
FEGYELMI KÉRDÉSEK
ELHATÁROLÁS ÉS KAPCSOLATOK



(JOG)SZABÁLYI HIERARCHIA

Jogszabályi hierarchia a jogszabályok között fennálló alá-fölé rendeltségi kapcsolat. 

Alsóbb szintű jogszabály nem lehet ellentétes felsőbb szintű jogszabállyal. Társadalmi szervezet által alkotott 

szabályrendszer nem lehet ellentétes jogszabállyal!

Sorrend:Alaptörvény (Alkotmány); Törvények; Kormányrendeletek; Egyéb rendeletek; Szabályzatok

Lényeges még: 

- FEI szabályok – hazai MLSZ szabályok viszonya (belépés feltétele a szabályok elfogadása),

- MLSZ szabályzatok hierarchiája (jóváhagyó szervezet szintjéhez igazodva:  Alapszabály (Közgyűlés), 

SZMSZ (Elnökség), egyéb szabályzatok (Elnökség, szakágak, stb.),

- MLSZ szabályok – tag egyesületi szabályok viszonya. 



JOGTERÜLETEK

A fegyelmi eljárásoknál egyszerre megtalálhatók közjogi és magánjogi jellemzők. Fegyelmi jogkör: jogszabály lehetővé teszi, hogy 

egy szervezet az ellenőrzési körébe tartozók (alapvetően, de nem kizárólag magánszemélyek) tekintetében a szabályszegő 

magatartást saját kijelölt szervezeti egysége útján, saját maga által meghatározott módon és következményekkel szankcionálja.

Számos szervezetnek van saját fegyelmi joga, sokszor nagyon súlyos jogkövetkezmények alkalmazásának lehetőségével, pl.:

- Parlament,

- Fegyveres szervek,

- Ügyvédek, bírók, ügyészek,

- Civil szervezetek,

- Sportszervezetek.

Lényeges: csak a jogszabályi keretek megtartásával gyakorolható! 



JOGSZABÁLYI ALAPOK
SPORTTÖRVÉNY

2004. évi I. törvény a sportról

Az alkotmány után a legmagasabb szintű jogszabály (törvény). Számos rendelkezést tartalmaz a sportfegyelmi felelősségről, már a 

fogalmát is: 

12. § * (1) A sportszövetség - a (2) bekezdésben foglaltakra is figyelemmel - sportfegyelmi eljárást folytat le a versenyzővel,

illetve a sportszakemberrel szemben, ha a sportszövetség verseny-, igazolási (nyilvántartási) és átigazolási, illetve egyéb

szabályzataiban foglalt kötelezettségeit vétkesen megszegi.

(2) A versenyzővel, illetve a sportszakemberrel szemben az e törvényben a sportfegyelmi felelősségre vonatkozó rendelkezések

alkalmazásával - a doppingellenes tevékenység szabályairól szóló kormányrendeletben meghatározott eltérésekkel a sportfegyelmi

felelősségről szóló kormányrendeletben foglaltak szerint - a doppingellenes tevékenység szabályairól szóló kormányrendeletben

meghatározott doppingbizottság doppingeljárást folytat le, ha a versenyző vagy a sportszakember a sportszövetség doppingellenes

szabályzatában foglalt kötelezettségeit - a (3) bekezdésben foglaltakra is figyelemmel - vétkesen megszegi. (Dopping a gyakorlatban

teljesen elválik: HUNADO,WADA).

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0400001.tv#lbj46id1992


SPORTFEGYELMI FELELŐSSÉG ALAPJAI
BÜNTETÉSEK - SZEMÉLYEK

A lehetséges fegyelmi büntetéseket a Sporttörvény határozza meg. Eltérés nem lehetséges! (pl. nem lehet nyilvános vesszőzés, meg ilyenek…)

Lehetséges sportfegyelmi büntetések, versenyzőre, ill. sportszakemberre (személyre): 

• a) szóbeli figyelmeztetés,

• b) írásbeli megrovás,

• c) sportszövetség által adott kedvezmények legfeljebb egy év időtartamra történő megvonása (csökkentése),

• d) 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, (csak 

versenyzőre)

• f) az igazolási (nyilvántartási) és az átigazolási, valamint a doppingellenes szabályok megsértése esetén az ideiglenes vagy végleges átigazolásból 

legfeljebb két évre történő kizárás (csak versenyzőre),

• g) a sportszakmai tevékenységtől - akár végleges időtartamú – eltiltás (csak sportszakemberre).



SPORTFEGYELMI FELELŐSSÉG ALAPJAI
BÜNTETÉSEK - SPORTSZERVEZET

13. § (1) Sportfegyelmi eljárást kell lefolytatni a sportszervezettel szemben, ha a sportszövetség alapszabályában, illetve más 

szabályzataiban meghatározott előírásokat megszegi. Sportszervezetre - a sportág jellegére figyelemmel - sportfegyelmi 

büntetésként kiszabható:

a) írásbeli figyelmeztetés,

b) a sportszövetség által adható juttatások csökkentése (megvonása),

c) a rendezői létszám felemelésére kötelezés,

d) sportszövetségi ellenőr fogadására és eljárási költségeinek viselésére kötelezés,

e) a sportrendezvény nézők nélkül, zárt sportlétesítményben történő megtartásának előírása vagy szektor lezárásának elrendelése,

mindkettő legfeljebb tizenkét havi időtartamra,

f) a pályaválasztási jog legfeljebb tizenkét hónapra történő megvonása,

g) a mérkőzés eredményének megsemmisítése, bajnoki pontok levonása,



SPORTFEGYELMI FELELŐSSÉG ALAPJAI
BÜNTETÉSEK - SPORTSZERVEZET

h) büntetőpontok megállapítása,

i) nemzetközi sportrendezvényen történő részvételtől eltiltás, legfeljebb kétévi időtartamra,

j) sportoló igazolásához (átigazolásához) való jog megvonása, legfeljebb kétévi időtartamra,

k) a versenyrendszer alacsonyabb osztályába sorolás, abban az esetben, ha az adott versenyrendszerben (hivatásos, vegyes, amatőr) van 

alacsonyabb osztály,

l) meghatározott számú versenyből vagy a - hivatásos, vegyes vagy amatőr - versenyrendszerből, bajnokság egészéből történő - akár végleges 

időtartamú - kizárás,

m) a sportszövetségi eljárás költségeinek viselésére kötelezés,

n) a sportszövetségből kizárás legfeljebb egy évre,

o) legfeljebb ötvenmillió forint pénzbüntetés,

p) névre szóló jegyértékesítés alkalmazására kötelezés.



SPORTFEGYELMI FELELŐSSÉG ALAPJAI
ELJÁRÓ SZERVEZET

A sportfegyelmi eljárást első fokon a sportszövetség sportfegyelmi bizottsága, vagy a

sportszövetség sportfegyelmi szabályzata alapján a sportszövetség területi szervezeti egységének

vagy tagozatának sportfegyelmi bizottsága, másodfokon a sportszövetség sportfegyelmi

szabályzatában meghatározott fellebbviteli szerv (elnökség vagy fellebbviteli bizottság)

folytatja le. A másodfokon hozott határozat a kézbesítésével végrehajtható. A sportszövetség

versenyein történő részvételtől és a sportszakmai tevékenységtől való eltiltás fegyelmi büntetést

az első fokú fegyelmi bizottság a másodfokú határozat meghozataláig azonnal végrehajthatóvá

nyilváníthatja.

A kiszabott másodfokú fegyelmi büntetéssel szemben a határozat kézbesítésétől számított 30

napos jogvesztő határidővel az érintett keresettel bírósághoz vagy választottbírósághoz

fordulhat.



SPORTFEGYELMI FELELŐSSÉG ALAPJAI
KORMÁNYRENDELET

39/2004. (III. 12.) Korm. Rendelet a sportfegyelmi felelősségről

További kötelező részletszabályokat rögzít, amitől a jogalkalmazó szervezet nem térhet el, pl.

- Sportfegyelmi bizottság tagjai (min. 3.), összeférhetetlenség,

- Alapelvek,

- Elévülési idő (min. 1 év, max. 10),

- Eljárási szabályok, garanciák,

- Határidők (szoros határidők, pl. 30 + 15 nap),

- Sportfegyelmi határozat kötelező tartalma, 

- Fellebbezési lehetőség.

A sportszövetség köteles fegyelmi szabályzatot alkotni és egy szintű fellebbviteli lehetőséget biztosítani. Fontos: MLSZ 

társadalmi szervezet, így a fegyelmi kérdéseket ehhez mérten, alapelvi rendelkezésekkel összhangban kell megítélni!



MLSZ FEGYELMI SZABÁLYZAT

Elnökség hagyja jóvá. (Tehát Alapszabályba sem ütközhet.)

Hatály: a FSZ fegyelmi hatálya kiterjed az MLSZ-re, az MLSZ szervezeti egységeire, 

tisztségviselőire, a tag sportszervezetekre, a sportolókra és a sportszakemberekre. „Külsősökre” 

nem.

Mi minősül sportfegyelmi vétségnek? 

Sportfegyelmi vétség az a cselekmény vagy mulasztás, amely a vonatkozó verseny-, igazolási

(nyilvántartási) és átigazolási, illetve egyéb szabályzatokban foglalt kötelezettség vétkes –

szándékos, vagy súlyosan gondatlan - megszegését eredményezi és amelyre az FSZ

fegyelmi eljárás keretében fegyelmi büntetés kiszabását rendeli. („Hanyagsággal” nem

megvalósítható.)



SPORTFEGYELMI VÉTSÉG RÉSZLETESEN

Sportfegyelmi vétségnek minősül az (1) bekezdés alapján, ha az a személy, vagy szervezet, akire a FSZ hatálya 

kiterjed: 

• a) az MLSZ alapszabályát, SZMSZ-ét, általános versenyszabályzatát, ill. a szakágak versenyszabályzatát, továbbá a 

doppingszabályzatban, valamint az MLSZ egyéb szabályzataiban rögzített kötelezettséget vétkesen megszegi; 

• b) az MLSZ, ill. szervezeti egysége által valamely szabályzat végrehajtása céljából hozott határozatnak nem tesz 

eleget, ill. a határozatban foglalt rendelkezéseket nem tartja be; 

• c) az MLSZ, illetve szervezeti egységeivel szembeni, valamely szabályzatból, vagy határozatból, döntésből eredő 

kötelezettségét vétkesen elmulasztja; 

• d) a sportteljesítmény fokozására tiltott teljesítményfokozó szert szed vagy módszert alkalmaz (doppingol), 

illetőleg annak alkalmazásában közreműködik, segítséget nyújt, arra rábír, vagy ezekre ajánlkozik; 



SPORTFEGYELMI VÉTSÉG RÉSZLETESEN

• e) a lovassporttal kapcsolatos viselkedése tekintetében mást szándékosan megtéveszt, vagy az MLSZ-t, annak szervezeti 

egységét, tisztségviselőjét, vagy tag szervezetét, annak képviselőjét szándékosan félrevezeti vagy megtéveszti; 

• f) bármely szabályzatból eredő eljárás során hamis nyilatkozatot tesz; 

• g) a lovassporttal kapcsolatos hivatalos iratot meghamisít, vagy rendeltetés-ellenesen felhasznál, nyilvántartást, eredményt 

meghamisít; 

• h) magának, harmadik személynek, vagy sportszervezetének jogtalan előnyt szerez, illetve másoknak jogtalan előnyt nyújt; 

• i) szabályzat szerint nem hivatalosnak – versenyre vonatkozó szabályzati előírásoknak nem megfelelőnek - minősülő versenyen 

részt vesz vagy szervezésében közreműködik; 

• j) a lovassporttal kapcsolatos tevékenységével összefüggésben olyan cselekményt vagy mulasztást követ el, amely a hatályos 

jogszabályok szerint bűncselekménynek, vagy szabálysértésnek minősül. 



SPORTFEGYELMI VÉTSÉG RÉSZLETESEN

Sportfegyelmi vétségnek minősül továbbá a sportszakember részéről a (2) bekezdésben foglaltakon túl, ha 

• a) lovassporthoz kapcsolódó szerződésben vállalt, vagy egyéb jogviszonyából eredő kötelezettségének nem tesz eleget; 

• d) tényleges munkakapcsolat nélkül, csupán névlegesen tünteti fel magát a lovas/hajtó edzőjeként. 

Sportszervezet részéről elkövetett sportfegyelmi vétségnek minősül a (2) bekezdésben foglaltak mellett, ha: 

• a) a sportolója, sportszakembere, tagja súlyosan sportszerűtlen módon viselkedik, illetve sportfegyelmi vétséget követ el; 

• b) lovassporthoz kapcsolódó szerződésben vállalt, vagy egyéb jogviszonyából eredő kötelezettségének nem tesz eleget; 

• c) a sportszervezet, tagja, vagy sportszakembere tekintetében folyamatban lévő sportfegyelmi, vagy egyéb eljárás tekintetében

az eljárást akadályozza, hátráltatja, azzal kapcsolatosan félrevezető, vagy megtévesztő magatartást tanúsít.



MLSZ FEGYELMI SZABÁLYZAT
ELJÁRÁS KEZDEMÉNYEZÉS

A fegyelmi eljárást – személyesen vagy postai úton – a FSZ hatálya alá tartozó személy vagy szervezet –

képviselője útján - jogosult kezdeményezni a MLSZ Főtitkáránál. A személyes kezdeményezésről

jegyzőkönyvet kell felvenni. A kezdeményezést díjfizetési kötelezettség nem terheli. A Főtitkár a

kezdeményezésről – a részére átadott iratok továbbításával – 8 napon belül értesíti az I. fokú fegyelmi

bizottság elnökét.

Fontos: e-mail nem megfelelő!

„Névtelen” fegyelmi kezdeményezés nincs!

Jelenleg „hivatalból történő” kezdeményezés nincs intézményesítve. (Nem a szakágat, vagy

az Elnököt kell továbbítás céljából értesíteni).

A Főtitkár csak azt ítéli meg, hogy valóban fegyelmi eljárás kezdeményezéséről van-e szó,

illetve hogy a kezdeményezés a fenti előírásnak megfelel-e. Más mérlegelési jogköre nincs.



Elévülés: Meghatározott kivétellel nem indítható sportfegyelmi eljárás, ha a

kötelezettségszegés elkövetése óta 1 év eltelt (továbbiakban: elévülési határidő). Külföldön

elkövetett kötelezettségszegés esetén az elévülési határidőt az eljárás alá vont személy

belföldre történő visszaérkezésétől kell számítani.

Kivétel: a verseny, mérkőzés vagy versenyrendszer (bajnokság) eredményének jogellenes 

befolyásolása esetén a sportfegyelmi eljárás megindításának joga nem évül el. 

A fegyelmi eljárást az okot adó cselekményt követően mielőbb kell

kezdeményezni.



SPORTFEGYELMI ELJÁRÁS

Sportfegyelmi vétség megalapozott gyanúja esetén a sportfegyelmi bizottság elnöke sportfegyelmi eljárást indít, amit az 

értesítésétől számított 15 napon belül meghozott határozatával rendel el. A határozatnak tartalmaznia kell: 

• a) a sportfegyelmi eljárás alá vont személy/szervezet azonosító adatait, 

• b) adott esetben – különösen, amennyiben ahhoz hozzájárult, vagy a kezdeményező MLSZ tisztségviselője, vagy hivatalos 

személy - az eljárás kezdeményezőjét; 

• c) a sportfegyelmi eljárás tárgyát és megindításának jogalapját; 

• d) a sportfegyelmi eljárás alapjául szolgáló cselekményt; 

• e) az első tárgyalás helyét és időpontját; 

• f) adott esetben a nyilvánosság kizárására vonatkozó rendelkezést és annak indokát; 

• g) az eljárásban részt vevő tagok és jegyzőkönyvezető kijelölését (adott esetben eseti póttag kijelölésére való utalást). 



SPORTFEGYELMI ELJÁRÁS

Sem a Főtitkár, sem a Sportfegyelmi Bizottság Elnöke nem nyomozó hatóság.

A Főtitkár 8 napon belül továbbítja az iratokat, a Fegyelmi elnök 15 napon belül dönt arról, hogy az „alapos

gyanú” fennáll-e.

Az eljárás alá vont személy, ill. szervezet értesítéséhez egyidejűleg csatolni kell a sportfegyelmi eljárás

elrendelésének alapjául szolgáló, az eljárás során bizonyítékként felhasználható iratok másolatát is.

Előbbiek alapján fontos, hogy fegyelmi eljárás kezdeményezés csak megalapozott esetben, de

akkor a lehető legtöbb információ megadásával és bizonyíték csatolásával történjen.

Ha a fegyelmi eljárás kezdeményezője nem a sértett, az eljárásban, tárgyaláson tanúként meghallgatásra

kerül.



ÖSSZEFÜGGÉSEK

Ne bis in idem: kétszeri büntetés tilalma ugyanazért a cselekményért.

A szabályzatok megszegésén alapuló sportfegyelmi vétség körébe kifejezetten nem tartoznak bele azok a

szabályzatban foglalt rendelkezések – különösen versenyszabályzatban rögzített előírások – megszegését

megvalósító cselekmények, illetve mulasztások, amelyek tekintetében a lefolytatandó eljárást és a

szabályszegés jogkövetkezményét az adott szabályzat maga rögzíti és az eljárást az adott szabályzat

kifejezetten nem a Fegyelmi Bizottság, hanem más személy vagy szervezet (különösen de nem kizárólagosan

versenybíró, technikai kiküldött, fellebbviteli bizottság) hatáskörébe utalja. (pl. kizárás, bírság, sárga lap, stb.)

A fenti bekezdés kifejezetten megszorítóan értelmezendő, vagyis, amennyiben a cselekmény/mulasztás egyben

fegyelmi vétséget is megvalósít, vagy a cselekménynek/mulasztásnak csak egy része kerül más személy vagy

szervezet által illetve annak el nem bírált része tekintetében fegyelmi eljárásnak is helye lehet. Nem indítható

ugyanakkor fegyelmi eljárás, amennyiben a másik eljárás a teljes cselekményt/mulasztást átfogja és

arra – a cselekményt teljes körűen szankcionáló - jogkövetkezményt állapít meg.



ELHATÁROLÁSOK

Sokszor nehéz lehet a megítélése egy adott cselekménynek, szituációnak.

Egy cselekménynek számos jogterületi jogkövetkezménye lehet, adott esetben különböző hatáskörű hatóságok

párhuzamosan is eljárhatnak (fegyelmi felelősség, büntetőjogi felelősség, kártérítés, stb.). Ugyanakkor a versenyszabályok

szerinti szankciók fő szabályként elválasztandók a fegyelmi felelősségtől.

Mindig az egyszerűbb, gyorsabb megoldást kell választani, ha valószínűsíthetően a kívánt eredményre vezet.

Az alapelvi rendelkezések figyelembe vételével kell eljárni. Etikai szabályok fontosak, de lényeges a „következetes joggyakorlat”,

vagyis, hogy kb. ugyanaz a cselekmény érje el a „méltatlan”, „sportszerűtlen”, „tiszteletlen” stb. szintet.

A szankció „hatóköre” egyezzen meg a cselekmény hatókörével. (Ha egy cselekmény csak a versenyző adott versenyszámban

történő szereplésére hat ki, a szankció se kerüljön fő szabályként – ha az adott szabály kifejezetten mást nem mond - szélesebb

hatókörben megállapításra).

Fegyelmi vétség csak vétkes, tehát szándékos, vagy súlyosan gondatlan lehet. Fegyelmi büntetést csak fegyelmi

bizottság, vagy egyéb fegyelmi jogkörrel felruházott szervezet szabhat ki, más nem!



ETIKAI KÖTELEZETTSÉGEK

A sportoló, tisztségviselő, sportszakember köteles 

a) azonosulni a sport általános céljaival és a Szövetség konkrét, lovassportra vonatkozó célkitűzéseivel,

b) tiszteletben tartani és betartani az Európai Sport Charta és Sport Etikai Kódex előírásait, 

c) tiszteletben tartani és megbecsülni a lovassport hagyományait és értékeit, 

d) betartani a Szövetség és a FEI szabályzatait, 

e) tartózkodni a szabályzatok és versenyszabályok kijátszásától, tisztelettel viselkedni a versenybírókkal, illetőleg a verseny rendezésében 

közreműködő személyekkel, tiszteletben tartani a verseny időrendjét, beleértve érintettség esetén az eredményhirdetésen való pontos 

megjelenést,

f) sportszerű életmódot folytatni, tartózkodni a drog, az alkoholfogyasztástól és a doppinghasználattól, 

g) a sportág, illetőleg a Szövetség hírnevéhez méltó magatartást tanúsítani, 

h) példamutató magatartást tanúsítani a fiatal sportolók, sporttársai, szakembertársai és tisztségviselő társai felé, 

i) a sportágban tevékenységet folytató társai munkáját, eredményeit elismerni, tiszteletben tartani. 



FELELŐSSÉG

A FSZ 6. § (7) bekezdés szerinti eljárások keretében eljáró személyeknek, illetve szervezetek képviselőinek -

különösen de nem kizárólagosan versenybíró, technikai kiküldött, fellebbviteli bizottság -

kötelességük fegyelmi eljárást kezdeményezni, amennyiben hivatalos minőségükben, valamely

eljárásuk során tudomásukra jutott tények alapján fegyelmi vétség alapos gyanúja áll fenn.

Akkor, ha álláspontjuk szerint az adott cselekmény vagy mulasztás tekintetében saját hatáskörükben nem

járhatnak el, arra hatáskörrel nem rendelkeznek.

Ebben az esetben tehát a versenybíró, technikai kiküldött, fellebbviteli bizottság felelős személye

kezdeményez írásban, részletes eset-bemutatással, dokumentumok csatolásával fegyelmi eljárást a

Főtitkárnál. Egyeztetés a versenybírósággal, vb elnökével, esetleg más érintettekkel, szakemberekkel nyilván

kívánatos.



FSZ - MLSZ EGYÉB SZABÁLYZATOK

Az Általános versenyszabályzat az Elnökség engedélyével kerül kiadásra. 

A szakági versenyszabályzatok a Szakbizottságok engedélyével kerülnek elfogadásra.

Szakági versenyszabályzatok nem lehetnek ellentétesek:

- sem a fegyelmi szabályzattal,

- sem az általános versenyszabályzattal.

Az egymás mellett alkalmazható rendelkezések nem jelentenek ellentmondást!



ÁLTALÁNOS VERSENYSZABÁLYZAT

110. cikkely 

A Szövetségnél regisztrált sportoló és/vagy ló nem vehet részt lovas versenyen, ha a lovas verseny első napját megelőző hat

(6) hónapban nem hivatalos versenyen (ún. „fekete verseny”) vett részt. (A 110.3. cikkely magyarázataként a „nem

hivatalos verseny” olyan verseny vagy versenyszám, amelyet az illetékes szakág nem engedélyezett és nem szerepel a

hivatalos versenynaptárban.)

Ez nem „eltiltás” mert maga a versenyszabályzat rendelkezik a cselekményről és a szankcióról is. Elvben vétkesség

nélkül is megvalósítható. (Objektív elbírálás: csak a részvétel ténye szükséges). Eddig nem fegyelmi kérdés.

Ugyanakkor van egy ilyen fegyelmi vétség: i) szabályzat szerint nem hivatalosnak – versenyre vonatkozó szabályzati

előírásoknak nem megfelelőnek - minősülő versenyen részt vesz vagy szervezésében közreműködik; Lovasnál, ha

szándékos (vétkes) a részvétel, elvileg megvalósulhat az az eset, hogy az „automatikus” következmény mellett

fegyelmi eljárás is indul, annak jogkövetkezményeivel. Alapelvi megítélés alapján: súlyos, ismételt esetben lehet

célravezető és jogszerű.



ÁLTALÁNOS VERSENYSZABÁLYZAT

134. cikkely – Lovak bántalmazása 

Bárkinek, aki szemtanúja bármilyen bántalmazásnak … azt haladék nélkül jelentenie kell. Amennyiben

a bántalmazás összefüggésben van egy versennyel, úgy azt óvás (157. cikkely) formájában egy

hivatalos személynek kell jelenteni.

Bármely más időpont esetén a bántalmazást vagy óvás formájában kell jelenteni a

Főtitkárnak (ha a feltételei fennállnak), vagy fegyelmi eljárás kezdeményezendő.

Ha a tevékenység szankcionálható a verseny keretében, a versenybíróság által, a számára

biztosított eszközökkel, akkor eszerint kell eljárni. Ha ezen túlmutat (akár mértékben, akár

időben, stb.), akkor javasolt fegyelmi eljárást kezdeményezni.



ÁLTALÁNOS VERSENYSZABÁLYZAT

153. cikkely –Versenybíróság – feladatok 

A versenybíróság foglalkozik minden óvással első fokon, a 157. cikkely keretei között, továbbá

minden, verseny időtartama alatti vagy a versennyel azzal közvetlen kapcsolatban

álló ügyben,melyet a versenybíróság joghatóságának időtartama alatt bejelentenek

a 153.2. cikkely szerint. Amennyiben szükséges a versenybíróság kompetens másodfokon is

döntést hozni óvással kapcsolatos ügyben.

Elhatárolás „másik oldalról”: ha a versenybíróság jogosult eljárni és adott esetben általa

kiszabható szankciót alkalmazni, akkor elsődlegesen a probléma a „verseny keretei között”

rendezendő.



ÁLTALÁNOS VERSENYSZABÁLYZAT

• 3. A versenybíróság a következő büntetéseket és szankciókat róhatja ki: 

• 3.1. figyelmeztetés; (fegyelmi büntetés: szóbeli figyelmeztetés, írásbeli megrovás),

• 3.2. sárga lap;

• 3.3. maximum 100 000.- Ft bírság; (fegyelmi büntetés: pénzbüntetés),

• 3.4. sportoló és/vagy ló eltiltása és/vagy kizárása a versenyszámból és/vagy versenyről; (fegyelmi büntetés: meghatározott, vagy 

akár végleges időtartamú – eltiltás – jövőre nézve; célszerű lenne más kifejezés használata),

• 3.5. ha egy ló engedély nélkül elhagyja a kijelölt területet, annak automatikus kizárása a teljes versenyről; 

• 3.6. a versenyző 24 órára való felfüggesztését, egy vagy több lóval, ha a versenyző valamelyik lova engedély nélkül elhagyta a 

kijelölt területet; 

• 3.7. súlyos esetekben a versenyből való azonnali kizárás, a fellebbviteli bizottsággal vagy a technikai kiküldöttel egyeztetve.



ÁLTALÁNOS  VERSENYSZABÁLYZAT
FELLEBBVITEL

A versenybíróságnak a döntéseket írásban kell közölni az érintett felekkel. A büntetésekkel járó ügyeket a versenybíróság

elnökének fel kell jegyeznie és arról tájékoztatni kell az adott szakág szakbizottságát.

Visszautalva:büntetésekről szakbizottság tájékoztatása, de ez nem egyenlő a fegyelmi eljárás kezdeményezéssel!

6. A versenybíróság az alábbiakkal fordul a fellebbviteli bizottsághoz: 

6.1. Bármilyen a hatáskörén túlmutató ügy. 

6.2. Bármilyen, a hatáskörébe tartozó ügy, amely a 153.3-es cikkely szerint komolyabb büntetést von maga után, mint amire a 

versenybíróság hatásköre kiterjed. 

6.3. Lóval való durva bánásmód esetén, amennyiben az nem igényel azonnali beavatkozást a versenyszám elbírálásával kapcsolatban.

6.4. Bármilyen első fokon kezelt ügy. 



ÁLTALÁNOS  VERSENYSZABÁLYZAT
FELLEBBVITEL

154. cikkely – Fellebbviteli bizottság – feladatok 

1. A fellebbviteli bizottság elnökének és legalább két (2) tagjának a versenyen teljes időtartama alatt, az „A” Függelékében 

meghatározott joghatósági ideje alatt elérhetőnek kell lennie. Amennyiben valamely joghatósága alá tartozó ügyben a 

versenybíróság még nem hozott döntést, a fellebbviteli bizottságnak elérhetőnek kell lennie és joghatósága van a versenybíróság 

döntésének nyilvánosságra hozatalát követő még egy órán át. 

2. A fellebbviteli bizottság joghatósága az alábbi ügyekre terjed ki: 

2.1. a versenybíróság döntése elleni fellebbezések elbírálására, kivéve a 153.5. szerinti eseteket (versenybíróság végleges és jogerős 

döntései melyek a versenypályán merülnek fel); 

2.2. a fellebbviteli bizottságnak címzett, vagy részére a versenybíróság által továbbított óvások elbírálására; 

2.3. minden olyan eset elbírálására, amikor a versenybíróság hatáskörét túllépi; 

2.4. útlevél rendellenességekre vonatkozó bejelentésekkel kapcsolatos ügyekre, a 129. cikkely szerint. 

3. Bizonyos, állatorvosi kérdéseket is érintő esetekben a versenyállatorvost meg kell hívni a fellebbviteli bizottság mellé tanácsadói 

minőségben. 



ÁLTALÁNOS  VERSENYSZABÁLYZAT
FELLEBBVITEL

4. A fellebbviteli bizottság az alábbi büntetéseket és szankciókat róhatja ki: 

• 4.1. figyelmeztetés; 

• 4.2. maximum 200 000.- Ft bírság kiszabása ás a költségek megtérítésére való kötelezés; 

• 4.3. sportoló és/vagy ló kizárása és/vagy eltiltása egy versenyszámból vagy az egész versenyről; 

• 4.4. ha egy ló engedély nélkül elhagyja a kijelölt területet, annak automatikus kizárása a teljes 

versenyről; 

• 4.5. a versenyző 24 órára való felfüggesztését, egy vagy több lóval, ha a versenyző valamelyik 

lova engedély nélkül elhagyta a verseny zárt övezetét; 



ÁLTALÁNOS  VERSENYSZABÁLYZAT
FELLEBBVITEL

A fellebbviteli bizottságnak a versenybíróság döntése ellen beadott fellebbezésről hozott 

döntése mindig végleges érvényű. (Ha van a versenyen I. és II. fokú döntés, nincs tovább fegyelmi 

bizottság részére továbbítás!)

5. A fellebbviteli bizottság I. fokú Fegyelmi Bizottság irányába történő továbbítás 

érdekében az alábbiakról jelent a Főtitkárnak: 

5.1. bármilyen ügy, ami kívül esik a hatáskörén;

5.2. minden, hatáskörébe tartozó, fellebbezéstől eltérő esetről, amely megítélése szerint

súlyosabb büntetést vonna maga után, mint ami a fellebbviteli bizottság által, a 154.4. cikkely

alapján kiszabható.



ÁLTALÁNOS  VERSENYSZABÁLYZAT 
ÓVÁS

156. cikkely – Óvás 

1. Óvás bármely személy vagy testület ellen benyújtható, amely egy versenyen bármilyen minőségben vagy

más módon a Szövetség joghatósága alá tartozik, beleértve az Alapszabály, az Általános Versenyszabályzat vagy a

szakági versenyszabályzatok alóli kihágásokat, az általános viselkedési normák, az igazságosság vagy az elfogadott

sportemberi normák megsértését, történjen az egy nemzetközi vagy nemzeti versenyhez kapcsolódóan vagy

bármely más alkalommal.

2. Óvást csak a tagegyesületek képviselői, hivatalos személyek vagy a felelős személyek nyújthatnak

be. Lovakkal szembeni durva bánásmód esetén, bármilyen személy vagy testület benyújthat óvást.

3. Egyéb rendelkezés híján óvást a kompetens testület bíráskodási idejének letelte előtt kell benyújtani.

Ez akkor is érvényes, ha az óvást benyújtó személy vagy testület nem tartózkodik a verseny helyszínén. A megfelelő

testületek csak az illeték befizetése után foglalkoznak az óvással.



ÁLTALÁNOS  VERSENYSZABÁLYZAT 
ÓVÁS

4. Óvással az alábbi esetekben a versenybírósághoz kell fordulni: 

• 4.1. Sportoló vagy lovas alkalmassága egy versenyen, beleértve a versenypálya minőségét. Ilyen óvással a versenyszám kezdete előtt 

harminc (30) percig lehet élni; 

• 4.2. Akadály vagy a pálya terve vagy hosszúsága díjugrató versenyeken vagy fogathajtó versenyeken akadályhajtásban. Az óvás benyújtására 

rendelkezésre álló határidő a versenyszám előtt tíz (10) perccel lezárul. 

• 4.3. A lovastusa terepakadályokat vagy pályákat, vagy fogathajtásban a maraton pályát vagy akadályokat, vagy a távlovas pályát érintő 

óvások. Ezeket az óvásokat a versenyszám előtti nap 18:00 óráig kell benyújtani. 

• 4.4. Versenyszám során felmerülő szabálytalanságokra és incidensekre, illetve versenyszám eredményére vonatkozó óvások. Ezeket az 

óvásokat legkésőbb harminc (30) perccel az eredmények kihirdetése után lehet beadni. 

• 4.5. Óvások, melyek a Szövetség bármely szabályának végrehajtását követő eljárást kifogásolják. Ezeknek beadási határideje legfeljebb 

harminc (30) perccel az adott szabály bejelentését követően lejár. 

• 4.6. A versenybíróság felé benyújtott, a fenti bekezdések valamelyikének megfelelő óvás, óvások a fellebbviteli bizottság felé benyújtandó 

óvások előfeltételei. 



ÁLTALÁNOS  VERSENYSZABÁLYZAT 
ÓVÁS

5. A 156.4-es cikkelytől eltérő tartalmú óvásokat a fellebbviteli bizottság felé, vagy amennyiben nincs

fellebbviteli bizottság, a versenybíróság felé kell benyújtani.

6. Az olyan óvások, amelyek nem versenyen vagy azzal közvetlen kapcsolatban történt és a verseny végéig

ismertté nem vált ügyeket érintenek, a Főtitkáron keresztül, az I. fokú Fegyelmi Bizottság felé kell

benyújtani. Az óvásnak legkésőbb az adott verseny befejezését követő tizennégy (14) napon belül kell

beérkeznie. Az ügyet abban az esetben kell a versennyel közvetlenül összefüggésben állónak tekinteni, ha

az a versenyre való utazás során, vagy az odaérkezést követően történt eseményekkel kapcsolatos,

beleértve a karantén, edzés vagy akklimatizálódás időtartamát is.

7. Minden óvást írásban, a 157.2-es cikkely szerint, az óvás benyújtására jogosult személy aláírásával, az

esetet alátámasztó bizonyítékokkal - beleértve neveket, tanúkat – együtt kell beadni.



ÁLTALÁNOS  VERSENYSZABÁLYZAT 
ÓVÁS

• 8. A versenybíróság és a fellebbviteli bizottság felé beadott óvásokat a megfelelő határidőn belül a

versenybíróság vagy a fellebbviteli bizottság elnökének kell beadni, a megfelelő illeték megfizetésével

egyidejűleg. A I. fokú Fegyelmi Bizottság felé benyújtott óvásokat, megfelelő határidőn belül,

az illeték befizetését igazoló bizonylattal együtt kell beadni.

• 9. Az óvást benyújtó személynek, amennyiben lehetséges, biztosítania kell tanúkat, vagy bármilyen más

bizonyítékot az incidensről. A tanúknak vagy meg kell jelenniük a döntéshozó testület előtt, vagy írásos,

megfelelően aláírt vallomást kell tenniük, a nevük és az elérhetőségeik feltüntetésével.

• 10. A versenybíróság elnökének, a technikai kiküldöttnek és a versenyállatorvosnak jelentenie kell minden,

óvás tárgyát képező cselekedetet vagy mulasztást a Főtitkár felé.



A FEGYELMI BIZOTTSÁG ELJÁRÁSA ÓVÁSI 
ÜGYEKBEN

FSZ 46. §: Az általános versenyszabályzatban foglaltak szerint az olyan óvások, amelyek nem versenyen vagy

azzal közvetlen kapcsolatban történt és a verseny végéig ismertté nem vált ügyeket érintenek, a Főtitkáron

keresztül, az I. fokú Fegyelmi Bizottság felé – annak elnöke részére - kell benyújtani.

Az I. fokú fegyelmi bizottság jár el továbbá azon óvási eljárások tekintetében benyújtott jogorvoslatok

ügyében, amelyek vonatkozásában első fokon a versenybíróság jogosult eljárni, a versenybírósági döntés

ellen van helye fellebbezésnek és az adott versenyre másodfokú eljáró szervként az adott versenyre

fellebbviteli bizottság vagy technikai kiküldött nem került kijelölésre.

Az I. fokú fegyelmi bizottság jár el továbbá azon óvási eljárások tekintetében benyújtott jogorvoslatok

ügyében, amelyek vonatkozásában az általános versenyszabályok alapján a versenyre kijelölt technikai

kiküldött vagy versenyre kijelölt fellebbviteli bizottság jár el.



ÓVÁSOK ELHATÁROLÁSA

- Elsődlegesen versenyen való részvételhez, versenyhez kapcsolódik.

- Óvást csak a tagegyesületek képviselői, hivatalos személyek vagy a felelős személyek

nyújthatnak be. (Fegyelmi eljárást bárki, aki FSZ hatálya alá tartozik).

- Rövid idő áll rendelkezésre, max. 14 nap. (Fegyelminél 1 év az elévülés).

- Alapvetően a versenybírósághoz kell benyújtani, illetve a fellebbviteli bizottság felé.

- Különös esetekben az óvás a fegyelmi bizottsághoz tartozik, fő szabályként, ha nem

közvetlenül versenyhez kapcsolódik, vagy a verseny végéig nem vált ismertté, vagy

másként nem biztosítható a fellebbezés lehetősége.



ÓVÁSOK ELHATÁROLÁSA

Tehát:

- A legtöbb óvás fellebbviteli szervként kerül a Fegyelmi Bizottság felé.

- Nagyon ritka esetben lehet célszerű az, hogy az óvás eleve az FB felé legyen benyújtva, mint

óvás. (És nem fegyelmi eljárás kezdeményezés).

Ezen eset fegyelmi eljárástól való elhatárolása talán a legnehezebb, alapvetően a kezdeményező

személye, a vétkesség és az időkorlát dönthet arról, hogy milyen eljárás kerül megindításra.

Fontos: fegyelmi eljárás alapján kiszabott fegyelmi büntetés nem tud visszahatni az

adott versenyre, csak a jövőre nézve állapít meg szankciót, fő szabályként jogerőre

emelkedéstől hatályos!



DOPPING

135. cikkely – Gyógyszerszabályozás és Anti dopping 

1.A Szövetség az FEI doppingszabályzatait elfogadja és nemzeti hatáskörben érvényesíti.

2. A gyógyszerszabályozás és anti dopping előírások egyrészt az FEI Humán Sportolók Anti Dopping

Szabályozásában (ADRHA) találhatók, melyek összhangban állnak a Doppingellenes Világszervezet (WADA)

másrészt az FEI Lovakra Vonatkozó Dopping Szabályzatában és az FEI Irányított Gyógyszer Szabályozásában

(EADCM Szabályozás).

3. Gyógyszeres kezelés vagy tiltott szer hatása alatt álló ló indulásáról, a verseny-állatorvos javaslatára, az

Állatorvosi Szabályozást betartása mellett, a versenybíróság elnöke dönti.

4.A Szövetség országos bajnoki versenyein kötelező a lóra vonatkozó doppingvizsgálat.

5.A doppingvizsgálat az FEI Dopping Szabályzat és Állatorvosi Szabályzat rendelkezései alapján történik.


