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I. fejezet 
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

 
1. § 

A Fegyelmi Szabályzat célja, feladata: 
 
1. A Magyar Biliárd Szövetség (továbbiakban: MBSZ) Fegyelmi Szabályzatának (továbbiakban: FSZ) 

célja, hogy: 
 
a. védje a játékban, a biliárd sport irányításában, lebonyolításában résztvevők személyét és jogait, 

továbbá a magyar biliárd sportág rendjét és tisztaságát; 
b. segítsen betartani, illetve tiszteletben tartatni a biliárd sport verseny- és játékszabályait, a 

biliárd sporttal összefüggő egyéb szabályokat, illetve az MBSZ és szervezeti egységeinek 
határozatait; 

c. ösztönözze a sportolókat a játékfegyelem megtartására, a sportszervezetével, a 
játékostársaival, az ellenfél sportolóival, a játékvezetőkkel, sportvezetőkkel, valamint a 
közönséggel szembeni sportszerű magatartásra; 

d. nevelje a sportolókat arra, hogy a mérkőzéseken a játékszabályoknak és azok szellemének 
megfelelően versenyezzenek; 

e. a fegyelemsértők ne kerüljék el a felelősségre vonást és a megfelelő súlyú fegyelmi büntetést. 
 

2. A Fegyelmi Szabályzat feladata meghatározni, hogy mely cselekmény minősül fegyelmi vétségnek 
és azt, hogy ennek elkövetője milyen fegyelmi eljárás keretében, milyen fegyelmi büntetésben 
részesíthető. 
 

2. § 
A Fegyelmi Szabályzat időbeli hatálya 

 
1. A Fegyelmi vétséget az elkövetés idején hatályban levő FSZ szerint kell elbírálni. 

 
2. Ha az elbíráláskor olyan új FSZ van hatályban, amely szerint az elkövetett cselekmény már nem 

fegyelmi vétség, vagy az enyhébb elbírálás alá esik, akkor az új FSZ-t kell alkalmazni a hatályba 
lépése előtt elkövetett cselekményekre is. Egyéb esetekben az FSZ-nek nincs visszaható hatálya. 
  

3. § 
A Fegyelmi Szabályzat személyi és területi hatálya 

 
1. Az FSZ-t kell alkalmazni: 

 
a. a sportolókra; 
b. a sportszervezetekre; 
c. a sportvezetőkre; 
d. a sportszakemberekre; 
e. a játékvezetőkre; 
f. a versenybírókra; 
g. a választott tisztségviselőkre, akik sportegyesület vagy sportszervezet tagjaként, vagy 

attól függetlenül a sportági szakszövetség működése keretében testnevelési és „sport 
tevékenységet” fejtenek ki. 
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2. Az FSZ-t kell alkalmazni az MBSZ, vagy szakágai által rendezett biliárd-mérkőzéseken, valamint a 
válogatott mérkőzésen elkövetett fegyelmi vétség elbírálásánál is. Az FSZ-t, abban az esetben is 
alkalmazni kell, ha a válogatott csapat tagja külföldön követ el fegyelmi vétséget. 
 

3. FSZ-en kívül a sportolóval és a sportági szakszövetség tagjával szemben a sportági szakszövetség 
alapszabályában, valamint verseny- és játékszabályaiban foglalt, továbbá a verseny- kiírásban lévő 
rendelkezések is alkalmazandók, amennyiben fegyelmi rendelkezéseket tartalmaznak. 

 
II. fejezet 

FEGYELMI SZABÁLYOK MEGSÉRTÉSE 
 

4. § 
Fegyelmi vétség 

 
1. Fegyelmi vétség az a cselekmény, vagy mulasztás, amelyre az FSZ büntetés kiszabását rendeli. 
 
2. Fegyelmi vétséget követ el az, aki: 

a. az MBSZ vagy szakági alapszabályban foglalt kötelezettséget, a verseny és játékszabályban 
előírtakat vétkesen megszegi; 

b. sporttevékenységgel összefüggésben bűncselekményt követ el; 
c. a sportteljesítmény fokozására tiltott teljesítményfokozó szert vagy módszert (dopping) 

alkalmaz, illetőleg annak alkalmazásában közreműködik; 
d. tagsági viszonyából eredő kötelezettségeit más módon vétkesen megszegi, így különösen a 

sporttevékenységgel összefüggésben magának vagy másnak jogtalan előnyt kér vagy 
megszerez, továbbá másnak jogtalan előnyt nyújt, vagy előny nyújtását megkísérli; 

e. botrányos vagy erkölcstelen viselkedést tanúsít; 
f. súlyos fegyelmi vétségnek minősül, ha a versenyző bármely MBSZ-hez tartozó személyre 

(sportoló, szakvezető, bíró, …stb.) vagy szervezetre sértő illetve olyan megjegyzést tesz közzé – 
nyilvánosan, írott vagy elektronikus közösségi felületen-, amely alkalmas a sértett 
rágalmazására, lejáratására, hírnevének megsértésére. 

 
III. fejezet 

FEGYELMI BÜNTETÉSEK 
 

5. § 
Fegyelmi büntetés célja 

 
A fegyelmi büntetés célja - a biliárd sport rendjének és tisztaságának védelme érdekében - a fegyelmi 
vétséget elkövető nevelése, valamint annak megelőzése, hogy a játékos, illetve a sportág más 
résztvevője fegyelmi vétséget kövessen el. 
 

6. § 
Fegyelmi büntetések 

 
A fegyelmi büntetések kiszabásánál figyelembe kell venni a fokozatosság elvét, azonban a büntetésnek 
arányban kell lennie az elkövetett cselekmény súlyával, figyelembe véve a másoknak okozott esetleges 
anyagi vagy erkölcsi károk mértékét. A FSZ többszöri megszegése esetén nem zárható ki a 
szándékosság lehetősége, így a maximális kiadható büntetés mérlegelése sem. 
 
1. A sportoló fegyelmi büntetése lehet: 
 

a. írásbeli figyelmeztetés; 
b. pénzbüntetés; 
c. meghatározott kedvezmények megvonása, ill. csökkentése; 
d. eltiltás - meghatározott időre - a sporttevékenységtől; 
e. kizárás; 
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f. átigazolástól való eltiltás; 
g. kölcsönadástól való eltiltás. 

 
A kizárás büntetés alkalmazása tárgyában a szakszövetség indítványára a sportszervezet határoz. 

 
2. A sportszervezet fegyelmi büntetése lehet: 

 

a. írásbeli figyelmeztetés; 
b. pénzbüntetés; 
c. az MBSZ által adható juttatások csökkentése, illetve megvonása; 
d. a rendezői létszám felemelésére kötelezés; 
e. szakszövetségi ellenőr fogadására és eljárási költségeinek viselésére kötelezés; 
f. a sportrendezvény nézők nélkül, zárt sportlétesítményben való megtartásának elrendelése; 
g. pályaválasztási jog határozott időre való megvonása; 
h. a mérkőzés eredményének megsemmisítése, bajnoki pontok levonása; 
i. büntetőpontok levonása; 
j. nemzetközi sportrendezvényen való részvételtől eltiltás; 
k. a sportoló igazolásához, átigazolásához való jog megvonása; 
l. a versenyrendszerből, vagy meghatározott számú versenyből kizárás; 
m. a szakszövetségi eljárás költségeinek viselésére kötelezés; 
n. a szakszövetségből kizárás. 

 
3. A sportszakemberre az 1. pontban megjelölt büntetéseken túlmenően szakmai tevékenységtől, 

sportági sportesemény látogatásától határozott időre való eltiltás is kiszabható. 
 

4. A büntetés időtartama 
 

a. az 1. c. és a 2. c. pontok esetében a hat hónapot; 
b. a 2. f. pont esetén a három alkalmat; 
c. a 2. g.,  pont esetén a három hónapot; 
d. az 1. f., g.,  és a 2. j., k., pontok esetén a kilenc hónapot; 
e. az 1. d., és a 2. l., pontok megsértése esetén az egy évet …  … nem haladhatja meg. 

 
5. A sporttevékenységtől eltiltás lehet: 

 

a. versenyzéstől; 
b. edzéstől; 
c. sportrendezvényen való részvételtől; 
d. szövetségen belüli tevékenységtől…     … való eltiltás. 

 
6. A szakmai tevékenységtől való eltiltás lehet: 

 

a. edzői; 
b. versenybírói; 
c. mérkőzésvezetői tevékenységtől;  
d. sportrendezvényen való részvételtől; 
e. szövetségen belüli tevékenységtől…     … való eltiltás. 

 
7. A pénzbüntetés fegyelmi büntetés más fegyelmi büntetéssel együttesen is alkalmazható. A 

pénzbüntetés a sportolóval szemben legfeljebb 50.000.-Ft. (amennyiben a versenyzővel kötött 
sportolói, támogatói szerződés máshogy nem rendelkezik), a sportszervezettel szemben legfeljebb 
500.000.-Ft. lehet. 
 

8. A sportolónak a mérkőzést megelőzően, vagy a mérkőzést követően, a mérkőzéssel 
összefüggésben elkövetett fegyelmi vétségre a mérkőzés ideje alatt elkövetett fegyelmi vétségre 
vonatkozó büntetéseket kell megfelelően alkalmazni. 
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9. Sportszervezettel szemben fegyelmi eljárást akkor lehet indítani, ha a sportszervezet a 
versenyszabályzatban vagy a versenyzéssel kapcsolatos egyéb szakszövetségi szabályzatokba 
foglalt előírásokat szegi meg. 

 
10. A szakszövetség a sportfegyelmi eljárást azzal a sportszervezettel szemben folytathatja le, amely 

a szakszövetség tagja.  
 

IV. fejezet 
A FEGYELMI BÜNTETÉS KISZABÁSÁNAK ELVEI 

 
7. § 

A fegyelmi büntetés kiszabásának célja 
 
1. A fegyelmi büntetést a büntetés céljának szem előtt tartásával, az FSZ-ben meghatározott keretek 

között kell kiszabni úgy, hogy az igazodjék a fegyelmi vétség súlyához, az elkövető vétkességének 
fokához, továbbá az enyhítő és súlyosbító körülményekhez. 
 

2. A büntetések, az elkövetett vétség nagyságától függően összekapcsolhatók: 
 
a. halmozott büntetéssé, ahol a kiszabott pénzbírság mellett határozott idejű kedvezmény 

megvonását szabja meg a fegyelmi bizottság; 
b. kedvezményezett büntetéssé, ahol a kiszabott büntetés határozott idejű „próbaidőre”, 

felfüggesztésre kerül; 
A 8.b. pontba ütköző, a próbaidőn belül elkövetett újabb fegyelmi vétség esetén az eredeti 
büntetés (a fegyelmi bizottság kiegészítő határozatát követően) azonnal végrehajtható. A 
végrehajtás a kihirdetés keltezésétől érvényes. 

 
3. Egymást követő több eljárás során ugyanaz a büntetés ismételten is kiszabható. 

 
8. § 

A fegyelmi büntetés enyhítése 
 
A fegyelmi büntetést enyhíteni lehet, ha annak legkisebb mértéke a fegyelmi büntetés céljára, valamint 
a kiszabásánál irányadó összes körülményre figyelemmel túl szigorú. 
 

9. § 
A fegyelmi büntetés súlyosbítása 

 
A fegyelmi büntetést súlyosbítani lehet, ha a fegyelmi büntetés alkalmazásának célja - tekintettel a 
fegyelmi vétség elkövetésének összes körülményeire - ezt indokolttá teszi. A fegyelmi büntetés 
súlyosbítás esetén sem haladhatja meg az FSZ-ben meghatározott mértéket. 
 

10. § 
A fegyelmi büntetés végrehajtásának felfüggesztése 

 
1. Az egy évet meg nem haladó eltiltás végrehajtása próbaidőre felfüggeszthető, ha az elkövető 

személyi körülményeire, valamint az elkövetett fegyelmi vétségre figyelemmel a büntetés célja 
végrehajtás nélkül is elérhető. 
 

2. A próbaidő időtartama hat hónaptól egy évig terjedhet. 
 
3. A próbaidőre felfüggesztett fegyelmi büntetést végre kell hajtani, ha az elkövetővel szemben a 

próbaidő alatt elkövetett fegyelmi vétség miatt írásbeli figyelmeztetésnél súlyosabb büntetés 
kiszabására került sor. 
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11. § 
A fegyelmi büntetés kiszabásának feltétele 

 
Fegyelmi büntetést csak akkor lehet kiszabni, ha az FSZ a cselekményt fegyelmi vétségnek nyilvánítja, 
és meghatározza a fegyelmi büntetés formáját és mértékét. 

 
12. § 

A fegyelmi büntetés végrehajtása 
 
1. Amennyiben a sportági nemzetközi szakszövetség a sportolóval, ill. sportszakemberrel, vagy 

sportszervezettel szemben büntetést szab ki, úgy a büntetés végrehajtására a szakszövetség, ill. a 
sportszervezet jogosult és egyben köteles azzal, hogy szükség szerint saját hatáskörében is 
sportfegyelmi eljárást folytathat le. 
 

2. Ha az eljárás alá vont személy sportolói szerződése, vagy sportegyesületi tagsága a sportfegyelmi 
büntetés letöltése előtt megszűnik, a büntetést vagy annak hátralévő részét az a szerv 
foganatosítja, amellyel az eljárás alá vont személy jogviszonyba, ill. tagsági viszonyba kerül. 

 
3. A büntetést csak akkor lehet foganatosítani, ha az nem évült el. 
 
4. A büntetés végrehajthatósága pénzbüntetés esetében egy év, egyéb büntetés esetén három év 

alatt évül el. 
 
5. A nemzetközi vonatkozású fegyelmi eljárásban kiszabott pénzbüntetés (az erre vonatkozó 

rendelkezés értelmében) a szakszövetséget illeti. A hazai vonatkozású fegyelmi eljárásban 
kiszabott pénzbüntetés 50%-a a szakágat, 50%-a a szakszövetséget illeti. A pénzbüntetést a 
határozat kézbesítését követő nyolc (8) napon belül kell befizetni postai úton, vagy átutalással az 
MBSZ részére. 

 
6. A pénzben kifejezett sportfegyelmi büntetés hatálya alól a kifizetéskor, az időtartamban 

meghatározott büntetés esetében az időtartam elteltekor, más büntetés esetén a foganatosítást 
követően azonnal mentesül az elkövető a fegyelmi büntetés következményei alól. 

 
V. fejezet 

A SPORTOLÓ FEGYELMI VÉTSÉGEI 
 

13. § 
Sportszerűtlenség 

 
1. Sportszerűtlen az a sportoló, aki az ellenfelével, saját játékostársával, játékvezetővel, vagy a 

közönséggel szemben a játék szabályaival, vagy annak szellemével ellentétesen, sértő módon 
viselkedik, valamint olyan magatartást tanúsít, amellyel zavarja a szabályos játékot. 
 

2. A játékot (pl. frame) indokolatlanul feladja, nem játssza le vagy végig. 
 

14. § 
A mérkőzés bármely résztvevőjének a bántalmazása 

 
Az a sportoló, aki az ellenfelét, a nézőt, a játékvezetőt, a rendezőt, vagy a mérkőzés más résztvevőjét 
bántalmazza, vagy erre kísérletet tesz fegyelmi vétséget követ el. 
 

15. § 
A mérkőzés elhagyása 

 
Fegyelmi vétséget követ el a sportoló, ha a mérkőzést annak vége előtt indokolatlanul elhagyja. 
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VI. fejezet 
16. § 

 
A sportszakember szabályzatszegése 

 
Az a sportszakember, aki az MBSZ alapszabályát, más szabályzatait, határozatait megszegi, fegyelmi 
vétséget követ el. 
 

VII. fejezet 
A SPORTSZERVEZET FEGYELMI VÉTSÉGEI 

 
17. § 

A versenykiírás és más szabályzatok megszegése 
 
Az a sportszervezet, amely a biliárd sporttal kapcsolatos szabályokat, szabályzatokat, határozatokat 
megszegi, az azok alapján kötött szerződést, megállapodást nem tartja be, fegyelmi vétséget követ el. 
Ha a mérkőzés során bármilyen rendbontás történik, azt fegyelmi vétségként a sportszervezetnek kell 
felróni. 

18. § 
Az amatőr szabályok megsértése 

 
Az a sportszervezet, amelynek sportvezetője, edzője, vagy a mérkőzés közreműködője olyan juttatást 
ígér az amatőr sportolónak, amelyre a sportoló amatőr státusza miatt nem jogosult, fegyelmi vétséget 
követ el. 

VIII. fejezet 
EGYÉB FEGYELMI VÉTSÉGEK 

 
19. § 

Félrevezetés 
 

Az, aki a fegyelmi eljárás alapjául szolgáló olyan bejelentést tesz, amelyről tudja, hogy valótlan, vagy 
aki hamis adat közlésével, hiányos vagy valótlan nyilatkozattal az MBSZ-t vagy valamely szervezeti 
egységét megtéveszti, vagy erre kísérletet tesz, továbbá aki bizottság előtt hamis vallomást tesz, 
fegyelmi vétséget követ el. 
 

20. § 
A doppingtilalom megszegése 

 
Az, aki a versenykiírásban meghatározott doppingtilalmat megszegi, vagy annak megszegésére mást 
rábír, vagy ezek bármelyikét megkísérli, ezekben közreműködik, továbbá aki a jogszabályi előírások 
megszegésével vagy kijátszásával doppingszert készít, megszerez, tart, forgalomba hoz, ezt megkísérli, 
vagy ezekhez segítséget nyújt, ezekre ajánlkozik, fegyelmi vétséget követ el. 
 

IX. fejezet 
A FEGYELMI ELJÁRÁS ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI 

 
21. § 

Általános szabályok 
 

1. A sportfegyelmi eljárást a sportszervezet maga, I. fokon az érintett szakág fegyelmi bizottsága, II. 
fokon a sportági szakszövetség fegyelmi bizottsága folytathatja le. 
 

2. A fegyelmi ügyben eljáró személyeket a tudomásukra jutott tények tekintetében titoktartási 
kötelezettség terheli. 
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3. A fegyelmi jogkör gyakorlói e tevékenységükben függetlenek, és jelen FSZ szerint járnak el. 
 
4. A sportfegyelmi bizottságok működési rendjüket maguk állapítják meg. 
 
5. A fegyelmi eljárásban érvényesülnie kell az alkotmányos elveknek, így különösen az ártatlanság 

vélelmének, a közvetlenségnek, a nyilvánosságnak, a bizonyítás szabadságának és a jogorvoslat 
lehetőségének. 

 
6. A fegyelmi tárgyalás nyilvános. A fegyelmi tanács a nyilvánosságot a tárgyalás bármely 

szakaszában kizárhatja, ha az a személyiségi jogok védelmében szükséges. 
 
7. Az eljárás alá vont jogi képviselőt igénybe vehet. 
 
8. A tárgyalásról jegyzőkönyvet kell felvenni, amely tartalmazza azokat a lényeges eseményeket, 

amelyek az ügy elbírálásához szükségesek. A tárgyaláson a bizottság tanút, szakértőt hallgathat 
meg, valamint egyéb bizonyítást folytathat le, így többek között szemlét tarthat, iratokat tekinthet 
meg, fénykép- és hang-, ill. filmfelvételt, videót szerezhet be. 

 
9. Az eljárás során nem hallgatható ki tanúként: 
 

a. akitől testi vagy szellemi fogyatékossága miatt helyes vallomás nyilvánvalóan nem várható el; 
b. aki a titoktartás alól nem kapott felmentést; nem hallgatható ki olyan tényről, amely 

államtitoknak, szolgálati titoknak minősül. 
 

10. A vallomástételt megtagadhatja: 
 

a. az eljárás alá vont hozzátartozója; 
b. aki magát, vagy hozzátartozóját bűncselekmény elkövetésével vádolná az ezzel kapcsolatos 

kérdésben; 
c. aki hivatásánál fogva titoktartásra köteles, kivéve, ha ez alól felmentették. 
 
A tanút a mentességi jogára a kihallgatás megkezdése előtt figyelmeztetni kell. 

 
 

22. § 
Hatásköri és illetékességi viták 

 
1. A sportegyesület és a szakág között felmerült hatásköri vitában a sportági szakszövetség elnöksége 

határoz. 
 

2. A sportegyesület és a sportági szakszövetség között felmerült hatásköri vitában a bíróság határoz. 
 
 

23. § 
Az eljáró bizottságok 

 
 
1. A sportfegyelmi eljárás lefolytatására a szövetség szakága I. fokú sportfegyelmi bizottságot, 

valamint a szövetség elnöksége II. fokú eljárás lefolytatására sportfegyelmi fellebbviteli bizottságot 
hoz létre, amelyek három-öt főből állnak. A rendkívüli sportfegyelmi bizottságot, elnökét a 
szövetség elnöksége választja meg.  
 

2. A sportági szakszövetség tagjának kizárására vonatkozó határozathozatal a sportági szakszövetség 
közgyűlésének hatáskörébe tartozik. 
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3. A sportági szakszövetség elnökének, elnökségi tagjainak valamennyi fegyelmi ügyében - 
amennyiben a vétség elkövetése e minőségben történt - a fegyelmi jogkört a szakszövetség 
elnöksége gyakorolja. Amennyiben más minőségben (edző, sportszakember, versenybíró, 
játékvezető stb.) követi el a fegyelmi vétséget, az általános szabályok szerint kell vele szemben 
eljárni. 

 
4. Amennyiben első fokon a sportszervezet vagy a szakszövetség elnöksége járt el, másodfokon a 

szakszövetség közgyűlése által választott rendkívüli fegyelmi bizottság jogosult eljárni. 
 

24. § 
Összeférhetetlenség és kizárás 

 
1. A sportfegyelmi bizottság eljárásában nem vehet részt sem tagként, sem elnökként, sem 

jegyzőkönyvvezetőként az eljárás alá vont hozzátartozója, sem az, akit az eljárás során tanúként 
vagy szakértőként hallgattak meg, vagy akinek sportfegyelmi büntetés meghozatalához vagy 
elmaradásához érdeke fűződik. 
 

2. Fegyelmi Bizottság tagjaként nem járhat el: 
a. aki ellen fegyelmi eljárás vagy büntető eljárás van folyamatban, ennek jogerős befejezéséig; 
b. aki az eljárás alá vont hozzátartozója; 
c. akinek tanúként meghallgatása az eljárás során szükségessé válhat; 
d. akitől az ügy elfogulatlan elbírálása egyéb okból nem várható; 
e. a másodfokú eljárásban az, aki az elsőfokú eljárásban eljárt. 
Ezeket a rendelkezéseket a jegyzőkönyvvezetőre is megfelelően alkalmazni kell. 

 
3. Az összeférhetetlenséget az érintettek nyomban kötelesek a fegyelmi bizottság elnökének 

bejelenteni. Akivel szemben összeférhetetlenség merült fel, az eljárásban nem vehet részt. 
 

4. Az eljárás alá vont, a fegyelmi bizottság elnöke, tagjai ellen elfogultsági kifogást terjeszthet elő. Az 
elfogultsággal érintett személy meghallgatása után a kizáró okról az MBSZ elnöksége határoz. 

 
5. Amennyiben az elfogultsági kifogásnak helyt adnak, az MBSZ elnöksége a kifogással érintett 

egyidejű kizárásával másik fegyelmi bizottsági tagot jelöl ki. 
 

25. § 
A határozat 

 
1. A sportfegyelmi eljárás során eljáró I. vagy II. fokú bizottság az ügy érdeméről határozattal dönt. 

 
2. A bizottság elnöke a határozat kihirdetését követő nyolc napon belül azt írásba foglalja, és az 

eljárás alá vonttal, valamint az érintettekkel kézbesítés útján közli. 
 
3. A határozatnak tartalmaznia kell: 
 

a. Az eljáró bizottság megnevezését, az eljárás alá vont nevét és lakóhelyét (székhelyét), az ügy 
számát, valamint tárgyának megjelölését; 

b. Az rendelkező részben a bizottság döntését, továbbá a fellebbezés lehetőségéről való 
tájékoztatást; 

c. Az indokolásban, a megállapított tényállást és az annak alapjául elfogadott bizonyítékokat; az 
eljárás alá vont által felajánlott, de mellőzött bizonyítást és a mellőzés indokait; az FSZ-nek 
vagy más szabályzatoknak azokat a szakaszait, amelyek alapján a bizottság a határozatot hozta; 

d. A határozat hozatalának helyét és idejét, a határozat aláírójának nevét, valamint a 
szakszövetség vagy az eljáró sportszervezet bélyegzőlenyomatát. 
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26. § 
A határidők számítása és az igazolás 

 
1. A napokban megállapított határidőbe nem számít be az a nap, amelyre a határidő kezdetére okot 

adó körülmény esik (kezdő nap). Ha a határidő utolsó napja munkaszüneti nap, a határidő a 
következő munkanapon jár le. Nem számít a határidő elmulasztásának, ha a beadványt a határidő 
utolsó napján postára adták. 
 

2. Aki valamely határnapot vagy határidőt elmulasztotta, az eljárt bizottságnál igazolási kérelmet 
terjeszthet elő. A kérelemről az a bizottság dönt, amelynek eljárása alatt a mulasztás történt. 

 
3. Az igazolási kérelmet az elmulasztott határnaptól, illetve az elmulasztott határidő utolsó napjától 

számított nyolc napon belül lehet előterjeszteni. Ha a mulasztás az eljárás alá vontnak később 
jutott tudomására, vagy az akadály később szűnt meg, a határidő a tudomásra jutástól, illetve az 
akadály megszűnésétől kezdődik, de az elmulasztott határnaptól, illetve az elmulasztott határidő 
utolsó napjától számított 45 napon túl igazolási kérelmet nem lehet előterjeszteni. 

 
27. § 

A fegyelmi eljárás felfüggesztése 
 

1. A fegyelmi eljárást az eljáró bizottság az akadály megszűnéséig felfüggeszti, ha az eljárás alá vont 
önhibáján kívül védekezését a megjelölt határidőben nem tudja előterjeszteni. 
 

2. Amennyiben büntető vagy szabálysértési eljárás indul a vétség elkövetése miatt, úgy annak jogerős 
befejezéséig az eljárás felfüggeszthető, ha a jogerős határozat nélkül a tényállás nem tisztázható. 

 
28. § 

A fegyelmi eljárás megszüntetése 
 
Meg kell szüntetni a fegyelmi eljárást, ha: 
 

a. annak tartama alatt az eljárás alá vont amatőr sportolói szerződése, vagy sportegyesületi 
tagsága megszűnik, és a megszűnést követően a biliárd sportágban új tagsági viszonyt nem 
létesít, illetve nem köt új szerződést; 

b. a vétséget nem az eljárás alá vont követte el, vagy annak elkövetése nem bizonyítható; 
c. az eljárás alá vont meghal, vagy az eljárás alá vont sportszervezet megszűnik. 

 
29. § 

A költségviselés 
 
Az eljárás költségeit az eljárás alá vont viseli, kivéve, ha a 28. § szerint az eljárás megszűnik. 
 

X. fejezet 
A FEGYELMI ELJÁRÁS 

 
30. § 

Az elsőfokú eljárás 
 

1. Sportfegyelmi eljárás a vétség elkövetésétől számított egy éven belül indítható azzal, hogy a 
külföldön elkövetett vétség esetén a határidőt az eljárás alá vont hazatérésétől kell számítani. 
 

2. Sportfegyelmi eljárást a szakágak elnöksége, illetve a szakszövetség elnöke által kijelölt személy, 
vagy személyek kezdeményezhetnek az I. fokú Fegyelmi Bizottság elnökénél, aki annak 
elrendelésére jogosult, és erről nyolc napon belül írásban értesíti az eljárás alá vont személyt vagy 
sportszervezetet. Az értesítésben meg kell jelölni: 
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a. A sportfegyelmi eljárás tárgyát és elrendelésének jogalapját; 
b. A rendelkezésre álló bizonyítékokat; 
c. Az eljárás elrendelése alapjául szolgáló írásbeli dokumentumokat; 
d. Figyelmeztetést arra vonatkozóan, hogy az eljárás alá vont a védekezését nyolc napon belül 

terjessze elő. 
e. A sportfegyelmi eljárás ülésének időpontját és helyszínét, amennyiben ez szükségszerű. 

 
3. A Fegyelmi Bizottság elnöke a tárgyalásra – az értesítéstől, tudomásra jutástól számított 30 napon 

túlra - időpontot tűz ki. Az érintetteket a fegyelmi tárgyalás napjáról, 5 napon belül, ajánlott, 
tértivevényes levélben értesíteni kell. Az ajánlott, tértivevényes levelet az első feladástól számított 
10-21 nap közötti időpontban ismételten postázni kell. 
 

4. Amennyiben az eljárás alá vont nagykorúságát nem töltötte be, úgy törvényes képviselője is 
értesítendő. 

 
5. A tárgyalást legkésőbb az eljárás elrendelésétől számított 45 (negyvenöt) napon belül meg kell 

tartani. Ha valamelyik értesített személy vagy képviselő a tárgyaláson nem jelenik meg, az ügyet 
érdemben elbírálni csak akkor lehet, ha a szabályszerű értesítésről meg lehet győződni. A tárgyalás 
megtartásának nem akadálya, ha az érintett személy bejelenti, hogy azon nem kíván részt venni. 

 
6. Ha az eljárás alá vont meghallgatására tartós akadályoztatása miatt nem kerülhet sor, úgy fel kell 

hívni, hogy védekezését nyolc napon belül terjessze elő. 
 
7. Az I. fokú eljárást megindításától számított 60 (hatvan) napon belül be kell fejezni azzal, hogy 

amennyiben az ügy bonyolultsága indokolja, a bizottság elnöke az eljárást egy alkalommal 
legfeljebb tizenöt nappal meghosszabbíthatja. Ha az ügy egy tárgyaláson nem tisztázható, úgy 
nyolc napon belül újabb tárgyalást kell tartani. 
 

8. Az I. fokú bizottság határozatában: 
 

a. Ha a vétség elkövetését megállapítja, büntetést szab ki; 
b. Az eljárás alá vontat felmenti, amennyiben a vétség elkövetése nem állapítható meg; 
c. Az eljárást megszünteti. 

 
9. A sportolóval, sportszakemberrel, sportszervezettel szemben írásbeli figyelmeztetés tárgyalás 

tartása nélkül is kiszabható, ha a tényállás megítélése egyszerű, és a vétség elkövetését az eljárás 
alá vont elismeri. 
 

10. Az I. fokú fegyelmi határozat ellen a kézbesítéstől számított tizenöt napon belül fellebbezésnek 
van helye. A fellebbezés az I. fokon eljárt bizottságnál nyújtandó be, amelynek elnöke azt az eljárás 
során keletkezett iratokkal együtt haladéktalanul, de legkésőbb nyolc napon belül a II. fokon 
eljárni jogosult bizottsághoz - ennek hiányában a szakszövetség elnökségéhez - terjeszti fel. 

 
11. Fegyelmi ügyben hozott határozat ellen fellebbezésre az eljárás alá vont, valamint a szövetség 

elnöke által megbízott személy vagy szerv (30. § (2)) jogosult. 
 

31. § 
A másodfokú eljárás 

 
1. A II. fokú eljárás során a fellebbviteli bizottság az I. fokú határozatot megváltoztathatja, helyben 

hagyhatja, vagy azt hatályon kívül helyezheti azzal, hogy az I. fokon eljárt Fegyelmi Bizottságot új 
eljárásra utasítja. 
 

2. A fellebbviteli eljárásra az elsőfokú eljárás szabályai megfelelően irányadók. 
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3. A II. fokú határozat jogerős és végrehajtható. E határozat ellen a kézbesítéstől számított harminc 
napon belül a szövetség elnökségéhez panasz nyújtható be. Nem nyújtható be panasz, ha a 
másodfokú határozatot a közgyűlés által választott rendkívüli fegyelmi bizottság hozta. 

 
4. A szövetség elnöksége a panasz elbírálása során a jogerős határozatot helyben hagyja vagy 

megváltoztatja, illetve hatályon kívül helyezi, és új határozatot hoz tárgyalás tartása nélkül. 
 
5. Sporttevékenységtől eltiltás esetén a sportoló, szakmai tevékenységtől való eltiltás esetén a 

sportszakember a jogerős határozat felülvizsgálatát kezdeményezheti bíróság előtt. 
 

XI. fejezet 
VEGYES ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

 
32. § 

Fegyelmi határozat kiterjesztése 
 

A jogerős fegyelmi határozat végrehajtható. A fegyelmi vétségben elmarasztalt sportoló az 
elmarasztalás határidejének lejártáig - függetlenül attól, hogy melyik szakágon belül került sor a 
fegyelmi eljárásra -, másik szakág(ak) versenyein illetve rendezvényein sem élhet ideiglenesen 
korlátozott jogaival. Ennek megszegése esetén a sportolóval, sportszervezettel szemben újabb 
fegyelmi eljárás indítható a „19. § / Félrevezetés” vétség alapján.    
 

33. § 
Hozzátartozók 

 
E szabályzat értelmében hozzátartozó az egyeneság béli rokon és annak házastársa, az örökbefogadó 
és a nevelőszülő, az örökbefogadott és a nevelt gyermek, a testvér, a házastárs, az élettárs és a jegyes, 
a házastárs egyenes ág béli rokona és testvére, valamint a testvér házastársa. 
 

34. § 
Hatálybalépés 

 
Ez a Fegyelmi Szabályzat 2019. január 01. napon lép hatályba azzal, hogy a folyamatban lévő ügyekre 
az előző Fegyelmi Szabályzat rendelkezéseit kell alkalmazni. Egyéb tekintetben az előző Fegyelmi 
Szabályzat, a jelen Fegyelmi Szabályzat hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti. 
 
 
Budapest, 2018.12.15. 


