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A Magyar Baseball és Softball Szövetség fegyelmi szabályzata
A MOBSSZ Elnöksége a Szövetség Fegyelmi Szabályzatát(FSZ) az alábbiakban állapítja meg:

1. §
Szabályzat célja
A MOBSSZ célja a Sporttörvény rendelkezéseivel összhangban:
a) hatékonyan, és időszerűen védje a játékban, a sportág irányításában, szervezésében, lebonyolításában
résztvevők személyét és jogait, továbbá a sportág rendjét és tisztaságát;
b) segítsen betartatni, illetve tiszteletben tartatni a sportággal összefüggő valamennyi szabályzatot;
c) ösztönözze a játékosokat és a sportvezetőket a játékfegyelem megtartására, a sportszervezetével, a
sporttársaival, az ellenfél sportolóival, a játékvezetőkkel, sportvezetőkkel, valamint a közönséggel szembeni
sportszerű magatartásra, a Fair Play elvének betartására
d) nevelje a játékosokat és sportvezetőket 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.§
Szabályzat hatálya
A fegyelmi vétséget az elkövetés idején hatályban lévő FSZ szerint kell elbírálni.
Ha a cselekmény elbíráláskor már új FSZ van hatályban, amely szerint az elkövetett cselekmény már nem
fegyelmi vétség, illetve ha az elkövetett cselekmény mint fegyelmi vétség miatt enyhébb büntetés kiszabását
rendeli el, akkor az új FSZ-t kell alkalmazni a hatályba lépése előtt elkövetett cselekményre is.
A FSZ-t kell alkalmazni:
a) a MOBSSZ tisztségviselőire, választott bizottságainak tagjaira és alkalmazottaira;
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b) az igazolt, átigazolt, illetve minden olyan sportolóra, aki MOBSSZ által szervezett verseny keretében
mérkőzésen bárhol részt vesz;
c) a MOBSSZ tagjai által szervezett csapatokra, alkalmi csapatra (a továbbiakban együtt: sportszervezet);
d) a sportágban tevékenykedő sportszakemberekre (sportvezető, edző, játékvezető, tisztségviselő, játékos, segítő)

3.§
Fegyelmi vétség
Játékos(sportoló) vagy sportszakember részéről elkövetett fegyelmi vétségnek minősül, ha:
a) sportszerűtlen magatartást tanúsít;
b) a sportág játékszabályait megsérti;
c) valakit a sportággal kapcsolatos viselkedése tekintetében szándékosan megtéveszt; illetve tanukénti
meghallgatása során a MOBSSZ bármely bizottságát vagy tisztségviselőjét szándékosan félrevezeti vagy
megtéveszti;
d) magának, másoknak vagy sportszervezetének jogtalan előnyt szerez, illetve másoknak jogtalan előnyt nyújt,
hátrányt okoz, valamint ezek bármelyikére kísérletet tesz;
e) szerződésben vállalt kötelezettségének nem, vagy csak részben, illetve késedelmesen tesz eleget, vagy
egyoldalúan módosítja azt;
f) hivatalos (bajnoki-, kupa- torna) mérkőzésre a játékvezető felhívása ellenére sem jelenik meg a játéktéren.
h) a sportággal kapcsolatos hivatalos iratot meghamisít, hamis, vagy hamisított okiratot felhasznál, vagy ezek
valamelyikét megkísérli;
i) a sportteljesítmény fokozására tiltott teljesítményfokozó szert szed vagy módszert alkalmaz (doppingol),
illetőleg annak alkalmazásában közreműködik, segítséget nyújt, arra rábír, vagy ezekre ajánlkozik.
l) sportággal összefüggő szándékos, közvádas, bűncselekmény elkövetését, bíróság jogerősen megállapította;
m) az illetékes Fegyelmi Bizottság által kiszabott fegyelmi büntetést nem tölti le vagy a büntetésnek a kiszabott
büntetést határidőre nem teljesíti;

1108 Budapest, Semsey Andor utca 9 fsz3.
Adósz.:18065255-1-42 Banksz: MagNet 16200209-00136574-00000000 Nytsz.: 46
// web:www.baseball.hu //email: office@baseball.hu

n) tiltakozásul elhagyja a pályát, vagy megtagadja a mérkőzés folytatását; illetve a hivatalos kezdési időpontban
a játékvezető felhívására sem hajlandó a mérkőzés megkezdésére;
o) a MOBSSZ etikai és gyermekvédelmi szabályzatát megszegi,
p) válogatott rendezvényen a meghívása ellenére alapos ok nélkül nem jelenik meg;
q) sportvezetőként nem az elvárható gondossággal jár el és az általa vezetett sportszervezetben sorozatosan
fegyelmi vétségek történnek;
r) sportvezetőként a fegyelmi eljárásban érintett személyeket indokolatlanul nem tájékoztatja vagy a fegyelmi
határozatot az érintettekkel nem ismerteti;
r) a fegyelmi eljárásban eljáró személyekkel az eljárás hivatalos keretein kívül kapcsolatba lép, hogy döntésüket
befolyásolni próbálja vagy a meghozott döntést véleményezze.

4.§
A fegyelmi büntetés célja
A fegyelmi büntetés célja - a sportág rendjének és tisztaságának védelme érdekében - a fegyelmi vétséget
elkövető sportszerűségre nevelése, valamint annak megelőzése, hogy a sportág versenyrendszerének résztvevője
fegyelmi vétséget kövessen el.

5.§
A fegyelmi büntetés kiszabásának feltétele
Fegyelmi büntetést csak akkor lehet kiszabni, ha az FSZ a cselekményt fegyelmi vétségnek nyilvánítja és
meghatározza a fegyelmi büntetés nemét és mértékét.

6.§
Fegyelmi büntetések
A vétkes fél fegyelmi büntetése lehet:
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a)

szóbeli figyelmeztetés, vagy írásbeli megrovás;

b)
sportszövetség által adott kedvezmények legfeljebb egy év időtartamra történő megvonása
(csökkentése);
c)

eltiltás meghatározott számú nemzetközi vagy hazai bajnoki- vagy kupamérkőzéstől;

d)

eltiltás meghatározott nemzetközi vagy hazai időtartamra bajnoki- vagy kupamérkőzéstől;

e)
pénzbüntetés, melynek mértéke nem haladhatja meg a hivatásos sportoló sporttevékenységből származó
éves átlagjövedelmének hat havi összegét. Amatőr és szerződéses amatőr sportolóra pénzbüntetés nem szabható
ki.
f)

vétkes cselekménnyel érintett mérkőzés eredményének törlése (csak 15 napon belül alkalmazható).

g)
Bűncselekmény elkövetése esetén a bírósági eljárás során alkalmaztak szankciót, akkor ugyanazon
típusú büntetés nem szabható ki;
A fegyelmi vétségek büntetései:
a)

kiállítás – egy mérkőzéstől eltiltás;

b)

nem szándékos sportszerűtlenség – figyelmeztetés vagy megrovás és maximum 3 hónap eltiltás;

c)

szándékos sportszerűtlenség
a.

sérülés okozása esetén:

b.

sérülés nélkül:

minimum 9 hónap eltiltás
1-9 hónap eltiltás

d)

szándékos ki nem állás vagy pályáról levonulás – pénzbüntetés vagy maximum 6 hónap eltiltás;

e)

dopping vétség - egyedi fegyelmi bizottsági döntés, de legalább egy mérkőzéstől eltiltás;

f)

jogosulatlan szereplés – 1-5 mérkőzéstől eltiltás;

g)

hivatalos iratot meghamisít, hamis, vagy hamisított okiratot felhasznál – 1-3 év eltiltás;

h)

MOBSSZ tisztségviselő vagy bizottság szándékos megtévesztése, félrevezetése –1-3 év eltiltás;

i)

válogatott rendezvénytől távolmaradás alapos ok nélkül – pénzbüntetés vagy maximum 6 hónap eltiltás;
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j)
Fegyelmi eljárásban részt vevő személyek eljáráson kívüli befolyásolására kísérletet tesz vagy őket
megfélemlíti – minimum 1 év eltiltás;
k)

egyéb esetekben – egyedi fegyelmi bizottsági döntés.

Ugyanazon cselekmény bajnoki éven belüli ismételt elkövetése esetén az eredeti büntetés kétszerese is kiszabható.

7.§
Az eljárás kezdeményezése
A fegyelmi eljárást csak fegyelmi vétség alapos gyanúja megléte esetén lehet elrendelni.
A fegyelmi bizottság elnöke fegyelmi eljárást rendelhet el. Fegyelmi eljárás elrendelését indítványozhatja:
a) az MOBSSZ elnöksége;
b) az MOBSSZ elnöke;
c) az MOBSSZ főtitkára;
d) a bajnokságot, kupát, tornát (versenyt) lebonyolító bizottság elnöke, az adott liga/verseny vezetője/szervezője;
e) a MOBSSZ hivatalos játékvezetői;
f) a MOBSSZ tagjai a vélelmezett fegyelmi vétség tudomására jutását követő három napon belül.
A fegyelmi eljárás elrendelhető akkor is, ha a játékvezető nem vette észre a súlyos sportszerűtlenséget és ezért
nem tudott a helyszínen megfelelő döntést hozni.
A fegyelmi eljárás elrendeléséről a bizottság elnöke 5 napon belül dönt.
Fegyelmi eljárást csak a fegyelmi eljárás írásbeli elrendelése után folytathatja le a Fegyelmi Bizottság.
A fegyelmi eljárás elrendelése előtt az elrendelésre jogosult a fegyelmi bizottság tagját megbízhatja az eljárás
elrendeléséhez szükséges bizonyítékok (adatok) beszerzésével, kiegészítésével.
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8.§
A védekezés joga
Aki ellen fegyelmi eljárás indult, jogosult arra, hogy az elrendelés okát, annak tartalmát megismerje, kérdéseket
és észrevételeket tegyen, valamint a fegyelmi eljárás szabályai által meghatározott eljárási cselekményben részt
vegyen.
A Fegyelmi Bizottság köteles az eljárásban résztvevőt jogairól és kötelessége teljesítésének vagy elmulasztásának
következményeiről kioktatni, a jogorvoslati lehetőség igénybevételének lehetőségeiről és módjáról felvilágosítani.

9.§
A jogorvoslati jogosultság
A Fegyelmi Bizottság határozata ellen jogorvoslatnak van helye.
A fegyelmi döntése ellen 15 napon belül lehet jogorvoslati kérelemmel a MOBSSZ elnökségéhez fordulni.

10. §
Összeférhetetlenség
A fegyelmi eljárásban a Fegyelmi Bizottság elnökeként, tagjaként nem vehet részt az:
a) aki ellen a fegyelmi eljárás indult, valamint a sértett;
b) aki az eljárás alá vont személynek vagy a sértettnek házastársa, egyeneságbeli rokona, örökbefogadottja,
mostoha- vagy neveltgyermeke, örökbefogadó-, mostoha-, vagy nevelőszülője, testvére, élettársa, egyeneságbeli
rokonának házastársa, jegyese, házastársának egyeneságbeli rokona és testvére, testvérének házastársa; valamint
aki a fegyelmi eljárásban, mint tanú vagy szakértő vesz részt;
c) aki a fegyelmi eljárás során tanúként, vagy szakértőként hallgatnak meg, illetve aki a fegyelmi eljárás alá vont
személlyel perben vagy haragban van;
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d) akitől a fegyelmi felelősség elfogulatlan, tárgyilagos megítélése egyéb okból nem várható (pl. érintett csapat
játékosa);
Amennyiben összeférhetetlenség miatt a Fegyelmi Bizottság tagjainak a száma három fő alá esik, akkor az
MOBSSZ elnöksége póttagokat jelölhet ki az eset kivizsgálásának idejére.

11. §
A fegyelmi határozat
A Fegyelmi Bizottság a fegyelmi felelősségről határozatban dönt. A tényállás jogi elbírálásában javaslatok,
észrevételek nem kötik. A Fegyelmi Bizottság tárgyalás mellőzésével is hozhat határozatot.
A fegyelmi határozat lehet vétkességet megállapító, felmentő vagy fegyelmi eljárást megszüntető.
A Fegyelmi Bizottság az eljárás alá vontat vétkesnek nyilvánítja, megállapítja, hogy az fegyelmi cselekményt
követett el és büntethető, azután büntetést szab ki.
A Fegyelmi Bizottság az eljárás alá vontat felmenti, ha:
a) a fegyelmi eljárás alapjául szolgáló cselekmény nem fegyelmi vétség, vagy azt nem az eljárás alá vont követte
el;
b) nincs bizonyítva a fegyelmi eljárás alapjául szolgáló cselekmény elkövetése, illetőleg az, hogy a fegyelmi
vétséget az eljárás alá vont követte el;
c) a fegyelmi vétség súlyára és az eset összes körülményeire tekintettel a legenyhébb fegyelmi büntetés kiszabása
sem látszik szükségesnek.
A Fegyelmi Bizottság a fegyelmi eljárást megszünteti, ha:
a) a megvádolt személy már nem vonható felelősségre;
b) a fegyelmi eljárás alapjául szolgáló cselekményt már jogerősen elbírálták;
c) a fegyelmi vétség elévült.
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12. §
A fellebbezésre jogosultak
Az elsőfokú fegyelmi határozat ellen fellebbezésre jogosult:
a) akivel szemben a fegyelmi határozatot hozták;
b) a reá vonatkozó rendelkezés ellen az, akivel szemben a határozat rendelkezést tartalmaz;
c) az MOBSSZ elnöke vagy elnökségi tagja;
d) az MOBSSZ főtitkára.

13.§
A fellebbezés határideje
A fellebbezés határideje 15 nap.
A fellebbezés határidejét a kihirdetésétől kell számítani.
A fellebbezés határideje valamennyi fellebbezésre jogosultra vonatkozik.

14. §
Elévülés
Nem lehet a fegyelmi eljárást elrendelni, ha a fegyelmi eljárás alapjául szolgáló cselekmény elkövetése óta több
mint 3 (dopping ügyben 8) év eltelt.
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15.§
Kapcsolattartás
A Fegyelmi Bizottság a sportvezetőkkel és játékosokkal a MOBSSZ tag sportszervezeteken keresztül tartja a
kapcsolatot. A sportszervezet vezetője köteles a MOBSSZ által adott információkat az érintett sportvezető illetve
sportolók tudomására hozni. Fegyelmi Bizottság tagjait a sportvezetők, játékosok csak nyilatkozat- vagy
vallomástétel illetve meghallgatás kérése miatt kereshetik meg, a Fegyelmi Bizottság hivatalos elérhetőségen.
Fegyelmi ügyek kapcsán csak a sportszervezet vezetője keresheti meg a MOBSSZ egyéb vezetőit, képviselőit.
A fegyelmi határozatot a Fegyelmi Bizottság e-mailben illetve weboldalon hirdeti ki. A kihirdetéssel a határozat
az érintettek számára kézbesítettnek minősül.

16.§
Nyilvánosság
A Fegyelmi Bizottság előtt tett bejelentés, nyilatkozat, vallomás vagy átadott bizonyíték tekintetében külön kell
jelezni, ha nyilatkozatot tevő kéri az átadott adatok bizalmas kezelését és azok nyilvánosságra hozatalához nem
járul hozzá. A Fegyelmi eljárás ténye, az eljárás alá vontak személye és az eljárásban érintett cselekmény, valamint
a Fegyelmi Bizottság határozata minden esetben nyilvános.

17. §
Hatályba lépés
Jelen Szabályzatot az MOBSSZ Elnöksége 2018. április 24.-i határozatával fogadta el és 2018. április 24. napjával
hatályba léptette. A Szabályzatot a hatálybalépést követően elkövetett fegyelmi vétségek esetén kell alkalmazni.

