
A Magyar Bridzs Szövetség
Fegyelmi Szabályzata

1.S
Fogalma és célja

hz MBSZ fe$relmi szabáIyzatának célja, hory igazságos, következetes és
e5rséges módon kezelje a bridzsversenyek kapcsán előforduló helytelen, a
játékostársakat sértő és hátráltató magatartásformákat, ezzel is védve a
sportág érdekeit, ígazodva a nemzetközileg kialakult normákhoz.

2.S
Hatálya

Kiterjed minden, a Ma$rar Bridzs Szövetség vary szervezeti e$lségei által
rendezett illetve engedéIyezett, Ma5rarországon sorra kerülő
bridzseseményre, az azon résztvevő valamennyi magrar vas/ külföldi
j átéko sra, kapitányra, tlézőre és közremúködore.

3.S
Tudomásulvétel és jogoruoslat

Az MBSZ versenyein résztvevő játékosok (nézők, kapitányok, stb.)
nevezésük elfogadásának feltételeként tudomásul veszik, hory a Fe5relmi
SzabáIyzat rájuk nézve kötelező és az ebben eloírtak megsértése a
szab áIyzatban leírt köve tkezrnényekkel j ár.

4.S
Kizátőlagosság

Az MBSZ vary szervezeti e5lségei által engedélyezett bridzseseményen
kizárőIag a jelen Fe5lelmi SzabáLyzat érvényes és alkalmazhatő' us/anakkor
a versenyek rendezőinek jogában á11 saját, es/ versenyre érvényes
rendszabályokat kialakítani. Ezek a rendszabályok a Fe5relmi SzabáIyzattal
ellentétesek nem lehetnek.

s.s
Fegyelmi vétségek

Pe$lelmi vétséget követ eI az, akí

sporttevékenységgel összefüggő va5r egléb jogerősen megállapított
búncselekményt követ el,
az MBSZ bármely szervének határozatát nem tartja be,
a verseny- és játékszabályokat súlyosan megszegi (p1. a
bridzsverseny illemszabáIyaít súlyosan megsérti; a
versenyrendezőség, illetve annak megbízottja első felhívására nem
tartja be a fe$lelmet vary a játék rendjét; stb.),
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(4l Sportszerútlen magatartást tanúsít (pl. nem fordul a
versenyrendezőséghez l megbízottjához l oly an esetben, amikor ezt a
szabályok előírják; a versenyszabályokkal kapcsolatban kiadott
rendelkezéseket megsérti, Vary eltúri, hory azt mások megsértsék;
akár játékostársával szemben is sportszerútlenül viselkedik)

(5) magának vary másnak bármilyen módon jogtalan előnyt szerez
vary i5rekszik szerezní; továbbá, aki másnak jogtalan előnyt nyújt
(p1. nem tiszta eszközökkel játszik; olyan konvenciót alkalrnaz,
amelyet titokban tart az ellenfél előtt; akár a lapok elhelyezésével
Vary e5léb cselekvéssel, szőval, rejtett intésekkel felvilágosítást
nyújt a játék bármely vonatkozásában; stb.),

(6) az MBSZ Vary szewezeti e5rségei va5lonában kárt okoz,
(7) a tornavezető engedélye nélkül a versenyt önkényesen' korábban

befejezí.

6.S
Fegyelmi büntetések

(1) írásbeli figrelmeztetés
(2) 10.000- 50.000 Ft-ig terjedő pénzbüntetés
(3) eltiltás meghatározott _MBSZ által szer:tezett- bridzsverseny

látogatásától i11' meghatár ozott MB SZ által fe1ü5re1t tevékenységtől
(4) 3 hónaptól 10 évig terjedo eltiltás az MBSZ által szervezett

mindennemú bridzseseménytől
(5) javaslat az MBSZ közgrulésének, az MBSZ álta1 szewezett

eseményekrol való örökre kitiltásra

A (3) és (4) bekezdésben meghatározott fe5lelmi büntetés mellett
mellékbüntetésként pénzbüntetés is kiszabható.

Amennyiben az MBSZ közgrulése nem szavazza meg az (5) szerinti
javaslatot, annyiban az eljáró Fe$lelmi Bizottságnak a (4) szerinti új fe5relmi
büntetést kell kiszabnia.

Az MBSZ által szervezett mindennemú eseménytól _határozott időre történő-
eltiltás esetén a büntetés felének leteltével az MBSZ Elnöksége, a további
büntetést a Fe5lelmi Bizottság javaslatára felfüggesztheti. Minden bü4tetés
felfüggesztése csak a határozat jogerőre emelkedésétől számított es/ év
elteltével vizsgálható először

Az MBSZ áItaI szervezett mindennemú eseménytől való örökre eltiltást, a
határozat jogerőre emelkedésétol számított 20 év elteltével lehet legkorábban
felülvizsgálni.
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7.S
Egyéb intézkedések

Az MBSZ Elnöke _ a fe5reImí Bizottság elnökének e5retértésével _ fe5relmi
e1járás lefolytatása nélkül alkatmazhatja a 6.s (1) bekezdését.

Az írásbeli figrelrneztetésben részesített játékos a figrelmeztetés
kézhemételétől számított 15 napon belül kérheti a fe5lelmi eljárás
lefolytatását, aminek következményeként a feglelmi eljárás lefolytatása
nélkül hozott írásbeli figrelmeztetés hatályát veszti.

8.S
A fegyelmi büntetés célja és kiszabásának elvei.

A fe5lelmi büntetés legfőbb célja a nevelés, s ennek megfeleloen azt ú5r kell
kiszabni, hory igazodjék a fe5lelmi vétség súlyához és az elkövető
vétkességének fokához, továbbá az enyhitő és súlyosító körülményekhez.

e.s
A fegyelmi büntetés végrehajtásának felfüggesztése.

Az egr évet meg nem haladó eltiltás végrehajtása próbaidőre felfüggeszthető,
ha az elkövető személyi körülményeire, valamint az elkövetett fe5lelmi
vétségre tekintettel a büntetés célja a büntetés végrehajtása nélkül is
elérhető. A próbaidőre felfüggesztett fe5lelmi büntetést azonnal végre kell
hajtani, amennyiben az elmarasztalt személlyel szemben, a próbaidó alatt
bármínemú fe5relmi büntetést alkalmaznak. A próbaidőt hat hónaptól
három évig terjedő időtartamban lehet megállapítani.

10.s
A fegyelmi bizottság

A fe5relmi bizottság három tagból álL Az MBSZ elnöksége - 5 évre- bízza meg
és menti fel a fe$lelmi bizottság elnökét és tagjait.

Nem vehet részt az eljáró fe5lelmi bizottságban az,

- aki a fe$relmi eljárás alá vont személynek házastársa, es/enes ági rokona,
testvére, vary sógora;
- aki a fe$relmi eljárás alá vont személlyel perben á11.

- aki a fe5'elmi eljárás alá vont személy csapattársa, va$I a fe5lelmi eljárás
tár5lát képező esetben ellenfele volt.

Fentiekre vonatkozóan a bizottsági tagokat bejelentési kötelezettség terheli.
Az MBSZ elnöke hivatalból va5r kifogás alapján köteles az elfogultságot
vizsgálni, és annak kérdésében határozatot hozní. A fe5lelmi tár5lalás
megnyitása után csak akkor van helye kifogásnak, ha a kifogásoIő azonnaI
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valószínúsíti az elfogultságot, valamint azt, hory ez csak most juthatott
tudomására.

A fe$lelmi eljárás alá vont személy, bármely bizottsági taggal szemben
elfogultságot jelenthet be. Az elfogultság tényét a kérelmezőnek kell
indokolnia. A bizottsági tag elfogultságának kérdésében - a bejelentéstól
számított 8 napon belül _ az MBSZ Elnöke dönt.

11.S
A feryelmi bizottság hatásköre

A fe5lelmi eljárás lefolytatása első fokon az MBSZ fe5lelmi bizottságának
hatáskörébe tartozik.

12.S
A fegyelmi eljárás elrendelése

Fe5lelmi eljárást csak annak elrendelése után lehet lefolytatni. A fe5relmi
eljárás elrendelése hivatalból való tudomásra jutás vary bejelentés aiapján
történik. A fe5relmi eljárást az MBSZ elnöksége - sürgős esetben az elnök _

rendeli el. A feglelmi bizottság is elrendelheti a fe5relmi eljárást, amennyiben
e$r másik fe$lelmi eljárás lefolytatása során merül fel annak szükségessége.

A fegrelmi eljárást elrendelő határozatban, az első fokú fe5relmi határozat
meghozataláig terjedő időre a sporttevékenység folytatásától való
felfüggesztést is ki lehet mondani. Felfüggesztés esetén az első fokú fe5relmi
határozatot a felfüggesztés elso napjától számított 30 nap alatt kell
meghozni.

Fe$lelmi eljárást el lehet rendelni és le lehet folytatni azza| szemben is, aki a
fe5lelmi vétség elkövetése után MBSZ -tagszervezetí- tagsági viszonyát
bármely módon megszünteti.

13.S
Elévülés

A fe5lelmi eljárást nem lehet elrendelni,

- ha a fe5lelmi vétség elkövetéséről a fe5lelmi eljárás elrendelésére illetékes
szervnek bejelentés folytán vary más úton, több mint három hónapja
tudomása van.
- ha a fe5relmi vétség elkövetése óta _ függetlenül a tudomásra jutás
időpontjától_ több mint egr év eltelt

Büntető eljárás esetén az l I l bekezdésben meghatározott határidők nem a
fe5lelmi vétség elkövetésétól, hanem a büntető eljárás jogeros befejezésétől
számítanak. 
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14.S
A fegyelmi tárgyalás előkészitése

Azt a szeméIyt, akivel szemben fe5lelmi eljárást rendeltek el, a fe5lelmi
tár5ralásra meg kell idézní. Az idézésben röviden meg kell jelölni a feglelmi
eljárás alapját és fi5lelmeztetni kell a fe5lelmi eljárás alá vont személyt arra,
hory jogában á11 védekezését írásban benyűjtani, továbbá ho5l idejében kí
nem mentett távolmaradása a fe5relmi tárglalás megtartását és a
határ ozathozatalt nem akad áIy o zza.

A fe5lelmi tárgralás előtt a fe5relmi bizottság elnöke, a tár5ralás során a
fe5lelmi bizottság határoz a tanuk megidézése, e5léb bizonyítékok
beszerzése, valamint az érdekelt e5resület vary szer\I képviselójének
meghívása ü5lében.

1s.s
A fegyelmi tárgyalás

A fe5relmi tár$lalást az elnök vezeti. A tár5lalás megnyitása után a bizottság
elnöke vary e5rik tagja ismerteti a feglelmi eljárás alapjául szolgáló tényeket.
Ezt követően a fe5relmi eljárás alá vont személy adja elő védekezését.

A fe5relmi bizottság a védekezés meghallgatása után lefolytatja a bizonyítási
eljárást, amelynek során kihallgatja a tanukat, szükség esetén szakértőket
von be, foganatosítja az esetleg szükséges helyszíni szemlét, ismerteti a
beszerzett okiratokat. A bizonyítás felvétele a fe5'elmi eljárás alá vont
személy jelenlétében történik. Szükség esetén szembesítést is el 1ehet
rendelni.

Ha a fe5lelmi eljárás alá vont személy szabáIyszeríI ídézés ellenére nem
jelent meg és távolmaradását elfogadhatóan nem mentette ki, a fe5le1mi
tár5lalást a jelenléte nélkül is meg lehet tartani.

A bizonyítási e1járás lefolytatása után a fe$relmi bizottság zárt ülésen,
e5rszerú szótöbbséggelhozza meg határozatát. A zárt ülésen csak a fe5relmi
bizottság elnöke és tagjai, valamint a jegrzőkönyvvezető vehet részt.

A fe$lelmi tár5ralás nyilvános, indokolt esetbe n azonban a fe$relmi bizottság
zárt tárgralást is tarthat

16.S
A fegyelmi tárgyalás jegyzőkön5rue

A fe5relmi tár5lalásról je$rzokönyvet kell készíteni, amelynek vezetésére az
elnök a tár5lalás megkezdése előtt je5lzőkönyvezetőt rendel ki, va5l az egrik
bizottsági tagot bízza meg.
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A jegrzőkönyvnek tartalmaznia kell :

- a tár5ralás helyét és idejét,
- a jelenlévők nevét és lakcímét,
- a fe5lelmi eljárás alá vont személy személyi adatait,
- a fe$relmi eljárás alá vont személy védekezésének lényegi elemeit,
- a kihallgatott tanuk vallomását, a meghallgatott szakértok véleményét,
- az írásbeli bizonyítékok ismertetésének a megtörténtét,
- a határozat kihirdetésének a megtörténtét,
- a nyilatkozatokat a fellebbezés kérdésében.

A jeryrzőkönyvet a fe5reimi bizottság elnöke és a jegrzőkönywezető írják aIá.

A fe5lelmi tár$ralás je$lzőkönyve a fe5lelmi tár$laláson történtek
bízonyítására szolgál. Tényállás csak a fegrelmi tár5lalási je5lzőkönyvben
foglaltakra alapítható. A jegrzőkönyvet a fe5lelmi eljárás irataihoz kell
csatolni.

17.S
A fegyelmi határozat

A fe5lelmí határozat tartalmát tekintve megszüntető (felmentő) vary büntető
határozat lehet.

Megszüntető határozatot keIl hozni akkor:

- ha a megállapított cselekmény nem valósít meg fe5relmi vétséget;
- ha az eljárás alapját képező cselekmény megtörténte nem nyert bizonyítást;
- ha nem állapítható meg az elkövető vétkessége;
- ha a fe5lelmi vétség súlyára és az eset összes körülményeire tekintettel
még a legenyhébb fe5lelmi büntetés kiszabása sem Látszík szükségesnek.

Ha megszüntető határozatothozni nem lehet, akkor büntető határozatot kell
}:'ozni.

A feglelmi határozat rendelkező részbőI és indoklásból á11. A határozat
bevezetésében meg kell jelölní a fe5lelmi bizottság összetételét, továbbá
annak nevét, aki ellen az eljárás indult, végül a határozat meghozatalának
helyét és idejét.

A megszüntetó határozat rendelkező részének tartalmazni keIl a fe5lelmi
eljárás aIá vont személy nevét, lakcímét, továbbá aZ eljárás
megszüntetésének kimondását a megszüntetés okának pontos
megjelö1éséve1.
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A büntető határozat rendelkező részének tartalmaznia kell az elköveto nevén
és személyi adatain kívül az elkövetett fe5relmi vétség megjelölését, a
vétkesség kérdésében való döntést és az alkalmazott fe5zelmi büntetést. A
}ratározat rendelkező tészében meg kell állapítani ahatározat nyilvánosságra
hozatalának módját, továbbá utalni kell a fellebbezés lehetőségére is.

Büntető fe5lelmi határozat indoklásának tartalmaznia kell a bízonyítottnak
tekintett tényállást a bizonyítékok megjelölésével, továbbá annak kifejtését,
hogr a szankcionált cselekmény milyen fe5lelmi vétséget valósít ffieg, végül
az enyhítő és súlyosító körülmények értékelését és mindezek alapján a
fe5lelmi büntetés mértékének indoklását'

A fe5lelmi határozatot a lehetőségekhez képest a tárgralás berekesztése után
azornlaL, de legkésőbb 8 napon belül kell meghozní és az írásba foglalt
határ ozatot az é rdeke lte kkel kézbe síté s útj án ke 11 közö lni.

Fellebbezés hiányában a határozat a kézbesítéstől számított 16. napon
emelkedik jogerőre és válik végrehajthatóvá. A jogerős és végrehajtható
határozatot mindazoknak a szerveknek kell elküldeni, amelyek
közr em'íjkö dni kö te le sek a határ ozat vé gre h aj tá sában .

A fe5relmi bizottság az általa hozott, kihirdetett határozatot saját jogkörében
eljárva, semmilyen módon nem változtathatja meg.

18.S
Fellebbezés

Az elso fokú fe5lelmi határozat ellen a fegrelmi eljárás alá vont személy
fellebbezéssel élhet.

A fellebbezést a kézbesítéstől számított 15 napon belül, írásban a fe5lelmi
bizottságnál kell bejelenteni' A fellebbezésí határidő elmulasztása esetén
ígazolásí kérelemnek helye nincs.

1e.s
Másodfokú tárgyalás és határozat

A fe5relmi bizottság első fokú határozatának megtámadása esetén,
másodfokoÍ1 az MBSZ elnöksége jár el.

A másodfokú határozat rendelkezo része helyben ha5rhatja,
megváltoztathatja vary hatályon kívül helyezheti a megtámadott határozatot.

A másodfokú határozatot minden esetben indokolni kell, de a másodfokon
eljáró MBSZ elnöksége, az első fokon eljáró fe5lelmi Bizottság indoklását is
teljeskörúen átveheti.

- 8.-



Megválto ztatás e setében lehet:

- megszüntető határozatothozni;
- feryelmi vétséget másként megjelölni;
- más fegrelmi büntetést alkalmazni azzal a kikötéssel, hory az első
fokon kiszabottnál súlyosabb büntetést nem 1ehet alkalmazni.

A határozat hatályon kívül helyezése esetén az indoklásban meg kell jelölni,
hory a fe5relmi bizottságnak milyen új bizonyítási eljárást kell lefolytatni,
illetve mely bizonyítási eljárást milyen módon kell kiegészíteni.

A másodfokú határozat ellen fellebbezésnek nincs helye, meghozatala napján
válik jogerossé és végrehajthatóvá.

20.s
Vegyes rendelkezések

A jogerősen befejeződött fe5lelmi eljárás iratait az Elnökségnek kel1 átadní
tudomásul vétel és megórzés végett.

21.S
Hatálybaléptetó és átmeneti rendelkezések

Jelen Fe5relmi szabáIyzat az MBSZ Elnökségének jóváha$lása napján lép
életbe. A rendelkezéseit a folyamatban levo ü5lekben alkaIlrrazni kell, azzal a
feltétellel, hory a fe5'elmi e1járás aIá vont személyekre súlyosabb
j ogkövetkezményt nem állapíthat meg.


