozatot az MSSZ vagy a megyei (budapesti) 

sportlövő szakszövetség elnöksége hozta. Az MSSZ vagy a megyei (budapesti) sportlövő 

szakszövetség által hozott határozatban meg kell fel kell tüntetni azt a lehetőséget, hogy az 

MSSZ vagy a megyei (budapesti) sportlövő szakszövetség által hozott határozat a Sport 

Állandó Választottbíróság előtt megtámadható. 

 

17. §. 

 

Másodfokú szervek 

 

(1) Az elsőfokú fegyelmi határozat elleni fellebbezések elbírálása annak a megyei (budapesti) 

szakszövetség elnökségének hatáskörébe tartozik, amelynek fegyelmi bizottsága az elsőfokú 

határozatot hozta.  

 

(2) A fellebbezés elbírálásában nem vehet részt az, aki az elsőfokú fegyelmi határozat 

meghozatalában részt vett. Egyébként a 7. §. (4) bekezdésben meghatározott kizáró okok a 

másodfokú szervek tagjaira is vonatkoznak.  

 

18. §. 

 

Másodfokú tárgyalás és határozat 

 

(1) A másodfokú szerv általában az  iratok alapján dönt. Indokolt esetben bizonyítási eljárás is 

lefolytatható. 

 

(2) A másodfokú határozatban a másodfokú szerv az elsőfokú határozatot helybenhagyhatja, 

megváltoztathatja, vagy hatályon kívül helyezheti.  

Hatályon kívül helyezés esetén az elsőfokú fegyelmi bizottságot új eljárás lefolytatására 

utasítja, megjelölve azt, hogy a megismételt eljárás során milyen eljárási cselekményeket kell 

végrehajtani.  

 

(3) A másodfokú szerv az írásba foglalt határozatát közli az érdekeltekkel, valamint 

mindazokkal a szervekkel, amelyek közreműködni kötelesek a határozat végrehajtásában. A 

fegyelmi eljárás iratait az első fokon eljárt fegyelmi bizottsághoz kell visszaküldeni. 
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19. §. 

 

Felülvizsgálati eljárás 

 

(1) A fegyelmi jogkört gyakorló megyei (budapesti) szakszövetség felügyeletét és irányítását 

ellátó szerv vezetője hivatalból vagy bejelentés alapján bármely jogerős határozatot 

felülvizsgálhat. 

 

(2) Ha a fegyelmi eljárás során a fegyelmi szabályokat megsértették és ennek a hozott 

határozatra lényeges kihatása volt, vagy olyan új tény vagy bizonyíték merült fel, amely 

alkalmas az alapeljárásban megállapított tényállás megdöntésére, akkor a felülvizsgálati 

jogkör gyakorlója a határozatot hatályon kívül helyezheti és új eljárást rendelhet el. 

 

(3) Az új eljárást az első fokon eljárt szerv folytatja le, amelyhez a felügyeleti szerv vezetője 

iránymutatást adhat. 

 

(4) Az új eljárásban a fegyelmi határozat jogerőre emelkedéstől számított 6 hónap elteltével 

az elkövetővel szemben súlyosabb határozat nem hozható. 

 

20. §. 

 

A fegyelmi büntetés elengedése 

 

(1) A másodfokú szerv kérelem alapján a fegyelmi büntetés még végre nem hajtott részének a 

végrehajtását elengedheti. 

 

(2) Az elengedésnek akkor van helye, ha 

a) a fegyelmi büntetés időtartamának már több mint fele eltelt és 

b) a felelősségre vont személy újabb fegyelmi vétséget nem követett el, és az elengedésre 

egyébként is érdemes, továbbá 

c) a fegyelmi büntetés célja ily módon is elérhető. 

 

(3) Az eljárás a fegyelmileg büntetett személy kérelmére indul. A kérelmet a fegyelmi 

bizottsághoz kell benyújtani és csatolni kell a kérelmező tevékenységét közvetlenül irányító 

szerv (szakosztály, bizottság, stb.) véleményét. A fegyelmi bizottság a kérelmet a fegyelmi 

ügy irataival együtt terjeszti fel az elnökséghez.  

 

21. §. 

 

A fegyelmi jogkör gyakorlói e tevékenységükben függetlenek és a Fegyelmi Szabályzat 

szerint kötelesek eljárni. 

 

22. §. 

 

A fegyelmi határozatok nyilvántartása 

 

(1) A fegyelmi határozatokat a megyei (budapesti) szakszövetségek tartják nyilván. 

 

(2) A jogerős fegyelmi határozatot a sportegyesületi tagsági könyvbe be kell jegyezni. 
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23. §. 

 

E Fegyelmi Szabályzat értelmezése vagy alkalmazása tekintetében felmerülő elvi jelentőségű 

kérdésekben a Magyar Sportlövők Szövetségének Elnöksége határoz. 

 

 

24. §. 

 

Záradék 

 

A Fegyelmi Szabályzat 1990. május 15-én lépett hatályba. A Fegyelmi Szabályzatot a Magyar 

Sportlövők Szövetségének Elnöksége 2000. január 24-én, valamint a 76/2005. sz. 

határozatával módosította. A módosított Szabályzat 2005. október 17 –én lép hatályba. 


