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I.
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
A szabályzat hatálya
1.§. Jelen fegyelmi szabályzatot a 2004. évi sportról szóló I. törvény szellemében kell
alkalmazni. Fegyelmi szabályzat alapján kell eljárni az Magyar Repülő és Légisport Szövetség
(továbbiakban: MRLSZ) keretében sporttevékenységet folytató igazolt sportoló, edző,
versenybíró, tisztségviselő és más sportszakember (a továbbiakban: sportoló)
sporttevékenységével összefüggő sportfegyelmi vétség elkövetése esetén.
2.§ Jelen szabályzat az MRLSZ fegyelmi bizottságának hatáskörébe utalt (3.§) fegyelmi
vétségek miatt folyó eljárásokra terjed ki, a sportegyesületekben folyó fegyelmi eljárásokat
saját szabályzatuk alapján kell lefolytatni. A sportegyesület fegyelmi szabályzatának
megállapítása és alkalmazása során jelen szabályzat rendelkezéseit - lehetőség szerint figyelembe kell venni, és azzal összhangban kell eljárni.
3.§ Az MRLSZ fegyelmi bizottsága folytatja le a fegyelmi eljárást:
a) az MRLSZ által szervezett, rendezett vagy általa kiírt versenyen, vagy egyéb
sporteseményen nem kizárólag a sportegyesületi rendet sértő fegyelmi vétség,
b) több sportegyesület működését érintő fegyelmi vétség,
c) a szakszövetségben folytatott tevékenységgel összefüggő fegyelmi vétség,
esetén, továbbá
d) azzal szemben, akinek cselekménye kizárólag érvényes MRLSZ tagsággal
rendelkező sportegyesületi fegyelmi eljárásra tartozik, de vele szemben egyesülete
azért nem tudja lefolytatni az eljárást, mert a sportoló megszüntette
tagsági viszonyát.
e) A tagszervezete által másodfokon hozott sportfegyelmi döntés elleni beadvány
soron kívüli elbírálását.

Sport fegyelmi vétségek
4.§ (1) Fegyelmi vétséget követ el, aki
a) a sporttevékenységgel összefüggésben bűncselekményt, szabálysértést követ
el,
b) a versenyszabályokat vétkesen megszegi, vagy tisztségviselőként félre magyarázza
vagy/és figyelmen kívül hagyja.
c) tiltott teljesítménynövelő szert vagy módszert használ, illetőleg annak
alkalmazásában közreműködik (doppingvétség),
d) a sporttevékenységgel összefüggésben súlyos anyagi vagy erkölcsi kárt okoz
a sportágnak,
e) sportolóhoz méltatlan magatartást tanúsít nagyobb nyilvánosság előtt,
f) az öt közvetlenül érintő (különösen igazolási és átigazolási szabályzatok
rendelkezéseit megszegi.
g) a tagsági viszonyából eredő kötelezettségét vétkesen megszegi, a
magánszemély tag a szövetségi tagsági viszonyából származó ,
kötelezettségét vétkesen megszegi.
(2) Az. (1) bekezdésbe tartozó vétségeket az MRLSZ elnöksége a versenyszabályokban is
meghatározhatja.
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Fegyelmi büntetések
5.§ A fegyelmi büntetések a következők lehetnek:
a) írásbeli figyelmeztetés,
b) pénzbüntetés,
c) meghatározott kedvezmények és juttatások csökkentése, megvonása.
d) eltiltás - minden vagy meghatározott - sporttevékenységtől,
e) kizárás.

A fegyelmi büntetés célja és kiszabása
6.§ A fegyelmi büntetés célja, hogy a vétkest a szabályok tiszteletben tartására késztesse. A
fegyelmi büntetést úgy kell kiszabni, hogy igazodjék a vétség súlyához, az enyhítő és
súlyosbító körülményekhez.
7.§ (1) Az írásbeli figyelmeztetés mellett más büntetés nem alkalmazható.
(2) Az 5. § b-e) pontjaiban meghatározott fegyelmi büntetések együttesen is alkalmazhatók.
(3) Az 5. § b) és c) pontjában meghatározott fegyelmi büntetésben az a sportoló részesíthető,
aki a sporttevékenységgel összefüggésben munkabérben, kedvezményekben vagy
juttatásokban részesül. A pénzbüntetés összege nem haladhatja meg a sportoló
sporttevékenységéért kapott juttatásainak egyhavi összegét.
(4) A sporttevékenységtől eltiltás időtartamát - amely az 5 évet nem haladhatja meg - években,
illetőleg hónapokban kell meghatározni. Minden sporttevékenységtől eltiltás csak a 4. § (1)
bekezdés a-b-c) pontjai szerinti vétség esetén alkalmazható. Az eltiltás időtartalmába
beleszámít az az időszak is, amelyben a vétkes sporttevékenységét már felfüggesztették (13.
§ [2] bek.).
(6) Meghatározott kedvezmények és juttatások csökkentése (megvonása) fegyelmi büntetés
összegszerűen, időtartamban vagy időpontig is meghatározható. Az időtartamba beleszámít
az az időszak is, amelyben már felfüggesztették a kedvezmény, juttatás folyósítását (13. § [2]
bek.).
(7) írásbeli figyelmeztetés a 4. § (1) bekezdés e-f-g) pontjai szerint vétkezőkkel szemben csak
különleges méltánylást érdemlő körülmények között alkalmazható; doppingvétség esetén
egyáltalán nem.
8.§ (1) Az 5. § b-c-d) pontjai szerinti büntetés felfüggeszthető, ha alaposan feltételezhető, hogy
a büntetés célja azonnali végrehajtás nélkül is elérhető.
(2) A büntetés felfüggesztésének időtartamát években kell meghatározni, legfeljebb 3 év lehet.
Kezdete a határozat jogerőre emelkedésének napja.
(3) A felfüggesztett büntetést végre kell hajtani, ha a sportoló a felfüggesztés időtartama alatt
szándékos fegyelmi vétséget követ el, és ezért írásbeli figyelmeztetésnél súlyosabb büntetést
kap a fegyelmi bizottságtól, illetve ha ugyanazt a vétséget követi el, amelyért a felfüggesztett
büntetést kapta.
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A fegyelmi vétség elévülése
9.§ (1) Nem lehet fegyelmi eljárást indítani, vagy annak mellőzésével büntetést kiszabni, ha a
vétség ténye már 6 hónapja ismert a fegyelmi eljárás kezdeményezésére jogosult előtt, de a
fegyelmi bizottságnál még nem kezdeményezett eljárást. Ugyancsak nem lehet fegyelmi
eljárást indítani, ha a vétség elkövetése óta 8 hónap eltelt.
(2) Ha a vétség miatt büntető- vagy szabálysértési eljárás indul, és az nem végződik
felmentéssel, az 6 hónapos határidő a határozat közlésétől, a 8 hónapos határidő az eljárás
jogerős befejezésétől számít. Külföldön elkövetett vétség esetén a határidőket a
hazaérkezéstől kell számítani. Ez utóbbi esetben sem indítható fegyelmi eljárás, ha a vétség
egy évnél régebben történt.
(3) Ha a külföldön tartózkodó sportoló a 4. § (1) bekezdés a- d) pontjai szerinti vétséget követ
el, és cselekménye az MRLSZ azonnali intézkedését igényli, a 13. § (1) bekezdés szerinti
intézkedést írásban postán, faxon, vagy e-mailen tudomására kell hozni, súlyos esetben a FAI
közreműködését kell kérni a felfüggesztés tekintetében.
10.§ Nem indítható fegyelmi eljárás 14 éven aluli sportolóval szemben; ilyenkor a
felkészítésében közreműködő felnőtt sportoló fegyelmi felelősségét kell vizsgálni.

A fegyelmi büntetés elévülése
11.§ A fegyelmi büntetés nem hajtható végre, ha a határozat jogerőre emelkedése után 6
hónapon belül nem történt intézkedés a végrehajtás iránt. Mentesítés a fegyelmi büntetés
további végrehajtása alól.
12. § Az MRLSZ elnöksége kérelemre mentesítheti a sportolót, ha az 5. § c) és d) pontja
szerinti fegyelmi büntetésének több mint fele időtartama jó magaviselettel eltelt, a büntetés
elengedésére érdemes, és a büntetés céljai mentesítése esetén is elérhetők.
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II.
ELJÁRÁSI SZABÁLYOK
Eljáró szervek és hatáskörök
13.§ (1) Az MRLSZ fegyelmi bizottságának hatáskörébe tartozó fegyelmi vétség miatti eljárást
az MRLSZ tagjai kezdeményezhetnek. A Fegyelmi bizottság jogosult a 7.§ (4) és (5) bekezdésében meghatározott intézkedések megtételére. Az eljárás kezdeményezésére e
tisztségviselőknél bárki indítványt tehet, akinek a fegyelmi vétség a tudomására jutott. a 14.§
(2-5) bekezdése alapján kizárt személyek kivételével.
(2) A 3.§ d) pontjában leírt esetben csak az érintett egyesület kezdeményezésére lehet
eljárást indítani.

A fegyelmi bizottság
14.§ (1) A fegyelmi bizottság elnökből és tagokból áll
(2) A fegyelmi bizottság elnöke jelöli ki a bizottság tagjai közül a fegyelmi biztosként eljáró,
előzetes vizsgálatot lefolytató tagot. Ha a fegyelmi vétség bonyolult, vagy súlyos megítélésű,
akkor az előzetes eljárásban az elnök mellett a bizottság legalább egy tagja; doppingvétség
esetén pedig legalább két tagja is részt kell, hogy vegyen. Ha a fegyelmi bizottság elnöke ellen
folyik eljárás, akkor az eljáró személyeket a főtitkár jelöli ki.
(3) Nem vehet részt a fegyelmi eljárásban, a fegyelmi bizottságban:
a) a fegyelmi eljárás alá vont, vagy meghatalmazott jogi vagy törvényes
képviselőjének hozzátartozója,
b) aki az elkövetővel azonos sportegyesületben tag,
c) a fegyelmi ügyben érdekelt sportegyesület tagja,
d) akitől az ügy elfogulatlan megítélése nem várható el.
(4) A (3) bekezdés a-b-c) pontjában megjelölt okot a fegyelmi bizottság tagja köteles azonnal
bejelenteni. Elfogultsági kifogást bejelenthet az eljárás kezdeményezésére jogosult, az eljárás
alá vont, valamint meghatalmazott jogi vagy törvényes képviselője.
(5) Az elfogultsági okot, kifogást a fegyelmi bizottság tagja esetében a bizottság elnöke, az
elnök vonatkozásában az MRLSZ főtitkára bírálja el. Ha a kifogást a főtitkár jelentette be, akkor
azt az MRLSZ elnöke bírálja el. A kifogás elfogadása esetén a fegyelmi bizottság más tagját
kell megbízni az eljárás lefolytatásával.

Bizonyítékok
15.§ (1) Az eljárás során felhasználható minden olyan bizonyíték és eszköz, amely a tényállás
megállapítását segíti: okiratok, tanúvallomások, szakértői vélemények. A fegyelmi eljárás alá
vont sportoló nyilatkozata.
(2) A fegyelmi bizottság a bizonyítékok szabad mérlegelése után állapítja meg a tényállást.
Ezen túl az érvényes doppingszabályzat rendelkezéseit kell alkalmazni.
16.§ Az MRLSZ, tagegyesületei, valamint a velük kapcsolatban álló személyek a fegyelmi
bizottság írásos megkeresésére a kézhezvételtől számított 8 napon belül kötelesek válaszolni.

5

A kért adatok közlését csak akkor tagadhatják meg, ha ezzel egyéb jogszabály által védett
titkot sértenének meg.
17.§ (1) Tanúként lehet meghallgatni azt a személyt, akinek a bizonyítandó tényről tudomása
van.
(2) A fegyelmi eljárás alá vont sportoló hozzátartozója megtagadhatja a vallomástételt: e
jogára előre figyelmeztetni kell. A figyelmeztetés elmaradása esetén nyilatkozata nem vehető
figyelembe.
(3) A tanút figyelmeztetni kell rá, hogy megtagadhatja a válaszadást, ha ezzel önmagát vagy
hozzátartozóját fegyelmi vétséggel vádolná.
18.§ (1) Ha a bizonyításhoz különleges szakértelem szükséges, szakértőt kell igénybe venni,
törekedve arra, hogy a lehető legkisebb költség merüljön fel.
(2) A szakértők kizárására a 14. § (3-5) bekezdésében foglalt szabályok az irányadók. A
szakértőt is figyelmeztetni kell a hamis tanúzás következményeire.
19.§ (1) A fegyelmi eljárás alá vont sportoló nyilatkozatát bizonyítékként kell figyelembe
venni. Nem akadályozza az eljárás lefolytatását, ha megtagadja a vallomástételt, vagy távol
marad: erről tájékoztatni kell őt az idézésben.
(2) A fegyelmi eljárás alá vont sportolót figyelmeztetni kell arra, hogy nem köteles olyan
vallomást tenni, amellyel önmagát fegyelmi vétséggel vádolná.

A fegyelmi eljárás
A fegyelmi eljárás megindítása
20. § A fegyelmi bizottság elnöke értesíti az érintettet a fegyelmi eljárás kezdeményezéséről.
Az eljárás elrendeléséig nem kötelező az érintettet az ügy részleteiről tájékoztatni.
21.§ A fegyelmi bizottság elnöke a bejelentést 15 napon belül elbírálja az alapjául szolgáló
iratok átvizsgálásával. Ha a fegyelmi vétség alapos gyanúját nem állapítja meg, úgy a
bejelentést követő 15 napon belül - indokainak kifejtésével - értesíti álláspontjáról a
kezdeményezőt. Ha ő továbbra is indokoltnak tartja a fegyelmi eljárás lefolytatását, úgy azt el
kell rendelni.
22.§ Ha a 21.§-ban foglaltak végrehajtására nincs lehetőség, úgy a fegyelmi bizottság
elnökének indokolt határozattal elrendelnie a fegyelmi eljárást a bejelentéstől számított 15
napon belül. Súlyos fegyelmi vétség vagy doppingvétség gyanúja esetén az 1. fokú határozat
meghozataláig ki lehet mondani a sporttevékenység felfüggesztését is, amelynek időtartama
nem haladhatja meg a 2 hónapot.
(2) A fegyelmi eljárást elrendelő határozat ellen csak akkor lehet fellebbezni, ha az a
sporttevékenység felfüggesztését is kimondta. A fellebbezés elbírálásáig az eljárás szünetel,
a felfüggesztés halasztódik.
(3) Ha a sportoló vétkesen megszegi a versenyszabályokat, a verseny zsűrije kizárhatja a
versenyből.
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A fegyelmi tárgyalás előkészítése
23. § (1) A fegyelmi eljárást elrendelő határozat kézbesítésével meg kell idézni az érintettet.
Az idézésben figyelmeztetni kell arra, hogy jogi képviselőt hatalmazhat meg, és távolmaradása
nem akadályozza sem a fegyelmi tárgyalás megtartását, sem a határozathozatalt. A
fiatalkorúnak küldött idézésben azt is fel kell tüntetni, hogy törvényes képviselője is jelen lehet
a fegyelmi tárgyaláson. (A meghatalmazott jogi képviselő és a fiatalkorú törvényes képviselője
a továbbiakban együtt: képviselő.)
(2) A fegyelmi tárgyalás előtt meg kell idézni a tanúkat és beszerezni a bizonyítékokat. Az
eljárás kezdeményezőjét és az érdekelt egyesületet értesíteni kell a tárgyalás helyéről és
idejéről.
(3) Ha az idézésre a tanú nem jelent meg, és meghallgatásától nem lehet eltekinteni, ismét
meg kell idézni. A sportoló tanút figyelmeztetni kell arra, hogy igazolatlan távolmaradása
sportfegyelmi vétség.
A fegyelmi tárgyalás
24.§ (1) A tárgyalást a fegyelmi bizottság elnöke vagy az általa kijelölt fegyelmi bizottsági tag
fegyelmi biztosként vezeti.
(2) A tárgyalás vezetője ismerteti a fegyelmi eljárás alapjául szolgáló tényeket, majd
előterjeszti az eljárás alá vont személy nyilatkozatát.
(3) A bizonyítási eljárás során meghallgatják a tanúkat, szükség esetén a szakértőket.
Ismertetni kell a beszerzett okiratokat. A bizonyítás felvétele a fegyelmi eljárás alá vont
sportoló jelenlétében történik. Ha attól eredmény várható, szembesítést kell elrendelni. Ha a
bizonyítás felvétele nehézségbe ütközik, a bizonyítást fel lehet venni fegyelmi bizottsági tag
kiküldése útján. Az így felvett bizonyítás anyagát írásban kell rögzíteni, és észrevételezés
végett ismertetni kell.
(4) Ha a fegyelmi eljárás alá vont, beidézett személy nem jelent meg, és távolmaradását nem
mentette ki, nélküle is meg kell tartani a tárgyalást.
(5) A bizonyítási eljárás után, határozathozatal előtt nyilatkozatot terjeszthet elő az eljárás
kezdeményezője, a fegyelmi eljárás alá vont sportoló, valamint képviselői, ha jelen vannak.
(6) A fegyelmi tárgyalás nyilvános; a hallgatóságot csak indokolt esetben zárhatja ki a
tárgyalás vezetője; az indokokat a jegyzőkönyv tartalmazza.
(7) Határozathozatalkor csak a fegyelmi bizottság tagjai és a jegyző- könyv vezetője lehetnek
jelen.
A jegyzőkönyv
25.§ (1) A fegyelmi tárgyalásról jegyzőkönyvet kell készíteni a tárgyalás előtt kirendelt
jegyzőkönyvvezetővel.
(2) A jegyzőkönyvvezető kizárására a 14. § (3-5) bekezdésben foglaltak az irányadók.
(3) A jegyzőkönyv készülhet hangfelvétel útján is; egy hónapon belül kell írásba foglalni. A
hangfelvételt az eljárás jogerős befejezéséig meg kell őrizni.
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(4) A jegyzőkönyvnek a következőket kell tartalmaznia:
a) a tárgyalás helye és ideje.
b) a fegyelmi bizottság részéről eljáró személyek és a jegyző- könyvvezető
neve,
c) a fegyelmi eljárás alá von személy szükséges adatai és nyilatkozata,
d) a meghallgatott tanúk szükséges adatai és vallomásai. A szakértők szükséges
adatai és nyilatkozatai,
e) az írott bizonyítékok ismertetésének ténye,
f) a határozat kihirdetésének ténye,
g) a jogorvoslati nyilatkozatok.
(5) A jegyzőkönyvet a fegyelmi tárgyalás vezetője és a jegyzőkönyvvezető írja alá.
A fegyelmi határozat
26.§ (1) A fegyelmi bizottság a fegyelmi eljárást határozattal megszünteti, ha
a) a megállapított cselekmény nem fegyelmi vétség.
b) a fegyelmi vétség nem bizonyítható, és az eljárás folytatásától sem várható
eredmény,
c) a fegyelmi vétség elévült, vagy más, büntethetőséget kizáró vagy
megszüntető
ok áll fenn.
(2) Fegyelmi vétség megállapítása esetén fegyelmi büntetést kell kiszabni.
(3) A fegyelmi határozat rendelkező részből és indoklásból áll.
(4) A rendelkező rész tartalmazza az eljáró fegyelmi bizottság megnevezését, döntésének
időpontját, az eljárás alá vont személy adatait és az érdemi döntést, továbbá a jogorvoslati
jogosultságot akkor, ha a határozatot nem hirdetik ki a fellebbezésre jogosultak előtt.
(5) Az indoklás tartalmazza a tényállást, a bizonyítékokat, a fegyelmi vétséggel megsértett
szabályokat.
(6) Az 1. fokú fegyelmi határozatot lehetőleg az eljárás elrendelésétől számított egy hónapon
belül kell meghozni. Az 1. fokú eljárást az elrendelésétől számított 6 hónap múltán (ebbe az
eljárás szüneteltetése nem számít bele), elévülés címén, meg kell szüntetni.
(7) Az 1. fokú határozat a kihirdetés napján emelkedik jogerőre, ha a fellebbezésre jogosultak
mind jelen vannak, de nem jelentenek be fellebbezést. Ha igen, akkor a jogerőre emelkedés
napja az a nap, amikor a fellebbezési határidő eredménytelenül letelt.
(8) A határozat nem hozható nyilvánosságra (kivéve a 4/1991. (V. 16.) MKM rendelet 3.§ (7)
bekezdésében foglaltak esetét), ha az a büntetés céljával össze nem egyeztethető
hátrányokat okozna, vagy bárki személyiségi jogait sértené. A határozat rendelkező részét az
MRLSZ hivatalos honlapján közzé kell tenni.
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A II. fokú eljárás
A fellebbezésre jogosultak
27.§ Az 1. fokú határozat ellen a kihirdetéstől, illetve kézbesítéstől számított 15 napon belül
fellebbezést jelenthet be
- a fegyelmi eljárás alá vont sportoló javára:
a) a fegyelmi eljárás alá vont sportoló és jogi képviselője,
b) a fegyelmi eljárás alá vont sportolót törvényes képviselője, ha a határozat
kihirdetésekor jelen volt, és egyébként is, ha a határozatot kizárólag kézbesítés útján közölték
- a fegyelmi eljárás alá vont sportolót terhére és javára:
az, aki a fegyelmi eljárást kezdeményezte.
28.§ Az 1. fokon kiszabott fegyelmi büntetést csak akkor lehet súlyosbítani, ha a fegyelmi
eljárás alá vont sportoló terhére fellebbezést jelentettek be.

A fellebbezés hatálya
29.§ (1) Az 1. fokú határozat fellebbezéssel nem érintett részében jogerőre emelkedik.
(2) A fellebbezésnek a kiszabott büntetésre - a (3) bekezdésben foglalt kivétellel -halasztó
hatálya van.
(3) Ha az 1. fokú határozat sporttevékenységtől való eltiltás büntetést szabott ki, az a
fellebbezésre tekintet nélkül végrehajtandó.

Eljáró szerv
30. § A elsőfokú határozata elleni fellebbezés elbírálására az Elnökség jogosult. A fellebbezés
elbírálásában - a 14.§ (3-5) bekezdésben megjelölteken kívül - nem vehet részt a fellebbezést
bejelentő személy.

A Rendkívüli Fegyelmi bizottság eljárásai és határozatai
31.§ (1) A Rendkívüli fegyelmi bizottság általában iratok alapján dönt. Ha az 2. fokú határozat
részben megalapozatlan, a 2. fokú eljárás határozatai szerint bizonyítási eljárást is folytathat.
(2) Ha a fegyelmi büntetés súlyosbítására irányuló fellebbezés is van, úgy tárgyalást kell
tartani; időpontjáról, helyéről a fellebbezés megküldésével kell értesíteni az érintett személyt
és képviselőjét, azzal, hogy távolmaradása nem akadálya a II. fokú határozat meghozatalának.
32.§ (1) Tárgyalás nélkül elutasítja az elkésett fellebbezést. Ekkor a határozat jogerőre
emelkedésének napját a 25. § (7) bekezdése alapján kell megállapítani.
(2) Helyben hagyja az 1. fokú határozatot, ha az megalapozott, és érdemi döntése is
megfelelő, illetve a kiszabott büntetést (a 28.§-ra figyelemmel) nem lehet súlyosbítani.
(3) Megváltoztatja az 1. fokú határozatot, ha eltérő tényállást állapít meg, vagy büntetés helyett
megszünteti az eljárást, vagy más büntetést szab ki.
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(4) Hatályon kívül helyezi az 1. fokú határozatot és a fegyelmi bizottságot új eljárás
lefolytatására utasítja, ha a határozat súlyosan megalapozatlan, vagy az eljárás során
súlyosan, az érdemi döntésre kihatóan megsértették az eljárási szabályokat.
(5) Az iratok kézhezvételétől számított két hónapon belül határozatot hoz. Hat hónapon túl
nem folytatható II. fokú eljárás; elévülés címén meg kell szüntetni.

A fegyelmi büntetések végrehajtása
34.§ (1) A fegyelmi büntetések végrehajtásáról az MRLSZ főtitkára intézkedik. A
tagegyesületek kötelesek közreműködni a fegyelmi büntetések végrehajtásban.
(2) A pénzbüntetést az MRLSZ számlájára kell befizetni.

A fegyelmi eljárások és büntetések nyilvántartása
35. § (1) A fegyelmi büntetéseket az MRLSZ fegyelmi bizottsága és a főtitkár tartja nyilván. A
nyilvántartási rendszer kialakításáról a főtitkár és a fegyelmi bizottság gondoskodik.
(2) Írásbeli figyelmeztetéssel, vagy büntetés kiszabása nélkül befejezett ügyek iratait a
határozat jogerőre emelkedésétől számított 3 év múlva selejtezni kell.
(3) Egyéb fegyelmi büntetéssel zárult ügyek iratait a büntetés lejárta után 5 évvel kell
selejtezni.
(4) Doppingvétség büntetésének letelte után az iratok csak 10 év múlva selejtezhetők.
(5) A (2-3) bekezdés szerinti selejtezést a fegyelmi bizottság elnöke és legalább egy tagja
végzi, a (4) bekezdés esetén az MRLSZ elnöke, főtitkára, az elnökség két tagja és a fegyelmi
bizottság elnöke végzi.

A költségek viselése
36. § (1) A fegyelmi szabályzat alkalmazása során keletkezett költségek az MRLSZ-t terhelik.
(2) A fegyelmi eljárás alá vont személy az eljárás során a dokumentumokról saját költségére
másolatot kérhet.
(3) A határozatokról minden, az eljárásban érintett személy kap másolatot.
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III.
EGYÉB RENDELKEZÉSEK
37.§ A fegyelmi eljárás során eljáró szervek az egyes szabályokat a hatályban lévő magyar
törvényekkel, jogszabályokkal kapcsolatosan kialakult, általánosan elfogadott gyakorlatnak
megfelelően értelmezik.

Záradék
Jelen fegyelmi szabályzatot az MRLSZ elnöksége elfogadta és azt hivatalos honlapján
közzétette.

11

