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I. Általános rész 

 

A Fegyelmi Szabályzat hatálya 
 

1. § A Dávid Kornél Kosárlabda Akadémia Alapítvány Fegyelmi Szabályzatának 

(továbbiakban: Szabályzat) személyi hatálya kiterjed a Dávid Kornél Kosárlabda 

Akadémia Alapítvány igazolt sportolóira, valamint nem igazolt, de a csapatai játékos 

listáján regisztrált sportolóira, illetve azok szüleire. 

 
 

II. Fegyelmi vétség 

 

2. § (1) Fegyelmi vétséget követ el az a sportoló, vagy sportoló bármely törvényes képviselője 

 
a.) aki jelen szabályzatban foglalt fegyelmi vétségek bármelyikét 

megvalósítja; 
b.) aki sporttevékenységgel összefüggésben magának vagy másoknak 

bármilyen módon jogtalan előnyt szerez, vagy igyekszik szerezni, 

továbbá aki másnak jogtalan előnyt nyújt vagy igyekszik nyújtani, illetve 

bűncselekményt követ el; 

c.) aki sportolóhoz méltatlan magatartást tanúsít, 
d.) aki sportteljesítmény fokozására tiltott teljesítményfokozó szert, vagy 

módszert (dopping) alkalmaz, vagy alkalmazásában közreműködik. 

 

(2) Fegyelmi vétséget követ el az a személy is, 

 

a.) akit a mérkőzés folyamán kiállítottak, vagy a terem elhagyására 

köteleztek a játékvezetők. Ezt a fegyelmi vétséget edző akkor valósítja 

meg, ha az általa elkövetett második technikai hiba miatt kell a termet 

elhagynia; 

b.) aki a Dávid Kornél Kosárlabda Akadémia Alapítvány Etikai Kódexét 

vétkesen megszegi. 

 
III. Fegyelmi büntetések 

3. § (1)  A vétséget elkövetőre fegyelmi büntetésként:  

a.) szóbeli figyelmeztetés; 

b.) írásbeli megrovás; 
c.) kedvezmények megvonása vagy csökkentése; 

d.) mérkőzéstől történő eltiltás; 

e.) korosztálya fölötti edzés- és játéklehetőségtől való eltiltás; 

f.) az edzések látogatásától meghatározott időre történő eltiltás; 

g.) hivatalos alapítványi kitüntetésre vagy elismerésre való felterjesztéstől 

való eltiltás; 

h.) az Alapítvány sportiskolájának kötelékéből történő kizárás 

szabható ki. 

 

(2) Az a sportoló, aki írásbeli megrovásnál súlyosabb fegyelmi büntetés hatálya alatt 

áll, a korosztálya fölötti játéklehetőségtől, valamint hivatalos alapítványi 

kitüntetésre, vagy elismerésre való felterjesztéstől a fegyelmi büntetése hatálya 

alatt automatikusan eltiltásra kerül. 
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(3) Annak a sportolónak, aki tagdíjfizetési hátralékkal rendelkezik, a 

kötelezettsége teljesítéséig a játékjoga felfüggesztésre kerülhet, amelyhez külön 

fegyelmi tárgyalás tartása nem szükséges. Az e pontban meghatározott 

felfüggesztés, a hátralékos tagdíj megfizetésével megszűnik. 

 

4. § Ha a nemzetközi sportági szakszövetség, a magyar sportági szakszövetség vagy a 

területileg illetékes sportági szakszövetség a sportolóra jogerős fegyelmi büntetést 

szabott ki, a Dávid Kornél Kosárlabda Akadémia Alapítvány a magyar sportági 

szakszövetség Fegyelmi Szabályzata értelmében végrehajtja azt. 

 

 
IV. A fegyelmi büntetések kiszabásának elvei 

 

5. § A fegyelmi büntetés legfőbb célja a nevelés és az általános, valamint a különös 

megelőzés. Ennek megfelelően a fegyelmi büntetést úgy kell kiszabni, hogy igazodjék 

a fegyelmi vétség súlyához, az elkövető vétkességének fokához, továbbá az enyhítő és 

súlyosbító körülményekhez. 
 

6.§ (1) A fegyelmi büntetéseket hónapokban meghatározva kell kiszabni. 

 (2) A próbaidőre történő felfüggesztés mértékét években kell megszabni. 

7. § A próbaidőre felfüggesztett fegyelmi büntetést végre kell hajtani, ha a próbaidő alatt 

újabb, a szóbeli figyelmeztetésnél súlyosabb fegyelmi büntetés kerül kiszabásra ki. 

 

8. § A fegyelmi büntetés próbaidőre történő felfüggesztéséről a büntetést kiszabó bizottság a 

büntetés kiszabásakor, de legkésőbb a fegyelmi büntetés lejártát megelőző egy 

hónappal határozhat. 

 

9. § (1) A fegyelmi büntetések együttesen is kiszabhatók. 

 

(2) Több, egy időben elbírált fegyelemi vétség esetén azok egy fegyelmi büntetéssel is 

büntethetők. 

(3) Ha az eljárás alá vont a fegyelmi büntetés hatálya alatt újabb fegyelmi eljárás 

megindítására alapul szolgáló kötelezettségszegést követ el, ugyanaz a fegyelmi 

büntetés ismételten kiszabható. 

 

 

 
V. Fegyelmi ügyben eljáró szervek 

 

10. § Fegyelmi eljárás megindítását: 

 

a.) az Alapítvány Kuratóriumának a tagjai; 

b.) az Alapítvány választott vagy megbízott vezetői; 

c.) bármely csapat edzője kezdeményezheti írásban, az ok megjelölésével. 

 

11. § (1) a.) Az elsőfokú fegyelmi eljárások lefolytatása érdekében az Alapítvány 

Kuratóriuma az adott ügyre vonatkozóan a fegyelmi eljárás megindítására 

okot adó körülményről való értesüléstől számított 7 napon belül kijelöli 

a fegyelmi bizottság elnökét. 
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b.) A Fegyelmi Bizottság elnökének nem jelölhető az Alapítvány 

Kuratóriumának tagja. Az elnöknek kijelölt személy a választott-, és a 

megbízott tisztségviselők közül, továbbá az alapítványnál szerződött edzők 

közül 3-5 tagú fegyelmi bizottságot hoz létre a kijelöléstől számított 3 napon 

belül. Az első fokú eljárásban a fegyelmi bizottság tagjaként nem választható 

az Akadémia Kuratóriumának a tagja. 
 

(2) Az elsőfokú fegyelmi határozat esetében a másodfokú eljárás lefolytatására az 

Alapítvány Kuratóriuma jogosult. 

 

(3) A Másodfokú Bizottság döntése ellen jogorvoslati fórum az Alapítvány 

keretein belül nincs. 

 

12. § (1) A Fegyelmi Bizottság 3-5 tagból álló bizottságban jár el. 

 

(2) A Fegyelmi Bizottság tagjainak számát úgy kell megállapítani, hogy 

összeférhetetlenség bejelentése esetén az (1) bekezdésnek megfelelően is el tudjon 

járni. 

 

(3)  Amennyiben a (2) bekezdésben jelzett esetben nincs elegendő tag a fegyelmi 

eljárás lefolytatásához, a Kuratórium eseti megbízást adhat a bizottság 

munkájában való részvételre. 

 

(4)  A Fegyelmi Bizottság ügyrendjét maga állapítja meg. A fegyelmi vétség 

kérdésében egyszerű többségi szavazással határoz. 

 
 

VI. Összeférhetetlenség 
 

13. § (1)  A Fegyelmi Bizottság eljárásában és döntésének meghozatalában elnökként, 

tagként nem vehet részt, illetve jegyzőkönyvvezetőként nem működhet közre: 

a.) az eljárás alá vont személy   közeli hozzátartozója (a Ptk. alapján 

meghatározott közeli hozzátartozó); 

b.) akit az eljárás során tanúként vagy szakértőként meghallgatnak; 

c.) akitől egyébként az ügy elfogulatlan elbírálása nem várható el. 

d.) az eljárás alá vont személy 

 

(2)  A másodfokú eljárásból - az előző bekezdésben felsoroltakon túlmenően - ki van 

zárva az, aki az elsőfokú eljárásban a fegyelmi bizottság tagja, elnöke volt, vagy 

jegyzőkönyvvezetőként működött közre. 

 

14. § (1)   Az elnök, a tag, illetve a jegyzőkönyvvezető az összeférhetetlenséget köteles az 

eljáró bizottságnak (másodfokon az eljáró testületnek) bejelenteni, tevékenységét 

az eljárásban egyidejűleg megszüntetni. A fegyelmi eljárás azon részét, amelyben 

az érintett személy is részt vett, meg kell ismételni, az összeférhetetlenséget ez 

esetben bejelentő személyt pedig az eljárásból a bizottságnak ki kell zárni. 

 

(2) Amennyiben az összeférhetetlenség az eljáró bizottság elnökével szemben áll fenn, 

akkor a Kuratórium új elnököt választ, aki új fegyelmi bizottságot jelöl ki. 
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VII. A fegyelmi eljárás megindítása 
 

15. § Fegyelmi eljárás a kötelezettségszegéstől számított egy éven belül indítható. Külföldön 

elkövetett fegyelemi vétség esetén a határidőt az eljárás alá vont belföldre történő 

visszaérkezésétől kell számítani. 

 

16. § (1) A fegyelmi eljárást írásban, a Fegyelmi Bizottság elnöke, vagy annak 

helyettesítésével megbízott személy rendelheti el a 10.§-ban felsorolt személyek 

indítványa alapján. A fegyelmi eljárás elrendeléséről az eljárás alá vont személyt, 

8 napon belül értesíteni kell. 

 

(2) Az értesítésben meg kell jelölni: 

 

a) a fegyelmi eljárás tárgyát és megindításának jogalapját; 

b) a fegyelmi eljárás alapjául szolgáló cselekményt; 

c) a rendelkezésre álló bizonyítékokat; 

d) az eljárás alá vont meghallgatásának, illetve a tárgyalás megtartásának 

időpontját. 

 

17. § Az értesítéshez egyidejűleg csatolni kell a fegyelmi eljárás alapjául szolgáló írásbeli 

okiratok és egyéb bizonyítékok másolatát is. 

 

18. § Az értesítésben az érintett figyelmét fel kell hívni arra, hogy az eljárás során jogi 

képviselőt vehet igénybe, illetve igényelheti az arra illetékes munkavállalói és szakmai 

érdekképviseleti szerv részvételét. Fel kell hívni továbbá az eljárás alá vont figyelmét a 

tárgyalásról való távolmaradásának következményeire. 

 

19. § A tárgyalást úgy kell kitűzni, hogy arról a felek az értesítést a tárgyalás előtt legalább öt 

munkanappal korábban megkapják. 

 

20. § Amennyiben a fegyelmi eljárás alá vont személy 18. életévét nem töltötte be, az eljárás 

megindításáról törvényes képviselőjét is értesíteni kell, aki jelenléte nélkül a kiskorú 

személy nem hallgatható meg a fegyelmi eljárásban. Ez esetben egy törvényes képviselő  

jelenléte szabályszerűnek minősül. Két megjelent törvényes képviselő esetén a tárgyalás 

előtt ki kell jelölniük maguk közül a tárgyalás alatt a képviseleti jogokat gyakorló 

törvényes képviselőt. Egyetértés hiányában erről a Fegyelmi bizottság elnöke dönt. 

 
VIII. A fegyelmi eljárás lefolytatása 

 

21. § (1) A fegyelmi eljárás első tárgyalását legkésőbb az eljárás megindításáról szóló 

értesítés kézhezvételétől számított tizenöt napon belül meg kell tartani. 

 

(2) Ha valamelyik fél vagy képviselője a tárgyaláson nem jelenik meg, tárgyalást 

tartani és az ügyet érdemben elbírálni csak akkor lehet, ha az eljárás alá vontat 

vagy képviselőjét szabályszerűen értesítették. 

 

(3)  Az eljárás lefolytatható akkor is, ha az eljárás alá vont vagy képviselője írásban 

bejelentette, hogy a tárgyaláson nem kíván részt venni. 

 

(4)  Amennyiben a (2) bekezdésben meghatározott értesítési kötelezettség 

szabályszerűen és bizonyítottan megtörtént, a fegyelmi eljárás lefolytatásának a 

távollévő eljárás alá vont személlyel szemben nincs akadálya. 
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22. § (1)  A tárgyalást az eljáró bizottság elnöke vezeti, aki e jogkörét a fegyelmi bizottság 

bármely tagjára átruházhatja. 
 

(2) Az eljáró bizottság elnöke a tárgyalás megnyitása előtt ellenőrzi, hogy a 

megidézett személyek, tanúk, szakértők és a fegyelmi bizottság tagjai jelen 

vannak-e, illetve, hogy szabályszerűen megtörtént-e az idézésük; majd megnyitja a 

tárgyalást. 

 

(3)  A tárgyalás megnyitását követően az elnök közli az eljárás alá vonttal a 

kötelezettségszegés elkövetésével kapcsolatos megállapításokat és azok 

bizonyítékait. 

 

(4) Az eljárás alá vont az ügy iratait megtekintheti, az elhangzottakra észrevételt tehet, 

és további bizonyítást javasolhat. 

 

23. § (1) A tárgyaláson a tényállás tisztázása érdekében bizonyítást kell lefolytatni, amely 

során a Fegyelmi Bizottság tanúkat, szakértőt hallgathat meg, valamint tárgyi 

bizonyítékokat, így különösen iratokat, fényképeket, videofelvételeket szerezhet 

be, továbbá szemlét tarthat. 

 

(2) A tényállás tisztázása érdekében a Fegyelmi Bizottság további, általa 

szükségesnek tartott, a bizonyítást célzó intézkedést is tehet. 

 
24. § (1) A tárgyalásról és az egyes eljárási cselekményekről jegyzőkönyvet kell felvenni. 

 

(2) A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell 

a.) a tárgyalás helyét és idejét; 

b.) a résztvevők nevét és eljárásban való részvételük okát; 

c.) a fegyelmi eljárás alá vont adatait; 

d.) a fegyelmi eljárás alapjául szolgáló bizonyítékok felsorolását; 

e.) a tárgyaláson meghallgatott tanúk, szakértők és egyéb személyek vallomását; 

f.) elsőfokú eljárás esetén az indokolással ellátott fegyelmi határozatot; 

g.) a jogorvoslati lehetőségekre történő figyelmeztetést; 

h.) az eljárás alá vont személy, képviselője és az eljárást vezető elnök aláírását. 

 

25. § Az eljárás alá vont jogi képviselőt vehet igénybe az eljárás során, illetve kérhet az 

érintett munkavállalói, illetve szakmai érdekképviselet szerv részvételét. Az érintett 

számára képviseleti jogának gyakorlását lehetővé kell tenni. 

 

26. § Ha az eljárás alá vont meghallgatására tartós akadályoztatása miatt nem kerülhet sor, a 

kötelezettségszegés elkövetésével kapcsolatos megállapításokat és azok bizonyítékait az 

eljárás alá vonttal írásban kell közölni, és nyolc napos határidő kitűzésével fel kell 

szólítani, hogy védekezését terjessze elő. 

 

27. § Az első fokú eljárást, a megindításától számított legfeljebb 30 napon belül 

határozathozatallal be kell fejezni. Az ügy bonyolultságára tekintettel az eljáró bizottság 

elnöke az eljárást egy alkalommal 15 nappal meghosszabbíthatja. 

 

28. § (1) A fegyelmi ügyet a lehetőségekhez képest egy tárgyalás alatt le kell zárni. 

Amennyiben a fegyelmi eljárást az első tárgyalás napján nem lehet befejezni, 

akkor nyolc napon belül újabb tárgyalást kell tartani. 
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(2) Az új tárgyalási napról a jelenlévőket szóban, a távollévőket pedig írásban 

értesíteni kell. Amennyiben írásos értesítés kiküldésére is sor kerül, úgy a 

következő tárgyalás napját úgy kell kitűzni, hogy az értesítést az érintettek a 

tárgyalás napja előtt legalább 5 munkanappal kézhez kapják. 

 

 
XI. A fegyelmi eljárás felfüggesztése 

 

29. § (1) A fegyelmi eljárást a Bizottság felfüggesztheti, ha 

 

a) az eljárás alá vont önhibáján kívül védekezését nem tudja előterjesztetni, 

b) a kötelezettségszegés miatt büntetőeljárás vagy szabálysértési eljárás indult, 

feltéve, hogy ennek jogerős befejező határozata nélkül a tényállás 

megnyugtatóan nem tisztázható, tehát, ha előzetes döntésre van szükség az 

ügy szempontjából valamely meghatározó tény vagy körülmény tekintetében. 

 

(2)  Az (1) bekezdés (a) pontja esetében a felfüggesztés legfeljebb az akadály 

megszűnéséig tarthat. A fegyelmi felelősségre vonás alkalmazása lehetőségének 

végső időpontját megelőzően legkésőbb tizenöt nappal a Fegyelmi Bizottság a 

rendelkezésére álló adatok alapján dönt. 

 
(3)  Az (1) bekezdés (b) pontjában meghatározott esetben a felfüggesztés a büntető- 

vagy szabálysértési eljárás jogerős befejezéséig tart. 

 

(4)  A fegyelmi eljárás felfüggesztését határozatban kell elrendelni, mellyel szemben 

felülvizsgálati kérelmet lehet benyújtani az Alapítvány Kuratóriumához. E kérelem 

benyújtására jogosult bármely fél, jogi képviselőjük vagy az akinek jogát vagy 

jogos érdekét az ügy érinti – ezen érdekének írásbeli megjelölésével. 

 

(5) A Kuratórium a kérelem alapján határozatot 

a.) helyben hagyja; 

b.) a kérelemnek helyt adva az eljáró Bizottságot a fegyelmi eljárás folytatására 

utasítja. 

 

 
X. A fegyelmi eljárás megszüntetése 
 

30. § Meg kell szüntetni a fegyelmi eljárást, ha 

a.) az eljárás alá vont a terhére rótt kötelezettségszegést nem követte el, vagy 

annak elkövetése nem bizonyítható; 

b.) a fegyelmi eljárás tartama alatt az eljárás alá vont személy más sportszervezetbe 

igazol át vagy elhalálozik. 

 

 
XI. A fegyelmi határozat 

 

31. § A Fegyelmi Bizottság a fegyelmi ügyben határozattal dönt. A határozatban a Bizottság 

a.) amennyiben a kötelezettségszegést megállapítja, büntetést szab ki; 

b.) kötelezettségszegés hiányában az eljárás alá vontat felmenti; 

c.) a fegyelmi eljárást megszünteti. 
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32. § (1) A fegyelmi határozat tartalmazza 
a) a fegyelmi büntetést, 

b) annak mértékét, illetve időtartamát, 

c) a végrehajtás felfüggesztésére vonatkozó rendelkezést, 

d) a határozat indokolását, 

e) az alkalmazott jogszabályok és szabályzatok felsorolását, 

f) illetve az eljárás alá vont tájékoztatását a jogorvoslat lehetőségeiről. 

E feltételek együttes megléte hiányában a fegyelmi határozat semmis. A döntésről 

ekkor új határozatot kell kiállítani. 

 

(2)    Elsőfokú eljárásban a fegyelmi határozatot a fegyelmi eljárás jegyzőkönyvében 

lehet rögzíteni. 

 

33. § (1) A meghozott határozatot a fegyelmi tárgyalás befejezését követően a jelenlevő 

érintettekkel kihirdetés útján közölni kell. 

 

(2) A meghozott határozatot az eljárás befejezésétől számított nyolc napon belül 

írásba kell foglalni, ezt követően az eljárás alá vonttal kézbesítés útján is közölni 

kell. 

 

34. § (1) A fellebbezés hiányában jogerőssé váló határozatot meg kell küldeni mindazon 

szerveknek, amelyek kötelesek közreműködni a határozat végrehajtásában. 

 

(2) A jelenlévő érdekeltek fellebbezési jogukról a határozat kihirdetésekor írásban 

lemondhatnak. Ezt a tárgyalás jegyzőkönyvére rá kell vezetni. 

 

 
XII. Az eljárás mellőzésével hozott határozat 

 

35. § (1) A Fegyelmi Bizottság a sportolóra írásbeli figyelmeztetés és tagdíjfizetés 

elmulasztása okán játékjog-felfüggesztése fegyelmi büntetést fegyelmi eljárás 

lefolytatása nélkül is kiszabhat, ha a tényállás megítélése egyszerű, és a 

kötelezettségszegést az eljárás alá vont elismeri, illetve ha a jelzett fegyelmi 

büntetés arányban áll a kötelességszegés súlyával. 

 
 

XIII. Jogorvoslati lehetőségek 

 

36. § (1)     Az elsőfokú fegyelmi határozat ellen a kézbesítésétől számított nyolc napon belül 

az eljárás alá vont személy személyesen vagy jogi képviselője útján fellebbezést 

terjeszthet elő. 

 

(2) A fegyelmi büntetésről szóló elsőfokú határozattal szembeni fellebbezést szóban, a 

határozat kihirdetéssel történő közlésekor is elő lehet terjeszteni. Ezt a tárgyalás 

jegyzőkönyvére rá kell vezetni. A fegyelmi határozatot az eljárás alá vont sportoló 

tudomásul veheti, amellyel a fellebbezési jogáról lemond és a határozat jogerőssé 

válik. 

 

(3)  A fellebbezést az elsőfokú fegyelmi határozatot hozó bizottság elnökénél kell 

benyújtani, aki azt három munkanapon belül az eljárás során keletkezett összes 

irattal együtt továbbítja a másodfokon eljárásra jogosult Kuratóriumhoz. 

 

(4) Másodfokú eljárás során az eljáró Kuratórium legalább kétfős testületként jár el. 



10 

Dávid Kornél Kosárlabda Alapítvány Fegyelmi Szabályzata 

 

 

a)  a fellebbezést elutasítja, ha nem a jogosulttól vagy nem a határidőn belül 

érkezett 

b)  az elsőfokú határozatot megsemmisítheti, és az első fokon eljáró Fegyelmi 

Bizottságot új eljárásra utasíthatja a figyelembe veendő szempontok 

megjelölésével; 

c) a határozatot megváltoztathatja; 

d) a határozatot helyben hagyhatja. 

 
(5) A fellebbezés elbírálásával kapcsolatos eljárásra, a határidők számítására, illetve 

az összeférhetetlenségi szabályokra az elsőfokú eljárásra előírt rendelkezéseket kell 

alkalmazni. 

(6) A fellebbezéssel megtámadott határozatra a fellebbezés nincs halasztó hatállyal. 

 

 
XIV. A határozatok végrehajthatósága 

 

37. § (1) Az elsőfokú határozat a kihirdetése napján előzetesen végrehajtható a fellebbezésre 

való tekintet nélkül; 

 

(2) A 26.§-ban meghatározott esetben az elsőfokú határozat a védekezés 

előterjesztésére nyitva álló nyolc nap elteltével, az azt követő napon jogerős és 

végrehajtható. 

 

(3) Amennyiben a másodfokú eljárásig az első fokú határozatban 3. § (1) d), e), f), g) 

pontjai szerint kiszabott fegyelmi büntetést az eljárás alá vont személy letöltötte, 

akkor abból további hárányt nem szenvedhet el. 

38. § A jogorvoslati kérelem alapján hozott másodfokú határozat jogerős és végrehajtható. 

39.§ (1) Az eljárás alá vont személy az Alapítvány Kuratóriumához benyújtott 

kérelemben kérheti a határozat végrehajtása alóli, méltányosságból történő 
mentesítését. 

 

(2) Mentesítésnek akkor van helye, ha 

a) a fegyelmi büntetés időtartamának több mint a fele eltelt és 

b) a felelősségre vont újabb fegyelmi vétséget nem követett el, továbbá 

c) a fegyelmi büntetés elengedésére egyébként érdemes; feltéve, hogy a 

büntetés célja ilyen módon is elérhető. 

 

(3) Nem lehet a végrehajtás alóli mentesítést alkalmazni a végrehajtásában 

felfüggesztett eltiltás jellegű büntetések esetében, valamint a végleges kizárás 

jellegű büntetések esetében. 

 

 
XV. A fegyelmi eljárás költségei 

 

40. § (1) A fegyelmi eljárás lefolytatásával összefüggő felmerült költségeket az viseli, 

akinek érdekkörében az felmerült. 

 

(2) Ha az eljárás alá vont személy fegyelmi felelősségét megállapították, az eljárás alá 

vont köteles viselni az által indítványozott eljárási cselekmények, illetve részéről 

igénybe vett jogi képviselő költségeit. A már kifizetett ilyen költségeket meg kell 

térítenie. 
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XVI. A fegyelmi határozatok nyilvántartása 
 

41. § (1) A fegyelmi határozatokat az Alapítvány Kuratóriuma tartja nyilván. 

 

(2)   Amennyiben az eljárás alá vont   személy másik   sportszervezetbe   igazol   át, 

a nyilvántartott adatokat az átvevő sportszervezet számára meg kell küldeni. 

3) Az átvevő sportszervezetet tájékoztatni kell arról is, ha az átvett játékos vagy az 

átvevő sportszervezet érdekkörébe kerülő személy ellen eljárás folyik. 

 

42. § A jogerős fegyelmi határozatot a határozatot hozó bizottság vagy testület elnöke a 

nyilvántartás szabályai szerint bejegyzi. 

 

43. § A fegyelmi eljárás iratait a büntetés végrehajtásának befejezésétől, illetve a 

végrehajthatóság megszűnésétől számított három évig kell megőrizni. 

 
 

XVII. Értelmező rendelkezések 

 

44. § A szabályzat vonatkozásában a Sportról szóló 2004. évi I. törvény, értelmező 

rendelkezései irányadóak. 

 

45. § (1)    A szabályzat során alkalmazott határidőket naptári napokban kell érteni, kivéve 

ahol a szabályzat határozottan munkanapot említ. 

 
 

XVIII. Különös rész 

 

46. § (1) A fegyelmi szabályzat általános részében megfogalmazott rendelkezések alapján a 

fegyelmi szabályzat különös részében felsorolt vétségek esetében az ott megjelölt 

büntetések szabhatók ki. 

 

(2)  Az egyes nevesített vétségek esetén szereplő büntetések között megjelenésük 

sorrendjében csökkenő erősorrend érvényesül. 

 

(3) A mérkőzéstől való eltiltás időtartamába a két versenykiírás közötti idő nem 

számítható be. 

 

(4) Fegyelmi vétség ismételt megvalósítása esetén a kiszabható büntetés kizárólag 

súlyosabb lehet a korábban kiszabottnál. Ez esetben a büntetés kiszabható 

maximuma a kétszeresére emelkedik. 

 

(5)  A különös részben nem szabályozott esetekre a Fegyelmi szabályzat általános 

részének rendelkezései alkalmazandók. 
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47. § Sportszerűtlen viselkedés 

 
(1) (a) Tilos az Alapítvány sportolóinak a mérkőzés folyamán az 

  Alapítvány által használati jog alapján jogosultan használt teremben 
  káromkodni, szitkozódni, sportvezetőt, játékvezetőt, ellenőrt, 
  akadémiánk játékosát, ellenfelét vagy a nézőközönséget sértő szavakkal, 
  illetni, gúnyolni, a pályán kívül lévőkkel vitázni, vagy veszekedni. 
 (b) Az Alapítvány sportolói az (a) pontban meghatározott magatartásokat 
  az Alapítvány által bérbe vett létesítményein kívül sem tanúsíthatják. 

E pont megszegése esetén a kiszabható büntetések 

sportoló esetén: 

1-5 mérkőzésre szóló eltiltás; 

Hivatalos Alapítványi kitüntetésre vagy elismerésre való felterjesztéstől való eltiltás; 

Írásbeli megrovás; 

Szóbeli figyelmeztetés. 

 
 

48. § Durva játék 

 

A sportszerűtlenség egyik alakzata. Az ellenfél vagy a játékostársa testi épségét, 

egészségét veszélyeztető - szándékos, vagy súlyosan gondatlan – magatartás, mulasztás, 

vagy cselekedet, melyet csak sportoló valósíthat meg. 

E pont megszegése esetén a kiszabható büntetések: 

1-5 mérkőzésre szóló eltiltás; 

Hivatalos Alapítványi kitüntetésre vagy elismerésre való felterjesztéstől való eltiltás; 

Írásbeli megrovás; 

Szóbeli figyelmeztetés. 

 

49. § Tettleges bántalmazás 

 

(1)  Az ellenfelét vagy játékostársát játék közben a játéktéren bántalmazó vagy az 

ellenfelét vagy játékostársát leköpő sportoló büntetése: 

az Alapítvány kötelékéből történő kizárás 

1-6 hónapig terjedő mérkőzés-eltiltás; 

hivatalos Alapítványi kitüntetésre vagy elismerésre való felterjesztéstől 1 
évig történő eltiltás; 

 

(2) A tettlegességet viszonzó játékos a kezdeményezővel azonos elbírálás alá esik. 
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50. § Tettleges bántalmazás játéktéren kívül 

 

(1) Az ellenfelét, játékostársát vagy a sporteseményen résztvevő más személyt a 

játéktéren kívül tettlegesen bántalmazó vagy ellenfelét leköpő játékos büntetése: 

az Alapítvány kötelékéből történő kizárás 

2 hónaptól 1 évig terjedő mérkőzés-eltiltás hivatalos Alapítványi 

kitüntetésre vagy elismerésre való felterjesztéstől 13 hónaptól 2 évig 

terjedő eltiltás; 
 

(2) A tettlegességet viszonzó játékos a kezdeményezővel azonos elbírálás alá esik. 

 
 

51. § Sportolóhoz méltatlan magatartás 

 

(1) Az a sportoló, aki sportemberi státuszához méltatlan magatartást tanúsít, 

amennyiben más fegyelmi vétséget magatartásával nem valósít meg, sportolóhoz 

méltatlan magatartás fegyelmi vétségét követi el. 

E pont megszegése esetén a kiszabható büntetések: 

az Alapítvány sportiskolájának kötelékéből történő kizárás 

1-8 hónapig terjedő mérkőzés-eltiltás; 

edzések látogatásától való 1-3 hónapig tartó eltiltás 
hivatalos Alapítványi kitüntetésre vagy elismerésre való felterjesztéstől 1 

évig történő eltiltás; 

írásbeli megrovás. 

 
 

52. § A mérkőzés eredményének jogellenes befolyásolása. 

 

Az a sportoló, aki a mérkőzés eredményét előzetes megállapodással, arra való 

törekvéssel vagy ajánlkozással befolyásolja vagy megkísérli azt, fegyelmi vétséget követ 

el, és vele szemben az alábbi fegyelmi büntetések alkalmazhatók: 

az Alapítvány sportiskolájából történő kizárás, 

1-2 évig terjedő mérkőzés-eltiltás; 

1 évig tartó eltiltás edzések látogatásától 

hivatalos Alapítványi kitüntetésre vagy elismerésre való felterjesztéstől 1 
évig történő eltiltás. 

 
 

53. § Más sportszervezet rendezvényén, eseményén vagy edzésén történő engedély 

nélküli részvétel. 

 

Az a sportoló, aki az Alapítvány szakmai vezetőjének vagy elnökének előzetes 
írásbeli engedélye nélkül más sportszervezet rendezvényén, eseményén vagy edzésén 
vesz részt, fegyelmi vétséget követ el és az alábbi büntetésekkel sújtható: 

1 hónaptól egy évig terjedő mérkőzés-eltiltás; 

hivatalos Alapítványi kitüntetésre vagy elismerésre való felterjesztéstől 1 évig 

történő eltiltás; 

írásbeli megrovás. 
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54. § Edzésről történő engedély nélküli távolmaradás 

 

Az a sportoló, aki úgy marad távol a számára kötelezően előírt edzéstől, hogy a 

távolmaradásra edzőjétől előzetesen nem kap engedélyt fegyelmi vétséget követ el és 

1-2 mérkőzésre szóló eltiltással; 

hivatalos Alapítványi kitüntetésre vagy elismerésre való felterjesztéstől 1 
évig történő eltiltással; 

írásbeli megrovással; 

szóbeli figyelmeztetéssel 

büntethető. 
 

55. § Utasításra jogosult személy utasításának be nem tartása 

 

Az a sportoló, aki az Alapítvány által meghatározott személyektől kapott felettesi 

utasítást nem tartja be, fegyelmi vétséget követ el és 

1-10 mérkőzésre szóló eltiltással; 

hivatalos Alapítványi kitüntetésre vagy elismerésre való 

felterjesztéstől 1 évig történő eltiltással; írásbeli megrovással; 

szóbeli figyelmeztetéssel 
büntethető. 

 
 

56. § Mérkőzésről történő engedély nélküli távolmaradás 

 

(1) Az a játékos, aki az edzője előzetes engedélye nélkül kötelező mérkőzéséről távol 

marad fegyelmi vétséget követ el. Büntetése: 

1-10 mérkőzésre szóló eltiltással; 

hivatalos Alapítványi kitüntetésre vagy elismerésre való felterjesztéstől 1 
évig történő eltiltással; 

írásbeli megrovással 
büntethető. 

 

(2) A büntetés 5-10 mérkőzésre szóló eltiltás, amennyiben a vétség a csapat számára 

büntetőpontokat vagy kizárást állást eredményez. 

 

(3) A büntetés 6 hónaptól 1 évig terjedő mérkőzés-eltiltás, amennyiben a vétség a csapat 

kizárásához vezet. 

 
 

57. § Játékjogosultság nélküli mérkőzés-részvétel 

 

Az a játékos, aki úgy vesz részt mérkőzésen, hogy arra játékengedély, érvényes 

sportorvosi igazolás vagy más alapítványi szabály alapján játékjogosultsággal nem 

rendelkezik, fegyelmi vétséget követ el és az alábbi büntetésekkel sújtható: 

1-5 mérkőzésre szóló eltiltás; 

hivatalos Alapítványi kitüntetésre vagy elismerésre való felterjesztéstől 3-6 
hónapig történő eltiltás; 

írásbeli megrovás 
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58. § Szándékos rongálás 

 

Amennyiben egy tag vagy sportoló az Alapítvány vagy más sportszervezet tulajdonában 

vagy használatában álló értéktárgyat szándékosan megrongál fegyelmi vétséget követ el 

és az alábbi büntetések szabhatók ki: 

2-10 mérkőzésre szóló eltiltás; 

hivatalos Alapítványi kitüntetésre vagy elismerésre való felterjesztéstől 3-6 
hónapig történő eltiltás; 

írásbeli megrovás; 

szóbeli figyelmeztetés. 

 

A büntetés korlátlanul enyhíthető, amennyiben a rongáló a fegyelmi határozat 

meghozataláig az okozott kárt megtérítette. 

 

59. § Gondatlan károkozás 

Aki az 58.§-ban leírt fegyelmi vétséget gondatlanul valósítja meg vagy bármely módon, 

különösképp az Alapítvány tulajdonát képező tárgynak, felszereléseinek 

elveszítésével kárt okoz fegyelmi vétséget követ el, amennyiben   az   Alapítvány 

által a kártérítésre szabott határidő alatt nem téríti meg az okozott kárt. A kiszabható 

büntetés: 

1-5 mérkőzésre szóló eltiltás; 

hivatalos Alapítványi kitüntetésre vagy elismerésre való felterjesztéstől 3-6 
hónapig történő eltiltás írásbeli megrovás; 

szóbeli figyelmeztetés. 

 
A büntetés korlátlanul enyhíthető, amennyiben a rongáló a fegyelmi határozat 

meghozataláig az okozott kárt megtérítette. 

 
XIX. Vegyes rendelkezések 

 

60. § A Dávid Kornél Kosárlabda Akadémia Alapítvány Fegyelmi Szabályzata a Kuratórium 

által történt elfogadást követően november 1. napján lép hatályba, rendelkezéseit az e 

napot követően elkövetett fegyelmi vétségek esetén kell alkalmazni. 

 

 

Székesfehérvár, 2022.11.07. 

 

 

 

 

 
Dávid Kornél 

Alapító 
Dr. Dávid László 

Kuratóriumi Elnök 

Matus Gábor 

Ügyvezető 
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