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I.
A Fegyelmi Szabályzat hatálya
1.§
(1) A Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége Fegyelmi Szabályzatának (továbbiakban: Szabályzat)
hatálya kiterjed
- az MKOSZ-re és szervezeti egységeire (továbbiakban: Szövetség);
- a sportszervezetekre,
- a kosárlabda sporttevékenységet végző hivatásos és amatőr kosárlabdázókra (továbbiakban:
kosárlabdázó);
- a Sportról szóló 2004. évi I. tv. 77.§ p. pontjában illetve az MKOSZ Képesítési Szabályzatában
meghatározott sportszakemberekre és a Szövetség illetve a sportszervezetek tisztségviselőire,
valamint - tagsági viszonytól függetlenül - a Szövetség vagy valamely sportszervezet keretében a
kosárlabdázással összefüggő tevékenységet kifejtő személyekre (továbbiakban: sportszakember);
(2) A fegyelmi vétséget az elkövetés idején hatályban lévő Szabályzat szerint kell elbírálni. Ha a cselekmény
elbírálásakor már új Szabályzat van hatályban, amely szerint az elkövetett cselekmény már nem fegyelmi
vétség, illetve ha az elkövetett cselekmény miatt enyhébb büntetés kiszabását rendeli, akkor az új
Szabályzatot kell alkalmazni.
(3) A Szabályzatot kell alkalmazni a Szövetség által vagy a Szövetség versenyrendszerében szervezett vagy
rendezett valamennyi kosárlabda mérkőzésen, edzőmérkőzésen, edzőtáborozáson, a válogatott
mérkőzésre történő felkészüléskor, a válogatott mérkőzésen, valamint az ezekhez kapcsolódó
eseményeken elkövetett fegyelmi vétség elbírálásánál is.
II.
Fegyelmi vétség
2.§
(1) Fegyelmi eljárást lehet lefolytatni a kosárlabdázóval, a sportszakemberrel, és a Szövetség által kiírt
bajnokságban, más versenysorozatban résztvevő sportszervezettel szemben, ha az a FIBA vagy a
Szövetség játék-, verseny-, igazolási-, átigazolási- illetve egyéb szabályzataiban foglalt kötelezettségeket
vétkesen megszegi, és azt a Szabályzat büntetni rendeli.
III.
Fegyelmi büntetések
3.§
(1) A kosárlabdázóra fegyelmi büntetésként
a) szóbeli figyelmeztetés;
b) írásbeli megrovás;
c) a Szövetség által adott kedvezmények legfeljebb egy évi időtartamra történő megvonása vagy
csökkentése;
d) a kosárlabda tevékenységből, illetve a kosárlabdázással összefüggő szakmai tevékenységből
származó éves nettó átlagjövedelem tizenkét havi összegét meg nem haladó pénzbüntetés;
e) a sportszövetség versenyrendszerében szervezett, vagy a sportszövetség, sportszervezet
MKOSZ Fegyelmi Szabályzat

-3-

versenynaptárában egyébként szereplő versenyen, és sportszervezet, sportszövetség által szervezett
edzésen, edzőtáborban való részvételtől történő - akár végleges időtartamú – eltiltás (továbbiakban:
„sporttevékenységtől történő eltiltás”).
szabható ki.
(2) A sportszakemberre fegyelmi büntetésként
a) szóbeli figyelmeztetés;
b) írásbeli megrovás;
c) a Szövetség által adott kedvezmények legfeljebb egy évi időtartamra történő megvonása vagy
csökkentése;
d) a kosárlabda tevékenységből, illetve a kosárlabdázással összefüggő szakmai tevékenységből
származó éves nettó átlagjövedelem tizenkét havi összegét meg nem haladó pénzbüntetés;
e) a sportszövetség versenyrendszerében szervezett, vagy a sportszövetség, sportszervezet
versenynaptárában egyébként szereplő versenyen, és sportszervezet, sportszövetség által szervezett
edzésen, edzőtáborban való részvételtől történő - akár végleges időtartamú – eltiltás továbbiakban:
„szakmai tevékenységtől történő eltiltás”)
szabható ki.
(3) Sportszervezetre fegyelmi büntetésként
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)

írásbeli figyelmeztetés;
a Szövetség által adható juttatások csökkentése vagy megvonása;
rendezői létszám felemelésére kötelezés;
MKOSZ ellenőr és/vagy mérkőzésellenőr és/vagy biztonsági ellenőr fogadására és eljárási költéseinek
viselésére kötelezés legfeljebb két évi időtartamra;
sportrendezvény nézők nélkül, zárt sportlétesítményben történő megtartása, vagy nézőtéri szektor
illetve szektor egyes részei lezárásának elrendelése;
pályaválasztási jog legfeljebb tizenkét hónapra történő megvonása;
mérkőzés eredményének megsemmisítése, bajnoki pontok levonása;
büntetőpontok megállapítása;
nemzetközi sportrendezvényen való részvételtől legfeljebb két évre szóló eltiltás;
kosárlabdázó igazolásához, átigazolásához való jog legfeljebb két évre történő megvonása;
bajnoki rendszer alacsonyabb osztályába való sorolása;
a bajnoki rendszerből történő, akár végleges kizárás;
az eljárás teljes költségeinek viselésére kötelezés;
a Szövetségből történő, akár végleges kizárás;
legfeljebb ötvenmillió forint pénzbüntetés

szabható ki.
4.§
(1) Sporttevékenységtől történő eltiltás lehet
a) versenyzéstől;
b) sportrendezvényen való részvételtől;
c) a Szövetségen belüli tevékenységtől
való eltiltás.
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(2) A szakmai tevékenységtől való eltiltás lehet
a)
b)
c)
d)
e)

edzői;
versenybírói;
mérkőzésvezetői tevékenységtől;
sportrendezvényen való részvételtől;
a Szövetségen belüli tevékenységtől

való eltiltás.
5.§
Törölve
IV.
A fegyelmi büntetések kiszabásának elvei
6.§
(1) A fegyelmi büntetés legfőbb célja a nevelés és a megelőzés. Ennek megfelelően a fegyelmi büntetést úgy
kell kiszabni, hogy igazodjék a fegyelmi vétség súlyához, az elkövető vétkességének fokához, továbbá
az enyhítő és súlyosbító körülményekhez.
7.§
(1) A fegyelmi büntetések együttesen is kiszabhatók.
(2) Több, egy időben elbírált fegyelmi vétség esetén, azokat egy eljárásban kell elbírálni. Ebben az esetben
a büntetés kiszabásakor a legsúlyosabban büntetendő fegyelmi vétség büntetési tételét kell alapul venni,
ennek felső határa a felével emelhető.
V.
Fegyelmi ügyben eljáró szervek
8.§
(1) Fegyelmi eljárást az MKOSZ és szervezeti egységei (megyei (fővárosi) szövetségek) folytathatnak le.
9.§
(1) Az elsőfokú fegyelmi eljárások lefolytatása érdekében az MKOSZ-nél és a Megyei Szövetségeknél
állandó sportfegyelmi bizottság működik, melynek elnökeit és tagjait az MKOSZ Elnöksége, illetve a
Megyei Szövetségek Elnöksége nevezi ki.
(2) Az elsőfokú fegyelmi határozat elleni fellebbezés esetében a másodfokú eljárás lefolytatására az MKOSZ
Fellebbviteli Bizottság jogosult.
(3) A Fellebbviteli Bizottság döntése ellen jogorvoslat nincs.
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(4) A Fellebbviteli Bizottság Elnökét és tagjait az MKOSZ Elnöksége nevezi ki.
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10.§
(1) A Fegyelmi Bizottság legalább három tagból álló bizottságban jár el.
(2) Fegyelmi Bizottság tagjainak számát úgy kell megállapítani, hogy összeférhetetlenség bejelentése esetén
az (1) bekezdésnek megfelelően is el tudjon járni.
(3) Amennyiben a (2) bekezdésben jelzett esetben nincs elegendő tag a fegyelmi eljárás lefolytatásához, az
illetékes Elnökség eseti megbízást adhat a bizottság munkájában való részvételre.
(4) A Fegyelmi Bizottság ügyrendjét maga állapítja meg.
VI.
Összeférhetetlenség megállapítása
11.§
(1) A Fegyelmi Bizottság eljárásában és döntésének meghozatalában elnökként, tagként nem vehet részt,
illetve jegyzőkönyvvezetőként nem működhet közre:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

az eljárás alá vont kosárlabdázó, sportszakember közeli hozzátartozója;
akit az eljárás során tanúként vagy szakértőként meghallgattak;
akinek a fegyelmi büntetés megállapításához, vagy annak elmaradásához érdeke fűződik;
aki a fegyelmi eljárás alá vonttal azonos sportszervezet tagja;
aki a fegyelmi ügyben érintett sportszervezet tagja;
akitől egyébként az ügy elfogulatlan elbírálása nem várható el.

(2) A másodfokú eljárásból - az előző bekezdésben felsoroltakon túlmenően - ki van zárva az, aki az elsőfokú
eljárásban a fegyelmi bizottság tagja, vagy elnöke volt.
12.§
(1) Az elnök, a tag, illetve a jegyzőkönyvvezető az összeférhetetlenséget köteles az eljáró bizottságnak
(másodfokon az eljáró testületnek) bejelenteni, tevékenységét az eljárásban egyidejűleg megszüntetni. A
fegyelmi eljárás azon részét, amelyben az érintett személy is részt vett, meg kell ismételni. Az
összeférhetetlenséget bejelentő tagot, jegyzőkönyvvezetőt az eljárásból a bizottságnak ki kell zárni. A
más érintett által tett összeférhetetlenségi bejelentés alapján a kizárás kérdésében a Fellebbviteli
Bizottság határoz.
(2) Amennyiben az összeférhetetlenség az eljáró bizottság vagy testület elnökével szemben áll fenn, a
kizárás kérdésében a Fellebbviteli Bizottság határoz. A Fellebbviteli Bizottság elnökével szemben fennálló
összeférhetetlenség esetén a Szövetség Elnöksége dönt.
VII.
Az egyes fegyelmi bizottságok hatásköre
13.§
(1) A több megyei szövetség fegyelmi eljárás lefolytatására jogosult szervezetei között felmerülő hatásköri
vitában az MKOSZ Fegyelmi Bizottsága dönt az eljárásra jogosult kijelöléséről.
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14.§
(1) Az MKOSZ Fegyelmi Bizottsága bármely ügyet a hatáskörébe vonhat.
VIII.
A fegyelmi eljárás megindítása
15.§
Fegyelmi eljárás a kötelezettségszegéstől számított egy éven belül, illetve a kötelességszegésről történt tudomásszerzéstől számított harminc napon belül indítható, kivéve, ha a sportfegyelmi eljárást a verseny, mérkőzés
vagy versenyrendszer (bajnokság) eredményének jogellenes befolyásolása miatt indították, mely esetben a sportfegyelmi eljárás megindításának joga nem évül el. Külföldön elkövetett fegyelmi vétség esetén a határidőt az
eljárás alá vont belföldre történő visszaérkezésétől kell számítani.
16.§
(1) A fegyelmi eljárás kezdeményezésére jogosultak:
a) az MKOSZ elnöke és az Elnökség tagjai bármely ügyben
b) az MKOSZ Ellenőrző Bizottság tagjai a vizsgálatuk során tudomásukra jutott fegyelmi vétségek
vonatkozásában
c) az MKOSZ főtitkára az MKOSZ hivatala, a válogatottak, a sportolók és sportszakemberek, valamint
az MKOSZ által szervezett versenyek vonatkozásában bármilyen ügyben
d) az MKOSZ Versenybizottság, Technikai Bizottság és Biztonsági Bizottság a hatáskörükbe tartozó
ügyekkel kapcsolatban felmerült fegyelmi vétségek vonatkozásában
e) az MKOSZ versenyrendszerébe tartozó egy adott mérkőzés vonatkozásában a helyszíni
versenybizottság elnöke, a mérkőzés MKOSZ ellenőre, mérkőzésellenőre, illetve játékvezetői az
MKOSZ Technikai Bizottságon keresztül, az egyéb versenyrendszerbe tartozó mérkőzés
vonatkozásában a megyei (fővárosi) szövetségek Játékvezetői Bizottságán keresztül.
f) a megyei szövetségek elnökei illetve főtitkárai a megyei szövetségek hatáskörébe tartozó bármely
ügyben.
17.§
(1) A fegyelmi eljárást írásban, a Fegyelmi Bizottság elnöke, vagy annak helyettesítésével megbízott
személy rendelheti el. Amennyiben a fegyelmi eljárást az MKOSZ elnöke, elnökségi tagja, az Ellenőrző
Bizottság tagjai vagy a főtitkár a 15. §-ban előírtakkal összhangban kezdeményezte, az eljárást kötelező
elrendelni. A fegyelmi eljárás megindításáról a sportfegyelmi bizottság elnöke nyolc napon belül írásban,
a postai szolgáltatásokról szóló törvény szerinti 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 sportszervezetet.
Az elektronikus kézbesítés
a) versenyző esetén a versenyengedély iránti kérelem benyújtásával egyidejűleg a versenyző által;
b) sportszakember esetén a munkaviszony vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony létesítésekor
a sportszakember által;
c) a sportszövetség versenyrendszerében részt vevő sportszervezet esetén a sportszervezet által a versenyrendszerben (bajnokság) szervezett első verseny (mérkőzés) megrendezését megelőzően legalább 15
nappal megjelölt elektronikus elérhetőségre (e-mail) történik.
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Ha az értesítés a (11) bekezdésben meghatározott elektronikus elérhetőségre történik, az értesítést akkor kell kézbesítettnek tekinteni, ha a címzett által elektronikusan visszaigazolásra kerül az értesítés
kézbesítése. Ha a címzett az elküldést követő 3 napon belül nem igazolja vissza a kézbesítés megtörténtét, a (2) bekezdés szerinti postai úton kell az értesítést megküldeni.
Az eljárás alá vont személy – a sportszövetség vonatkozó szabályzatában meghatározott részletes szabályok alapján – kezdeményezheti az elektronikus kézbesítés teljesítésére megjelölt elektronikus elérhetősége módosítását.
(2) Kosárlabdázó vagy sportszakember ellen indított fegyelmi eljárásról azt a sportszervezetet is értesíteni
kell, ahol a sporttevékenységet folytatja.
(3) Az értesítésben meg kell jelölni
a)
b)
c)
d)

a fegyelmi eljárás tárgyát és megindításának jogalapját;
a fegyelmi eljárás alapjául szolgáló cselekményt;
az eljárás alá vont meghallgatásának, illetve a tárgyalás megtartásának időpontját;
a felfüggesztésről szóló döntést.

(4) Az értesítéshez egyidejűleg csatolni kell a fegyelmi eljárás alapjául szolgáló írásbeli okiratok és egyéb
bizonyítékok másolatát is.
(5) Az értesítésben az érintett figyelmét fel kell hívni arra, hogy az eljárás során jogi képviselőt vehet
igénybe, illetve igényelheti az arra illetékes munkavállalói és szakmai érdekképviseleti szerv részvételét.
Fel kell hívni továbbá az eljárás alá vont figyelmét a tárgyalásról való távolmaradásának esetleges
következményeire.
(6) 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.
(7) Ha az értesítés a sportfegyelmi bizottsághoz „nem kereste” jelzéssel érkezik vissza, az értesítést – az
ellenkező bizonyításig – a postai kézbesítés második megkísérlésének napját követő ötödik munkanapon
kézbesítettnek kell tekinteni.
(8) 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.
(9) A (8) bekezdés szerinti 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 az 19.§ (1) bekezdésben és a 22. § (1) bekezdésében meghatározott határidőkre
figyelemmel új határidőt tűz ki, amellyel szemben igazolási kérelem ismételt előterjesztésének nincs
helye.
18.§
(1) Törölve
19.§
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(1) A tárgyalást úgy kell kitűzni, hogy arról a felek – a 18.§-ban foglaltak kivételével – az értesítést a
tárgyalás előtt legalább három munkanappal korábban megkapják.
20.§
(1) Ha a sportfegyelmi eljárás alá vont személy kiskorú, az eljárás megindításáról törvényes képviselőjét kell
– a sportoló sportszervezetén keresztül – 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 érdek-képviseleti szerv köteles ellátni. .
21.§
(1) Amennyiben a kosárlabdázó ellen kizáró hibát (Nemzetközi Kosárlabda Játékszabályok 36.3.3, 37.2.3,
38. és 39.) vagy sportszakember ellen kizáró hibát (Nemzetközi Kosárlabda Játékszabályok 36.3.4, 38.
és 39.) ítélnek, az a sportoló játékjogosultságát, illetve a sportszakember szakmai tevékenysége
folytatásának jogosultságát - a fegyelmi tárgyalás időpontjától függetlenül - az érintett sportoló
sportszervezetének legközelebbi azonos osztályú bajnoki (vagy ha ez hamarabb esedékes, kupa)
mérkőzése napjának 24. órájáig automatikusan felfüggeszti.
(2) Az (1) bekezdésen túlmenően a Fegyelmi Bizottság Elnöke - a Főtitkár előzetes egyetértésével - a
kosárlabdázó játékjogosultságát, illetve a sportszakember szakmai tevékenységének folytatását a
fegyelmi eljárást elrendelő határozatban is felfüggesztheti. E határozat ellen fellebbezésnek helye nincs.
(3) A (2) bekezdésben foglalt felfüggesztés megszűnik, ha a Fegyelmi Bizottság a kosárlabdázóval, illetve a
sportszakemberrel szemben nem jogerősen a Szabályzat 3.§ (1) bekezdés e) pontjában és (2) bekezdés
e) pontjában írt fegyelmi büntetéseken kívül más fegyelmi büntetést szab ki.
(4) A felfüggesztés tartamát a sporttevékenységtől, szakmai tevékenységtől eltiltás tartamába be kell
számítani.
IX.
A fegyelmi eljárás lefolytatása
22.§
(1) A fegyelmi eljárás első tárgyalását legkésőbb az eljárás megindításáról szóló értesítés kézhezvételétől
számított tizenöt napon belül meg kell tartani.
(2) Ha valamelyik fél vagy képviselője a tárgyaláson nem jelenik meg, tárgyalást tartani és az ügyet
érdemben elbírálni csak akkor lehet, ha az eljárás alá vontat vagy képviselőjét szabályszerűen
értesítették.
(3) Az eljárás lefolytatható akkor is, ha az eljárás alá vont vagy képviselője írásban bejelentette, hogy a
tárgyaláson nem kíván részt venni.
(4) Amennyiben a (2) bekezdésben jelzett értesítési kötelezettség szabályszerűen és bizonyítottan
megtörtént, a fegyelmi eljárás lefolytatásának a távollévő eljárás alá vonttal szemben - amennyiben
távollétét elfogadható okkal nem menti ki - nincs akadálya.
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(5) A (4) bekezdésben meghatározott esetben lefolytatott eljárás során hozott döntés kapcsán az eljárás alá
vont távolléte elháríthatatlan voltának igazolására kérelmet nyújthat be nyolc napon belül az eljáró
fegyelmi bizottság elnökéhez. A kérelem elfogadásáról a Fegyelmi Bizottság soron következő ülésén
határoz. Amennyiben a kérelemnek helyt ad, a 24.§-ban foglaltaknak megfelelően intézkedik új tárgyalás
kitűzéséről, a meghozott határozatot pedig hatályon kívül helyezi.
(6) 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 új tárgyalást tűz ki.
(7) A tárgyalás nyilvános. Az eljáró bizottság elnöke erkölcsi okból, valamint rendzavarás esetén zárt
tárgyalást rendelhet el, valamint helyszűke esetén meghatározhatja a hallgatóság létszámát.
23.§
(1) A tárgyalást az eljáró bizottság elnöke vezeti.
(2) Az eljáró bizottság elnöke a tárgyalás megnyitása előtt ellenőrzi, hogy a szükséges személyek jelen
vannak-e, majd megnyitja a tárgyalást.
(3) A tárgyalás megnyitását követően az elnök közli az eljárás alá vonttal a kötelezettségszegés
elkövetésével kapcsolatos megállapításokat és azok bizonyítékait.
(4) Az eljárás alá vont az ügy iratait megtekintheti, az elhangzottakra észrevételt tehet, és további
bizonyítást javasolhat.
24.§
(1) A tárgyaláson a tényállás tisztázása érdekében bizonyítást kell lefolytatni, amely során a Fegyelmi
Bizottság tanúkat, szakértőt hallgathat meg, valamint tárgyi bizonyítékokat, így különösen iratokat,
fényképeket, videofelvételeket szerezhet be, továbbá szemlét tarthat.
(2) A tényállás tisztázása érdekében a Fegyelmi Bizottság további, általa szükségesnek tartott, a bizonyítást
célzó intézkedést is tehet.
25.§
(1) A tárgyalásról és az egyes eljárási cselekményekről jegyzőkönyvet kell felvenni.
(2) A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell
-

a tárgyalás helyét és idejét;
a résztvevők nevét és eljárásban való részvételük okát;
a fegyelmi eljárás alá vont adatait;
a fegyelmi eljárás alapjául szolgáló bizonyítékok felsorolását;
a tárgyaláson meghallgatott tanúk vallomását, szakértők és egyéb személyek nyilatkozatait;
elsőfokú eljárás esetén az indokolással ellátott fegyelmi határozatot;
a jogorvoslati lehetőségekre történő figyelmeztetést;
az eljárást vezető elnök aláírását.

26.§
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(1) Az eljárás alá vont jogi képviselőt vehet igénybe az eljárás során, illetve kérheti az érintett munkavállalói,
illetve szakmai érdekképviselet szerv részvételét. Az érintett számára képviseleti jogának gyakorlását
lehetővé kell tenni.
27.§
(1) 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.
(2) Az előterjesztett védekezéssel kapcsolatban a bizottság a saját ügyrendjében meghatározott következő
ülésén foglal állást, és ekkor dönt a fegyelmi büntetés kérdésében is.
28.§
(1) Az első fokú eljárást, a 30.§-ban meghatározott kivételekkel, a megindításától számított legfeljebb
harminc napon belül határozathozatallal be kell fejezni. Az ügy bonyolultságára tekintettel az eljáró
bizottság elnöke az eljárást egy alkalommal 15 nappal meghosszabbíthatja.
29.§
(1) Amennyiben a fegyelmi eljárást a tárgyalás napján nem lehet befejezni, - a 27.§ (2) bekezdésében
foglaltaktól eltekintve - nyolc napon belül újabb tárgyalást kell tartani.
(2) Az új tárgyalási napról a jelenlévőket szóban, a távollévőket pedig írásban értesíteni kell. Amennyiben
írásos értesítés kiküldésére is sor kerül, úgy a következő tárgyalás napját úgy kell kitűzni, hogy az
értesítést az érintettek a tárgyalás napja előtt legalább három munkanappal kézhez kapják.
X.
A fegyelmi eljárás felfüggesztése
30.§
(1) A fegyelmi eljárást a Bizottság felfüggesztheti, ha
a) az eljárás alá vont önhibáján kívül védekezését - a 27.§ (1) bekezdésében foglaltak szerint - nem tudja
előterjesztetni,
b) ha a kötelezettségszegés miatt büntetőeljárás vagy szabálysértési eljárás indult, feltéve, hogy ennek
jogerős befejező határozata nélkül a tényállás megnyugtatóan nem tisztázható.
(2) Az (1) bekezdés a) pontja esetében a felfüggesztés legfeljebb az akadály megszűnéséig tarthat. A
fegyelmi felelősségre vonás alkalmazása lehetőségének végső időpontját megelőzően legkésőbb tizenöt
nappal a Fegyelmi Bizottság a rendelkezésére álló adatok alapján dönt.
(3) Az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott esetben a felfüggesztés a büntető- vagy szabálysértési
eljárás jogerős befejezéséig tart.
(4) A fegyelmi eljárás felfüggesztését határozatban kell elrendelni, mellyel szemben az eljárás alá vont
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felülvizsgálati kérelmet nyújthat be a Fellebbviteli Bizottsághoz.
(5) A Fellebbviteli Bizottság a kérelem alapján a határozatot
a) helyben hagyja;
b) a kérelemnek helyt adva az eljáró Fegyelmi Bizottságot a fegyelmi eljárás folytatására utasítja.
XI.
A fegyelmi eljárás megszüntetése
31.§
Meg kell szüntetni a sportfegyelmi eljárást, ha annak tartama alatt az eljárás alá vont személy elhalálozik
vagy az eljárás alá vont sportszervezet megszűnik.”
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XII.
A fegyelmi határozat
32.§
(1) A tárgyalás alapján hozott határozatban a Fegyelmi Bizottság
a) amennyiben a kötelezettségszegést megállapítja, büntetést szab ki;
b) kötelezettségszegés hiányában, vagy, ha annak elkövetése nem bizonyítható, az eljárás alá vontat
felmenti;
c) a fegyelmi eljárást megszünteti a 31.§ -ban illetve a 15. § -ban írt okok fennállása esetén.
33.§
(1) A fegyelmi határozat tartalmazza
a) ha nem a tárgyalás jegyzőkönyvébe rögzítik, az eljáró sportfegyelmi bizottság megnevezését, a
bizottság elnökének és tagjainak, valamint az eljárás alá vont azonosítására szolgáló adatokat, az
ügy iktatószámának és tárgyának megjelölését, a határozat meghozatalának helyét és időpontját,
valamint a határozat kiadmányozójának nevét. ;
b) a rendelkező részben a fegyelmi büntetés fajtáját, annak mértékét, illetve időtartamát, az eljárással
kapcsolatban felmerült költségek viseléséről szóló döntést, illetve az eljárás alá vont tájékoztatását
a jogorvoslat lehetőségeiről;
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.
(2) Elsőfokú eljárásban a fegyelmi határozatot a fegyelmi eljárás jegyzőkönyvében lehet rögzíteni.
34.§
(1) A meghozott határozatot a fegyelmi tárgyalás befejezését követően a jelenlevő érintettekkel kihirdetés
útján közölni kell.
(2) A meghozott határozatot az eljárás befejezésétől számított nyolc napon belül írásba kell foglalni és az
eljárás alá vonttal kézbesítés útján is közölni kell.
35.§
(1) A fellebbezés hiányában jogerőssé váló határozatot meg kell küldeni mindazon szerveknek, amelyek
kötelesek közreműködni a határozat végrehajtásában.
(2) A jelenlévő érdekeltek fellebbezési jogukról a határozat kihirdetésekor írásban lemondhatnak. Ezt a
tárgyalás jegyzőkönyvére rá kell vezetni.
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36.§
(1) A Fegyelmi Bizottság kosárlabdázóra a 3.§ (1) bekezdés a) és b) pontjaiban, sportszakemberre a 3.§ (2)
bekezdés a) és b) és pontjaiban, sportszervezetre a 3.§ (3) bekezdés a) pontjában írt fegyelmi
büntetéseket fegyelmi tárgyalás lefolytatása nélkül is kiszabhatja, ha a tényállás megítélése egyszerű
és a kötelezettségszegést az eljárás alá vont elismeri.
XIII.
Jogorvoslati lehetőségek
37.§
(1) Az első fokú sportfegyelmi 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.
(2) A fegyelmi büntetésről szóló elsőfokú határozattal szembeni fellebbezést szóban, a határozat
kihirdetéssel történő közlésekor is elő lehet terjeszteni. Ezt a tárgyalás jegyzőkönyvére rá kell vezetni.
(3) A fellebbezést az elsőfokú fegyelmi határozatot hozó bizottság elnökénél kell benyújtani, aki azt tizenöt
napon belül az eljárás során keletkezett összes irattal együtt továbbítja az MKOSZ Fellebbviteli
Bizottságának elnökéhez. A fellebbezés benyújtásával egyidejűleg az MKOSZ Díjfizetési szabályzatában
meghatározott fellebbezési díj megfizetését igazolni kell, ennek hiányában a fellebbezést semmisnek kell
tekinteni.
(4) Másodfokú eljárás során az eljáró Bizottság, vagy Testület
a) az elsőfokú határozatot megsemmisítheti, és az első fokon eljáró Fegyelmi Bizottságot új eljárásra
utasíthatja a figyelembe veendő szempontok megjelölésével;
b) a határozatot megváltoztathatja;
c) helyben hagyhatja.
(5) A fellebbezés elbírálásával kapcsolatos eljárásra, a határidők számítására az első fokú eljárásra előírt
rendelkezéseket megfelelően kell alkalmazni azzal, hogy a határidőket az iratoknak az MKOSZ
Fellebbviteli Bizottságának elnökéhez érkezésétől kell számítani.
(6) A nem jogerős határozattal sporttevékenységtől, átigazolástól, kölcsönadástól eltiltott kosárlabdázó
sporttevékenységet nem folytathat, nem átigazolható, illetve nem adható kölcsön. A nem jogerős
határozattal szakmai tevékenységtől vagy sportrendezvény látogatástól letiltott sportszakember
szakmai tevékenységet nem végezhet, sportrendezvényen nem vehet részt.
XIV.
A határozatok végrehajthatósága
38.§
(1) A jogorvoslati kérelemmel nem támadott elsőfokú határozat
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a) a jogorvoslati kérelem benyújtására nyitva álló határidő lejártát követő napon;
b) a jogorvoslati kérelemről a határozat szóbeli kihirdetését követően írásban történő lemondás esetén
az azt követő napon
jogerős és végrehajtható.
39.§
(1) A másodfokú határozat a keltének napján jogerős és végrehajtható.
40.§
(1) Az eljárás alá vont kosárlabdázó a 3.§ (1) bekezdés c) és e) pontjaiban írt büntetések esetében,
sportszakember a 3.§ (2) bekezdés c) és e) pontjaiban írt büntetések esetében, illetve sportszervezet a
3.§ (3) bekezdés b), d), e), f), i), j) l) és n) pontjaiban írt büntetések esetében a Fellebbviteli Bizottsághoz
benyújtott kérelemben kérheti a határozat végrehajtása alóli, méltányosságból történő mentesítését.
(2)
Mentesítésnek akkor van helye, ha
a) a fegyelmi büntetés időtartamának több mint a fele eltelt és
b) a felelősségre vont újabb fegyelmi vétséget nem követett el, továbbá
c) a fegyelmi büntetés elengedésére egyébként érdemes; feltéve, hogy a büntetés célja ilyen módon is
elérhető.
41.§
(1) Ha a FIBA vagy a Szövetség a kosárlabdázóra, sportszervezetre vagy a sportszakemberre jogerős
fegyelmi büntetést szabott ki, a sportszervezet köteles azt végrehajtani.
42.§
(1) Amennyiben a kosárlabdázó, vagy a sportszakember kosárlabda sportban végzett sporttevékenysége a
fegyelmi eljárás ideje alatt vagy a fegyelmi büntetés teljes végrehajtása előtt megszűnik, azonban egy
éven belül - amennyiben a kiszabott büntetés ennél hosszabb időtartamú, úgy annak idején belül – ismét
sporttevékenységet kíván végezni a kosárlabda sportban, a kiszabott fegyelmi büntetést, vagy annak
hátra levő részét végre kell hajtani.
43.§
(1) Amennyiben a kosárlabdázó, sportszakember a vele szemben jogerősen kiszabott pénzbüntetést a
határozat jogerőre emelkedésétől számított tizenöt napon belül nem fizeti meg, a Fegyelmi Bizottság a
pénzbüntetés megfizetéséig a kosárlabdázó játékjogosultságát, a sportszakember szakmai
tevékenységét felfüggesztheti. Ha a sportszervezet a vele szemben jogerősen kiszabott pénzbüntetést a
határozat jogerőre emelkedésétől számított tizenöt napon belül nem fizeti meg, a fegyelmi Bizottság a
3.§ (3) bekezdésének h), k), l) és n) pontjaiban írt szankciókkal sújthatja.

MKOSZ Fegyelmi Szabályzat

- 16 -

XV.
A fegyelmi eljárás költségei
44.§
(1) A fegyelmi eljárás lefolytatásával összefüggő költségeket - a (2) bekezdésben foglaltak kivételével - az
eljáró szerv viseli.
(2) Ha az eljárás alá vont személy vagy sportszervezet fegyelmi felelősségét jogerősen megállapították, az
eljárás alá vont köteles viselni és megtéríteni az általa indítványozott eljárási cselekmények, illetve
részéről igénybe vett jogi képviselő költségeit.
XVI.
A fegyelmi határozatok nyilvántartása
45.§
(1) A fegyelmi határozatokat az MKOSZ és a Megyei Szövetségek Fegyelmi Bizottságai tartják nyilván.
(2) Amennyiben egy kosárlabdázó, sportszakember, illetve sportszervezet az egyik Megyei Szövetség
hatásköréből a másik Megyei Szövetség hatáskörébe vagy az MKOSZ hatáskörébe kerül át, a
nyilvántartott adatokat az új, hatáskörrel rendelkező szervnek kell megküldeni.
46.§
(1) A jogerős fegyelmi határozatot a határozatot hozó bizottság vagy testület elnöke a nyilvántartás
szabályai szerint bejegyzi.
47.§
(1) A fegyelmi eljárás iratait a büntetés végrehajtásának befejezésétől, illetve a végrehajthatóság
megszűnésétől számított három évig kell megőrizni.
XVII.
Értelmező rendelkezések
48.§
(1) A Szabályzatban nem szabályozott kérdésekben a Sportról szóló 2004. évi I. törvény és a 39/2004. (
III.12. ) Korm. rendelet rendelkezései az irányadóak.
49.§
(1) A szabályzat során alkalmazott határidőket naptári napokban kell érteni, kivéve ahol a szabályzat
határozottan munkanapot említ.
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XVIII.
Különös rész
50.§
(1) A fegyelmi szabályzat általános részében megfogalmazott rendelkezések alapján a fegyelmi szabályzat
különös részében felsorolt vétségek esetében az ott megjelölt büntetések szabhatók ki.
(2) sporttevékenységtől, szakmai tevékenységtől való eltiltás időtartamába az egymást követő bajnoki
szezonok közötti versenymentes időszak nem számítható be.
51.§

Sportszerűtlen viselkedés

(1) Tilos kosárlabdázónak, sportszakembernek a mérkőzés folyamán káromkodni, szitkozódni, a
játékosokat, a kispadon helyet foglalókat vagy a nézőközönséget sértő szavakkal, mozdulatokkal
gúnyolni, a pályán kívül lévőkkel vitázni, vagy veszekedni.
(2) Aki az (1) bekezdésben foglaltakat megszegi, azzal szemben az alábbi büntetések szabhatók ki:
a) szóbeli figyelmeztetés
b) írásbeli megrovás
c) legalább 10.000 forint pénzbüntetés;
d) kosárlabdázó esetében 1-3 bajnoki, vagy kupamérkőzéstől eltiltás, sportszakember esetében tíztől
harminc napig terjedő szakmai tevékenységtől eltiltás;
(3) Visszaesővel szemben az alábbi büntetések szabhatók ki:
a) legalább 30.000 forint pénzbüntetés;
b) kosárlabdázó esetében 1-6 bajnoki vagy kupamérkőzéstől eltiltás, sportszakember esetében tíztől
hatvan napig terjedő szakmai tevékenységtől eltiltás;
(4) Az a kosárlabdázó, sportszakember, aki a mérkőzésen kívül más kosárlabdázóra, sportszakemberre,
sportszervezetre más előtt sértő nyilatkozatot tesz, vagy egyéb a becsületet sértő, gyalázkodó kifejezést
használ, magatartást tanúsít, a (2) bekezdés szerint, illetve visszaesés esetén a (3) bekezdés szerint
büntetendő.
51/A.§ Sportolóhoz vagy sportszakemberhez méltatlan magatartás.
(1) Az a sportoló vagy a sportszakember, aki olyan, sportolói vagy sportszakemberi státuszához méltatlan
magatartást tanúsít, amely tettével más fegyelmi vétséget nem valósít meg, e pontban meghatározott
méltatlan magatartás fegyelmi vétségét követi el.
Sportolóhoz vagy sportszakemberhez méltatlan magatartásnak minősül az is, ha a sportoló vagy
sportszakember ellen kizáró hibát ítéltek.
Aki az (1) bekezdésben foglaltakat megvalósítja vele szemben, az alábbi büntetések szabhatók ki:
a) írásbeli figyelmeztetés
b) legalább 10.000 forint pénzbüntetés;
c) kosárlabdázó esetében legalább 1 bajnoki, vagy kupamérkőzéstől eltiltás, sportszakember esetében
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legalább 10 nap szakmai tevékenységtől eltiltás
51/B.§

Utánpótlás védekezési elvek megsértése

(1) Tilos az edzőnek az MKOSZ bármely utánpótlás korosztályra elfogadott védekezési elveinek be nem
tartása mérkőzések alatt, tilos továbbá játékosainak erre történő utasítása, buzdítása, valamint
játékosai ilyen magatartásának eltűrése.
(2) Aki az (1) bekezdésben foglaltakat megszegi, azzal szemben az alábbi büntetések szabhatók ki:
A) Nem országos versenyrendszerben megvalósított fegyelmi vétség esetén
a) szóbeli figyelmeztetés, vagy
b) legfeljebb 3 hónapra szóló edzői tevékenységtől történő eltiltás
szabható ki.
c) Aki e fegyelmi vétséget az A) pont szerint egy éven belül ismételten megvalósítja, azzal szemben
legalább 2 havi, de legfeljebb 4 havi edzői tevékenységtől történő eltiltást kell kiszabni.
B) Országos versenyrendszerben megvalósított fegyelmi vétség esetén
a) Legalább 2 legfeljebb 6 havi edzői tevékenységtől történő eltiltást kell kiszabni.
b) Aki e fegyelmi vétséget a B) pont szerint egy éven belül ismételten megvalósítja, azzal szemben
legalább 4 havi, de legfeljebb 9 havi edzői tevékenységtől történő eltiltást kell kiszabni.
Az ebben a §-ban szabályozott ügyekre az MKOSZ Fegyelmi Bizottsága rendelkezik kizárólagos
illetékességgel. A Fegyelmi Bizottság az ügyben akkor rendelheti el az eljárás megindítását, ha
rendelkezésére áll olyan mozgókép felvétel, amely az adott mérkőzés játékidejének legalább 50%-át lefedi.
A Fegyelmi Bizottság a teljes tényállás felderítése céljából az MKOSZ Szakmai és Utánpótlás Bizottságától
az esetre vonatkozó állásfoglalást szerez be 8 napos határidő biztosításával. Ennek érdekében szükség
esetén az eljárás meghosszabbításának van helye.
52.§

Durva játék

(1) A kosárlabdázó részéről az ellenféllel szemben elkövetett, annak testi épségét, egészségét veszélyeztető
– szándékos, vagy súlyosan gondatlan – magatartás, mulasztás, vagy cselekedet.
(2) Amennyiben a durva játék sérülést nem okozott, akkor az elkövető büntetése:
a) írásbeli megrovás
b) legalább 10.000 forint pénzbüntetés;
c) 1-4 bajnoki, vagy kupamérkőzéstől eltiltás;
(3) Amennyiben a durva játék sérülést okozott:
a) legalább 30.000 forint pénzbüntetés;
b) legalább 1 bajnoki vagy kupamérkőzéstől eltiltás;
(4) Visszaesővel szemben a büntetés a (2) bekezdés esetében legalább 30.000 forint, illetve 2-8 bajnoki
vagy kupamérkőzéstől eltiltás, a (3) bekezdés esetében legalább 60.000 forint, illetve legalább két hónap
sporttevékenységtől eltiltás.
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53.§

Tettleges bántalmazás

(1) Az ellenfelét vagy játékostársát játék közben a játéktéren bántalmazó vagy az ellenfelét leköpő
kosárlabdázó büntetése:
a) legalább 30.000 forint pénzbüntetés;
b) legalább egy hónap sporttevékenységtől eltiltás;
(2) A tettlegességet viszonzó kosárlabdázó büntetési tételei azonosak a kezdeményező játékoséval.
(3) Visszaesővel szemben a büntetés legalább 60.000 forint, illetve legalább két hónap sporttevékenységtől
eltiltás.
54.§

Tettleges bántalmazás játéktéren kívül

(1) A játékosokat, a csapatpadon helyet foglalókat a játéktéren kívül tettlegesen bántalmazó vagy leköpő
kosárlabdázó, sportszakember büntetése:
a) legalább 40.000 forint pénzbüntetés;
b) kosárlabdázó esetében legalább egy hónap sporttevékenységtől eltiltás, sportszakember esetében
legalább egy hónap szakmai tevékenységtől eltiltás.
(2) A tettlegességet viszonzó kosárlabdázó a kezdeményezővel azonos elbírálás alá esik.
(3) Visszaesővel szemben a büntetés legalább 80.000 forint, illetve kosárlabdázó esetében legalább két
hónap sporttevékenységtől eltiltás, sportszakember esetében legalább két hónap szakmai
tevékenységtől eltiltás.
55.§

A sporteseményen résztvevő egyéb személyek bántalmazása:

(1) A tettlegességet elkövető kosárlabdázó, sportszakember büntetése:
a) legalább 40.000 forint pénzbüntetés;
b) kosárlabdázó esetében legalább egy hónap sporttevékenységtől eltiltás, sportszakember esetében
legalább egy hónap szakmai tevékenységtől eltiltás.
(2) Visszaesővel szemben a büntetés legalább 80.000 forint, illetve kosárlabdázó esetében legalább két
hónap sporttevékenységtől eltiltás, sportszakember esetében legalább két hónap szakmai
tevékenységtől eltiltás.
56.§

Kosárlabdázó, sportszakember részéről a játékvezetővel, ellenőrrel, asztalszemélyzettel
szemben elkövetett cselekedetek.

(1) A kosárlabdázó, sportszakember részéről elkövetett tiszteletlenség, sértő szavakkal, mozdulatokkal való
gúnyolódás:
a) legalább 10.000 forint pénzbüntetés;
b) kosárlabdázó esetében 1-6 bajnoki, illetve kupamérkőzéstől eltiltás, sportszakember esetében húsz
naptól két hónapig terjedő szakmai tevékenységtől eltiltás.
(2) A kosárlabdázó, sportszakember részéről elkövetett tettleges bántalmazás:
a) legalább 60.000 forint pénzbüntetés;
b) kosárlabdázó esetében legalább három hónap sporttevékenységtől eltiltás, sportszakember esetében
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legalább három hónap szakmai tevékenységtől eltiltás;
c) a Szövetség által adott kedvezmények megvonása, csökkentése.
(3) Visszaesővel szemben a büntetés a (1) bekezdés esetében legalább 30.000 forint, illetve legalább egy
hónap eltiltás, a (2) bekezdés esetében legalább 120.000 forint, illetve legalább hat hónap eltiltás.
57.§

A mérkőzés eredményének jogellenes befolyásolása.

(1) Az a kosárlabdázó, sportszakember, illetve sportszervezet, sportszervezet vezető tisztségviselője, vagy
sportszervezettel tagi, munkavállalói vagy megbízásos jogviszonyban álló személy, aki a mérkőzés
eredményét előzetes megállapodással, arra való törekvéssel vagy ajánlkozással befolyásolni akarja, vagy
befolyásolja fegyelmi vétséget követ el.
(2) Az a kosárlabdázó, sportszakember, illetve sportszervezet, sportszervezet vezető tisztségviselője, vagy
sportszervezettel tagi, munkavállalói vagy megbízásos jogviszonyban álló személy, aki tudomást szerez
arról, hogy még le nem leplezett, a mérkőzés eredményének és egyéb lényeges történéseinek jogellenes
befolyásolására irányuló cselekményt követtek el, vagy vele közölték és erről az MKOSZ-nek
haladéktalanul – de legkésőbb 24 órán belül – nem tesz bejelentést, fegyelmi vétséget követ el.
(3) Az a kosárlabdázó, sportszakember, illetve sportszervezet, sportszervezet vezető tisztségviselője, vagy
sportszervezettel tagi, munkavállalói vagy megbízásos jogviszonyban álló személy, aki nem jelenti be az
MKOSZ-nek a fogadási csalással kapcsolatos bármilyen elkövetői minőség miatti meggyanúsításának
vagy ellene külföldi fegyelmi eljárás megindításának tényét az arról való tudomásszerzését követő 8
napon belül, fegyelmi vétséget követ el.
Az 57. §-ban foglalt fegyelmi vétségek büntetéseként az alábbiak alkalmazhatók:
a) kosárlabdázóval, sportszakemberrel szemben a sporttevékenységtől, illetve szakmai tevékenységtől
való legalább egy év eltiltás;
b) a sportszervezettel szemben kiszabható büntetések:
- legalább egymillió forint pénzbüntetés;
- a Szövetség által adható juttatások csökkentése vagy megvonása;
- MKOSZ ellenőr és/vagy mérkőzésellenőr és/vagy biztonsági ellenőr fogadására és eljárási
költségeinek viselésére kötelezés;
- mérkőzés eredményének megsemmisítése, bajnoki pontok levonása;
- büntetőpontok megállapítása;
- nemzetközi sportrendezvényen való részvételtől eltiltás;
- bajnoki rendszer alacsonyabb osztályába sorolás;
- bajnoki rendszerből kizárás;
- Szövetségből kizárás.
(4) Azt a kosárlabdázót, sportszakembert, aki a magyar kosárlabda versenyrendszerében lejátszott
mérkőzéssel kapcsolatban fogadást köt, vagy fogadásban részt vesz, ahhoz anyagi javakat biztosít,
vagy az abból származó anyagi javakból részesül, illetve a versenyrendszerben lejátszott mérkőzés
eredményének, részelemének befolyásolása érdekében előnyt kínál vagy elfogad, a sporttevékenységtől
illetve szakmai tevékenységtől legalább egy évre el kell tiltani.
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58.§

Okirat-hamisítás

(1) Fegyelmi vétséget követ el az a kosárlabdázó,
a) aki játékjogosultságát csalárd módon hamis adatszolgáltatással szerezte meg;
b) aki kosárlabda igazolványát, vagy nyilvántartással kapcsolatos más okmányát meghamisította, vagy
a hamis kosárlabda igazolványt, más hamis okmány kosárlabdázással kapcsolatos tevékenysége
során felhasználta;
c) aki a kosárlabdázással kapcsolatos tevékenysége során a más nevére szóló kosárlabda igazolványt,
vagy más okmányt felhasználta.
(2) Az (1) bekezdés szerinti vétségért a kosárlabdázó büntetése
a) legalább 30.000 forint pénzbüntetés;
b) a sporttevékenységtől legalább egy hónap eltiltás;
c) átigazolástól, kölcsönadástól legalább egy év eltiltás.
(3) Amennyiben a (1) bekezdés szerinti cselekmény bármelyikének elkövetésében sportszakember
közreműködött, vagy arról tudott, vele szemben legalább 50.000 forint pénzbüntetést kell kiszabni, az
őt foglalkoztató sportszervezettől pedig az igazoláshoz, átigazoláshoz való jogot legalább egy évre meg
lehet vonni.
(4) Fegyelmi vétséget követ el az a kosárlabdázó, sportszakember, aki a bajnokság vagy kupamérkőzések
lebonyolításával kapcsolatban okiratot hamisít, vagy a mérkőzés jegyzőkönyvét meghamisítja.
(5) A (4) bekezdés szerinti vétség büntetése:
a) legalább 30.000 forint pénzbüntetés;
b) kosárlabdázó esetében a sporttevékenységtől, sportszakember esetében szakmai tevékenységtől
legalább hat hónap eltiltás.

58/A.§

Kettős sportszerződés

(1) Tilos a hivatásos vagy amatőr sportolónak két sportszervezettel részben vagy egészben azonos időbeli
hatállyal bíró sportszerződéssel rendelkeznie, kivéve, ha mindkét sportszervezet ehhez írásban a
kölcsönadási szerződésben hozzájárult. A kölcsönadási szerződés időbeli hatálya érvényesen nem nyúlhat
túl a sportoló kölcsönadó sportszervezettel kötött sportszerződésének időbeli hatályán.
(2) Aki az (1) bekezdésben foglaltakat megszegi, azzal szemben legalább 10.000 Ft pénzbüntetés, vagy 612 hónap sporttevékenységtől való eltiltás szabható ki.
58/B.

Tisztességtelen átigazolási tárgyalás

(1) A sportszervezet, amelyik egy másik sportszervezettel sportszerződéses vagy tagsági viszonyban álló
kosárlabdázót kíván átigazolni, köteles a kosárlabdázó sportszervezetét a tárgyalás megkezdése előtt
erről írásban tájékoztatni. A tájékoztatási kötelezettség elmulasztása fegyelemi vétség.
(2) A szerződéssel rendelkező kosárlabdázó, akivel más sportszervezet átigazolásra irányuló tárgyalást
kezdeményez, köteles sportszervezetét a tárgyalás megkezdése előtt erről írásban tájékoztatni. A
tájékoztatási kötelezettség elmulasztása fegyelemi vétség.
(3) Aki az (1) bekezdésben foglaltakat megszegi, azzal szemben az alábbi büntetések szabhatók ki:
a) sportszervezet esetén legalább 100.000 Ft pénzbüntetés
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b) sportoló esetén legalább 30.000 Ft pénzbüntetés vagy sporttevékenységtől való legalább egy
hónapig terjedő eltiltás
59.§

A mérkőzés rendjének megzavarása

(1) A mérkőzésen trágár, nem a sportszerű szurkolással összeegyeztethető, rasszista, xenofób, a másik
csapatot illetve ahhoz tartozó személyeket sértő kifejezéseket használó, bármilyen személyekből álló
csoportot életkorra, nemre, etnikai hovatartozásra, szexuális orientációra, politikai véleményre
tekintettel rágalmazó, faj, bőrszín, nyelv, vallás, vagy származás miatt becsmérlő, hátrányosan
megkülönböztető, szurkolás, ilyen értelmű feliratok, ábrák, figurák elhelyezése, a jelenlévő személyekkel
szemben kifejtett fenyegető, erőszakos magatartás, a játéktérre testi épséget veszélyeztető tárgyak
bedobálása, vagy más, a mérkőzés rendjének megzavarására alkalmas cselekmény esetén az érintett
sportszervezettel szemben a következő büntetések szabhatók ki:
a) írásbeli figyelmeztetés;
b) a Szövetség által adható juttatások csökkentése vagy megvonása;
c) rendezői létszám felemelésére kötelezés;
d) MKOSZ ellenőr és/vagy mérkőzésellenőr és/vagy biztonsági ellenőr fogadására és eljárási
költségeinek viselésére kötelezés;
e) sportrendezvény nézők nélkül, zárt sportlétesítményben történő megtartása, vagy nézőtéri szektor
lezárásának elrendelése;
f) pályaválasztási jog megvonása;
g) legalább 50.000 forint pénzbüntetés.
(2) A mérkőzés helyszínén, vagy annak közvetlen környezetében a mérkőzés előtt, vagy azután kifejtett, az
(1) bekezdésben írt cselekmény esetén a szervező sportszervezet az (1) bekezdésben írtak szerint
büntetendő.
(3) Amennyiben az (1) és (2) bekezdésben írt cselekmény sérülést okoz, a sportszervezetre kiszabható
pénzbüntetés legalább 100.000 forint.
(4) Amennyiben az (1), (2) és (3) bekezdésben írt cselekményt nem a szervező sportszervezet, hanem más
sportszervezet szurkolótábora, illetve ahhoz tartozó személy követte el, akkor e sportszervezet is az (1)
és (3) bekezdésben írtak szerint büntetendő.
(5) Az (1) a), c) és d) pontjaiban foglalt büntetéseken kívül más büntetés kiszabása nem rendelhető e §
alkalmazásában olyan fegyelmi vétség esetén, amely felróható nézői magatartásban áll, amennyiben a
vétkes sportszervezet az érintett néző(k) személyét
a) eredményesen felderíti és azonosítja,
b) a sportszervezet hazai mérkőzések céljára használt összes sportlétesítményére vonatkozóan legalább
egy évre sportrendezvényen történő részvételből történő kizárását határozatban elrendeli,
c) mérkőzés helyszínén elkövetett bűncselekmény esetén – amennyiben az elvárható – elfogásáról
intézkedik,
d) bűncselekmény esetén feljelenti,
e) és mindezek megtörténtét legkésőbb az első fokú fegyelmi határozat meghozataláig hitelt érdemlően
bizonyítja.
Amennyiben az eljárás alá vont az elsőfokú fegyelmi határozat meghozataláig bizonyítja, hogy a vétkes
sportszervezet mindent megtett a felróható nézői magatartás megelőzése érdekében és az (5)-ban
meghatározott feltételeket teljesíti, akkor a vele szemben kiszabható fegyelmi büntetések alsó határa
korlátlanul enyhíthető.
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60.§

A mérkőzés gyenge színvonalú megrendezése

(1) A játékszabályokban vagy szabályzatokban előírt, vagy a játék számára egyébként fontos felszerelési
tárgy hiánya, alkalmatlansága, felróható meghibásodása, a pályára vonatkozó technikai előírások kirívó
hiányossága, a nem megfelelő biztosítás, a mérkőzés hivatalos személyeinek munkáját segítő
közreműködők alkalmatlansága, mulasztása esetén a szervező sportszervezet fegyelmi vétséget valósít
meg.
(2) E fegyelmi vétség különösen akkor valósul meg, ha a mérkőzésen a Magyar Kosárlabda
Versenyszabályok jegyzőre és jegyzőkönyvvezetésre, időmérőre és az eredményjelző készülék kezelőjére,
orvosra és elsősegély felszerelésre, mérkőzés szervezésére, mérkőzés szervezésével és rendezésével
kapcsolatos biztonsági előírásokra, technikai felszerelések használatára, labdára, a mérkőzés rendezési
költségeire, a mérkőzéselmaradás elkerülése érdekében teendő intézkedésekre vonatkozó előírásai
kerülnek megszegésre.
(3) Az (1) és (2) rendelkezéseinek megszegése esetén a vétkes sportszervezettel szemben az alábbi
büntetések szabhatók ki:
a) írásbeli figyelmeztetés;
b) rendező i létszám felemelésére kötelezés;
c) MKOSZ ellenőr és/vagy mérkőzésellenőr és/vagy biztonsági ellenőr fogadására és eljárási
költségeinek viselésére kötelezés;
d) pályaválasztási jog megvonása;
e) legalább 50.000 forint pénzbüntetés
61. §

A nemzeti válogatott meghívójának megtagadása

(1) Azt a kosárlabdázót, aki bármely nemzeti válogatott meghívásának nem tesz eleget, a felkészülésen, a
mérkőzésen anélkül, hogy erre előzetesen az MKOSZ Elnökségétől engedélyt kapott volna, nem jelenik
meg, a sporttevékenységtől legalább 6 hónapra el kell tiltani.
61/A.§

Együttműködési kötelezettség megszegése

(1) Az a sportszakember, aki a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetségével fennálló szerződéses
jogviszonyon alapuló, anyagi ellenszolgáltatás fejében vállalt kötelezettségét szándékosan, vagy
súlyosan gondatlanul megszegi, legalább 60.000 forint pénzbüntetéssel büntetendő.
(2) Az a sportszakember, aki a mérkőzés megkezdése előtt, vagy az alatt a csapatát ki nem állásra, vagy a
mérkőzés idő előtti befejezésére utasítja, vagy közreműködik ilyen döntés meghozatalában legalább
60.000 forint pénzbüntetéssel, vagy 1 hónaptól 6 hónapig terjedő szakmai tevékenységtől eltiltással
büntetendő.
(3) Visszaesővel szemben a büntetés az (1) bekezdés esetében legalább 120.000 forint pénzbüntetés, a (2)
bekezdés esetében legalább 120.000 forint pénzbüntetés, vagy 2 hónaptól 1 évig terjedő szakmai
tevékenységtől eltiltás.
61/B.§

Tiltott szakmai tevékenység

(1) Tilos a sportszakembernek vagy sportolónak a konkrét szakmai tevékenységétől történő eltiltás hatálya
alatt ilyen szakmai tevékenységet végeznie.
MKOSZ Fegyelmi Szabályzat

- 24 -

(2) Aki az (1) bekezdésben foglaltakat megszegi, azzal szemben az alábbi büntetések szabhatók ki:
a) az alap eltiltás időtartama a duplájára emelkedik
b) legalább 50.000 forint pénzbüntetés;
61/C.§

Hamis fegyelmi panasz

(1) Tilos sportolónak, sportszakembernek más sportoló, sportszakember vagy sportszervezettel szemben
fegyelmi eljárás alapjául szolgáló hamis bejelentést szándékosan tenni.
(2) Aki az (1) bekezdésben foglaltakat megszegi, azzal szemben az alábbi büntetések szabhatók ki:
a) legalább 50.000 forint pénzbüntetés;
b) kosárlabdázó esetében legalább egy hónap sporttevékenységtől eltiltás, sportszakember esetében
legalább egy hónap sportszakmai tevékenységtől eltiltás;
Értelmező rendelkezések
62.§
(1) Visszaeső az a kosárlabdázó, sportszakember, akivel szemben a fegyelmi vétség elkövetése előtt két
éven belül jogerősen a 3.§ (1) bekezdés c), d) és e), vagy a (2) bekezdés c), d) és e) pontjaiban írt fegyelmi
büntetéseket szabtak ki, illetve a 3.§ (1) bekezdés e), vagy (2) bekezdés e) pontjaiban írt eltiltások lejárta
óta a fegyelmi vétség elkövetéséig két év még nem telt el.
Vegyes rendelkezések
63.§

A Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége Sportfegyelmi Szabályzata 2014. július 1. napján lép
hatályba, rendelkezéseit az e napot követően elkövetett fegyelmi vétségek esetén kell alkalmazni.
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