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A Magyar Golf Szövetség
Sportfegyelmi szabályzata
A sportról szóló 2004. évi I. törvény (a továbbiakban Stv.) és a sportfegyelmi felelősségről
szóló 39/2004 (III.12.) Korm. rendelet alapján a Magyar Golf Szövetség (1146 Budapest,
Istvánmezei út 1-3. – a továbbiakban MGSZ) elnöksége a Szövetség sportfegyelmi
szabályzatát (a továbbiakban: Szabályzat) az alábbiak szerint állapítja meg:
A Szabályzat hatálya
1.§
(1) A Szabályzatba foglalt rendelkezések a magyarországi golfsportra és golféletre terjednek
ki. Rendelkezései a sportrendezvényen1 elkövetett, e Szabályzatba ütköző cselekedetekre,
cselekményekre vonatkoznak.
(2) A Szabályzat rendelkezéseit kell alkalmazni az MGSZ egyéb szabályzataiba, etikai
kódexébe ütköző, MGSZ által elfogadott nemzetközi sporttestületek tiltólistáinak2, a The
Royal and Ancient Golf Club of St. Andrews golf szabályainak vétkes megsértése esetén.
E szabályzat rendelkezéseit - doppingvétség esetén - együttesen kell alkalmazni az MGSZ
Doppingszabályzatában ill. a doppingellenes tevékenység szabályairól szóló 43/2011 (III.23.)
Korm. rendeletben foglaltakkal.
(3) A Szabályzat személyi hatálya kiterjed az
a.) MGSZ sportolóira / versenyzőire, akik a MGSZ éves tagsági kártyáját (szövetségi
kártya) kiváltották,
b.) sportszakemberekre3,
c.) golfversenyen (legyen az szövetségi, vagy nem szövetségi rendezvény)
résztvevőkre (versenyző, közreműködő, egyéb résztvevő),
d.) MGSZ tagszervezeteire, mint sportszervezetekre4,
e.) golfklubokra,
f.) golfsportban tevékenykedő egyéb sportszervezetekre.
(4) Ha a sportág nemzetközi szövetsége, szervezete a sportolóval, sportszakemberrel illetve
sportszervezettel szemben szab ki a nemzetközi szabályok szerint büntetést, emellett
egyidejűleg az MGSZ sportfegyelmi eljárás lefolytatását is elrendelheti jelen Szabályzat
szerint.
Sportszervezet vagy sportszövetség által versenyrendszerben vagy azon kívül, résztvevők jelenlétében
megtartott verseny, mérkőzés. A sportesemény sportrendezvénynek minősül.
1

The World Anti-Doping Code (www.mgsz.hu), HUNADO honlapján (www.antidopping.hu) közzétett tiltólista
Sportszakembernek minősül az a természetes személy, aki a 7/2010(IV.23.) KSH közlemény szerinti sportfoglalkozást folytat, vagy a sportszervezettel, sportszövetséggel munkaviszonyban vagy polgári jogi
jogviszonyban sporttevékenységgel kapcsolatban közvetlenül vagy közvetetetten feladatokat lát el. Ideértve a
Stv. 11/A § szerinti sportszakembereket is.
2
3

4

Beleértve a Stv. 15. § (2) bekezdés szerinti szervezeteket is.
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Sportfegyelmi vétségek
2.§
(1) Sportfegyelmi vétséget követ el az a sportoló, aki
megsérti az Amatőr Státusz Szabályait,
a versenyszabályzat és a versenykiírás rendelkezéseit vétkesen megszegi,
az MGSZ nevében illetéktelenül eljár,
az eltiltás ideje alatt hendikep módosító versenyre benevez, vagy azon részt vesz,
az MGSZ-nek a sportolót közvetlenül érintő szabályzatainak rendelkezéseit
megszegi,
f.) az MGSZ által szervezett sportrendezvényen vagy sportszervezet
sportlétesítményén (sportlétesítményében) sportszerűtlenül viselkedik,
g.) a golfpálya berendezésében, tartozékában vagy felszerelésében szándékosan kárt
okoz,
h.) az eredménylapra (score-kártya) valótlan eredményt ír és ebből kifolyólag
kedvezőbb eredményt ér el, mint a valóságos, vagy játékostársának hasonló
cselekményét eltűri, esetleg megegyezéses alapon elősegíti,
i.) az MGSZ szervezésében megvalósuló események, versenyek, edzőtáborok során a
küldöttség vagy a csapat tagjaként a küldöttséget vagy a csapatot önkényesen
elhagyja,
j.) a golf szabályainak megsértésével sérülést okoz játékostársának, vagy más
személynek,
k.) a sporttevékenységgel összefüggésben szabálysértést vagy bűncselekményt követ
el,
l.) a sportteljesítmény fokozására tiltott teljesítményt fokozó szert vagy módszert
(dopping) alkalmaz, annak alkalmazásában közreműködik, illetőleg tiltott
teljesítményfokozó szert birtokol, propagál vagy árusít (doppingvétség),
m.) az MGSZ tagsági viszonyából eredő kötelezettségeit más módon vétkesen
megszegi,
n.) a sporttevékenységgel összefüggésben magának vagy másnak bármilyen formában
jogtalan előnyt szerez, vagy igyekszik szerezni, továbbá, aki másnak jogtalan
előnyt nyújt vagy igyekszik nyújtani, illetve anyagi vagy erkölcsi kárt okoz a
sportágnak,
o.) az MGSZ szervek határozataiban foglalt kötelező rendelkezéseket vétkesen
megsérti, megszegi
p.) egyéb módon sportolóhoz, sportszakemberhez és sportszervezethez nem méltó
magatartást tanúsít.
a.)
b.)
c.)
d.)
e.)

(2) Sportfegyelmi vétséget követ el az a sportszervezet, amely az (1) bekezdés b, c, e, g, k, l,
m, n, o, p pontjában foglalt tevékenységet megvalósítja.
A sportszervezet, ha az (1) bekezdés d) pontjában megjelölt versenyzőtől nevezést elfogad
sportfegyelmi vétséget követ el.
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Sportfegyelmi büntetések
3. §

(1) Sportfegyelmi büntetésként kiszabható
a.) szóbeli figyelmeztetés
b.) írásbeli megrovás
c.) MGSZ által adott kedvezmények/ juttatások legfeljebb egy év időtartamra történő
megvonása / csökkentése
d.) pénzbüntetés5
e.) a sportágon belül szervezett hazai versenyektől való határozott idejű eltiltás
f.) a sportágon belül szervezett hazai versenyektől való végleges eltiltás
g.) nemzetközi sportrendezvényen való részvételtől való – legfeljebb 2 év időtartamú –
eltiltás
h.) sportszakember esetében a sportszakmai tevékenységtől
- akár végleges
időtartamú – eltiltás
i.) szövetségi kártya – akár végleges – megvonása,
j.) hendikep módosítás.
(2) Sportszervezetre az alábbi sportfegyelmi büntetések szabhatók ki:
a.) írásbeli figyelmeztetés,
b.) MGSZ által adható juttatások, támogatások csökkentése / megvonása,
c.) rendezői létszám felemelésére kötelezés,
d.) MGSZ ellenőr fogadására és eljárási költségeinek viselésére kötelezés,
e.) a verseny eredményének megsemmisítése, ranglista pontok levonása,
f.) meghatározott számú versenyből vagy – hivatásos, vegyes, amatőr
versenyrendszerből való – akár végleges időtartamú – kizárás,
g.) MGSZ eljárási költségeinek viselése,
h.) MGSZ-ből való kizárás legfeljebb egy évre,
i.) legfeljebb 50 (ötven) millió Forint pénzbüntetés.

–

(3) A sportfegyelmi büntetések végrehajtásának felfüggesztéséről a fegyelmi határozatban a
sportfegyelmi bizottság határozhat.
(4) A sportfegyelmi bizottság a versenyzőre és a sportszakemberre szóbeli figyelmeztetés és
írásbeli megrovás, a sportszervezetre írásbeli figyelmeztetés sportfegyelmi büntetést tárgyalás
tartása nélkül is kiszabhat, ha a tényállás megítélése egyszerű és a kötelezettségszegést az
eljárás alá vont elismeri.
(5) Ha az eljárás alá vont a sportfegyelmi büntetés hatálya alatt újabb sportfegyelmi eljárás
megindítására alapul szolgáló kötelezettségszegést követ el, ugyanaz a sportfegyelmi büntetés
ismételten kiszabható.

A pénzbüntetés mértéke a hivatásos sportoló sporttevékenységből illetve a sportszakember szakmai
tevékenységéből származó éves nettó átlagjövedelmének tizenkét havi összegét nem haladhatja meg. Amatőr
sportolóra, vagy ingyenes megbízási szerződés alapján tevékenykedő sportszakemberre pénzbüntetés nem
szabható ki.
5
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Sportfegyelmi jogkör gyakorlói
4.§

(1) A sportág sportfegyelmi ügyeiben a sportfegyelmi jogkört
a.)
első fokon az MGSZ elnöksége által 4 (négy) évre választott legalább 3
(három) tagú sportfegyelmi bizottság gyakorolja
b.)
másodfokon az MGSZ elnöksége (sportszövetség fellebbviteli szerve).
(2) A sportfegyelmi bizottság elnökből és választott tagokból áll, működési rendjét – jelen
szabályzatban nem szabályozott kérdésekben - maga állapítja meg.
Összeférhetetlenség
5.§
(1) A sportfegyelmi bizottság eljárásában és döntéshozatalában elnökként, tagként nem vehet
részt, illetve jegyzőkönyvvezetőként nem működhet közre:
a.) az eljárás alá vont versenyző, sportszakember Polgári Törvénykönyvben 6
meghatározott hozzátartozója;
b.) akit az eljárás során tanúként vagy szakértőként hallgattak meg;
c.) akinek a sportfegyelmi büntetés megállapításához vagy annak elmaradásához
érdeke fűződik;
d.) akitől egyébként az ügy elfogulatlan elbírálása nem várható el;
e.) a másodfokú eljárásban, aki az első fokú eljárásban a sportfegyelmi bizottság
elnöke, tagja volt.
(2) Az elnök, a tag, illetve a jegyzőkönyvvezető az összeférhetetlenséget köteles a
sportfegyelmi bizottságnak bejelenteni, és tevékenységét az eljárásban egyidejűleg
megszüntetni. Az elnök, a tag, illetve a jegyzőkönyvvezető összeférhetetlenségét az eljárás alá
vont is - az annak alapjául szolgáló tényről való tudomásszerzést követően haladéktalanul bejelentheti. Összeférhetetlenség megállapítása esetén a sportfegyelmi bizottság a tagot,
illetve a jegyzőkönyvvezetőt az eljárásból kizárja, és az eljárást az elnök, a tag, illetve a
jegyzőkönyvvezető tevékenységével érintett részében megismétli.
(3) Az összeférhetetlenség kérdésben, ha a bejelentés vagy kifogás az eljáró szerv elnökének
személyét érinti, úgy az MGSZ elnöke határoz.
Sportfegyelmi eljárás indítása
6.§
(1) Kötelezettségszegés megalapozott gyanúja esetén a sportfegyelmi bizottság elnöke
sportfegyelmi eljárást indít. Az elnök akadályoztatása esetén a sportfegyelmi bizottság tagjait
is megilleti ez a jog.

6

2013. évi V. törvény
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(2) Sportfegyelmi eljárás a kötelezettségszegésről való tudomásszerzést követő legalább 60
(hatvan) napon belül illetve az elkövetést követő egy éven belül indítható.
(3) Külföldön elkövetett kötelezettségszegés esetén az elévülési határidőt az eljárás alá vont
személy – ismert - belföldre történő visszaérkezésétől kell számítani.
(4) Verseny, versenyrendszer eredményének jogellenes befolyásolása esetén a sportfegyelmi
eljárás megindításának joga nem évül el.
(5) A sportfegyelmi bizottság elnöke nyolc munkanapon belül írásban, a postai
szolgáltatásokról szóló törvény7 szerinti hivatalos iratként, tértivevény többletszolgáltatással
feladott postai küldemény megküldésével vagy - ha ahhoz az eljárás alá vont személy
előzetesen hozzájárult - elektronikus úton értesíti az eljárás alá vont személyt, illetve a
sportszervezetet a sportfegyelmi eljárás megindításáról.
(6) Az értesítésben meg kell jelölni:
a.) a sportfegyelmi eljárás tárgyát és megindításának jogalapját;
b.) a sportfegyelmi eljárás alapjául szolgáló cselekményt;
c.) az eljárás alá vont meghallgatásának, illetve a tárgyalás helyét és időpontját.
(7) Ha a fegyelmi eljárás alapjául szolgáló cselekmény súlya vagy jellege azt indokolja, a
fegyelmi eljárást megindító értesítésben az eljárás alá vont személyt a sportfegyelmi bizottság
elnöke az elsőfokú fegyelmi határozat meghozataláig terjedő időre a sporttevékenység
folytatásától felfüggesztheti.
(8) A tárgyalást úgy kell kitűzni, hogy arról a felek az értesítést a tárgyalás előtt legalább
három munkanappal korábban megkapják.
(9) Ha a sportfegyelmi eljárás alá vont személy kiskorú, az eljárás megindításáról törvényes
képviselőjét kell értesíteni, aki köteles részt venni a sportfegyelmi eljárásban.
(10) Az elektronikus kézbesítés
a.) versenyző / sportoló esetén a szövetségi kártya iránti kérelem benyújtásával
egyidejűleg a versenyző által;
b.) sportszakember esetén a munkaviszony vagy munkavégzésre irányuló egyéb
jogviszony létesítésekor a sportszakember által;
megjelölt elektronikus elérhetőségre (e-mail) történik.
(11) Ha az értesítés a (10) bekezdésben meghatározott elektronikus elérhetőségre történik, az
értesítést akkor kell kézbesítettnek tekinteni, ha a címzett által elektronikusan visszaigazolásra
kerül az értesítés kézbesítése. Ha a címzett az elküldést követő 3 napon belül nem igazolja
vissza a kézbesítés megtörténtét, a (5) bekezdés szerinti postai úton kell az értesítést
megküldeni.
Ez utóbbi esetben az eljárás alá vont értesítésére nyitva álló határidő a 6.§ (5) bekezdésben
megjelölt határidő szerint újra kezdődik.

7
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Sportfegyelmi tárgyalás
7.§
(1) A sportfegyelmi tárgyalást legkésőbb az eljárás megindításáról szóló értesítés
kézhezvételétől számított tizenöt munkanapon belül meg kell tartani.
(2) Ha valamelyik fél vagy jogi képviselője a tárgyaláson nem jelenik meg, tárgyalást tartani
és az ügyet érdemben elbírálni csak akkor lehet, ha az eljárás alá vontat vagy jogi képviselőjét
szabályszerűen értesítették. Az értesítés akkor szabályszerű, ha az értesítésnek a 6. § (6)
bekezdés szerinti tartalmi elemeit, valamint az értesítéssel kapcsolatos határidőket a
sportfegyelmi bizottság megtartotta és ezt az eljárás irataiból igazolni tudja.
(3) Az eljárás lefolytatható akkor is, ha az eljárás alá vont vagy jogi képviselője írásban
bejelentette, hogy a tárgyaláson nem kíván részt venni.
(4) Az eljárás alá vont vagy jogi képviselője a tárgyalásról szóló értesítés kézhezvétele és a
tárgyalás napját megelőző nap közötti időtartamban írásban jelezheti a sportfegyelmi
bizottság elnöke felé, hogy a tárgyaláson, önhibáján kívüli okból nem tud részt venni. Ebben
az esetben a sportfegyelemi bizottság elnöke új tárgyalást tűz ki.
(5) A sportfegyelmi bizottság elnöke a tárgyalás megnyitását követően ismerteti az eljárás alá
vonttal az eljárás megindításához vezető tényállást, a kötelezettségszegés elkövetésével
kapcsolatos megállapításokat és azok bizonyítékait. Az eljárás alá vont az ügy iratait
megtekintheti, az elhangzottakra észrevételt tehet, és további bizonyítást javasolhat.
(6) A tárgyaláson a tényállás tisztázása érdekében bizonyítást kell lefolytatni, amely során a
sportfegyelmi bizottság tanút, szakértőt hallgathat meg, valamint tárgyi bizonyítékként
iratokat, fénykép-, hang- és filmfelvételt szerezhet be, továbbá szemlét tarthat.
(7) A tárgyalásról és az egyes eljárási cselekményekről jegyzőkönyvet kell felvenni. A
jegyzőkönyvet az ügy irataival együtt kell kezelni.
(8) Az eljárás alá vont az eljárás során meghatalmazás alapján jogi képviselőt vehet igénybe.
A meghatalmazást írásba kell foglalni vagy jegyzőkönyvbe kell mondani. A jogi képviselő
köteles írásbeli meghatalmazásának eredeti példányát vagy annak hitelesített másolatát a
sportfegyelmi bizottságnak legkésőbb a tárgyalás megkezdésekor bemutatni. A
meghatalmazás visszavonására, felmondására és ezek bejelentésére a meghatalmazásra
vonatkozó rendelkezéseket megfelelően alkalmazni kell.
(9) Ha az eljárás alá vont meghallgatására tartós akadályoztatása miatt az eljárás időtartama
alatt nem kerülhet sor, az eljárás megindításához vezető tényállást, a kötelezettségszegés
elkövetésével kapcsolatos megállapításokat írásban kell közölni, és fel kell szólítani, hogy
védekezését a kézhezvételtől számított nyolcnapos határidőn belül terjessze elő.
(10) Az első fokú eljárást a megindításától számított legfeljebb harminc munkanapon belül
határozathozatallal be kell fejezni. Az ügy bonyolultsága esetén a sportfegyelmi bizottság
elnöke az eljárást egy alkalommal tizenöt nappal meghosszabbíthatja. Ha az ügy a tárgyaláson
nem volt tisztázható, a tárgyalást követő nyolc munkanapon belül újabb tárgyalást kell tartani.

6

Fegyelmi szabályzat

Magyar Golf Szövetség

Jegyzőkönyv
8.§
(1) A sportfegyelmi tárgyalásról és az egyes eljárási cselekményekről jegyzőkönyvet kell
készíteni.
(2) A jegyzőkönyvben fel kell tüntetni:
a.) a sportfegyelmi bizottság tagjainak nevét, tisztségét
b.) a sportfegyelmi eljárás alá vont személy nevét, lakcímét, sportszervezetének
megnevezését;
c.) az eljárás alapjául szolgáló sportfegyelmi vétség megnevezését;
d.) a sportfegyelmi tárgyalás helyét és időpontját;
e.) az eljárásban meghallgatott tanúk, szakértők nevét, lakcímét.
(3) A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a lényeges eljárási cselekményeket, az elhangzott
vallomásokat, az érdemi határozatot és annak indoklását. A jegyzőkönyvet a sportfegyelmi
eljárás irataihoz kell csatolni.
Sportfegyelmi eljárás megszüntetése, ill. felfüggesztése
9.§
(1) Meg kell szüntetni a sportfegyelmi eljárást, ha
a.) annak tartama alatt az eljárás alá vont személy elhalálozik, illetve az eljárás alá
vont sportszervezet megszűnik,
b.) az eljárás alá vont a terhére rótt kötelezettségszegést – bizonyítottan - nem követte
el, vagy annak elkövetése nem bizonyítható, és a jövőben (maximum 1 év) sem
várható a bizonyíthatóság bekövetkezése,
c.) az eljárás során megállapítást nyer, hogy az eljárás alá vont terhére rótt
kötelezettségszegés nem minősül fegyelmi vétségnek.
(2) A sportfegyelmi bizottság elnökének javaslatára a sportfegyelmi bizottság az eljárást
felfüggesztheti:
a.) legfeljebb az akadály megszűnéséig, ha az eljárás alá vont személy önhibáján kívül
védekezését a Szabályzat 7.§ (9) írtak szerint nem tudja előterjeszteni, illetve
b.) legfeljebb a büntető- vagy szabálysértési eljárás jogerős befejezéséig, ha a
kötelezettségszegés miatt büntető- vagy szabálysértési eljárás indult, feltéve, hogy
a jogerős határozat nélkül a tényállás nem tisztázható.
(3) A felfüggesztés időtartama a 7.§ (10) bekezdés szerinti határidőbe nem számit be.
Sportfegyelmi határozat
10. §
(1) A sportfegyelmi bizottság a határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza.
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(2) A sportfegyelmi bizottság elnöke az eljárás befejezésétől számított nyolc munkanapon
belül köteles a sportfegyelmi bizottság határozatát írásba foglalni, és az eljárás alá vonttal
kézbesítés útján közölni.
(3) A sportfegyelmi határozatnak tartalmaznia kell:
a.) az eljáró sportfegyelmi bizottság megnevezését, a bizottság elnökének és
tagjainak, valamint az eljárás alá vont azonosítására szolgáló adatokat, az ügy
iktatószámának és tárgyának megjelölését;
b.) a rendelkező részben az érdemi döntést, a kiszabott büntetés fajtáját, mértékét,
időtartamát, a sportfegyelmi határozattal szembeni jogorvoslat lehetőségéről szóló
tájékoztatást, az eljárással kapcsolatban felmerült költségek viseléséről való
döntést;
c.) az indokolásban az eljárás alapjául szolgáló kötelességszegés leírását, a bizonyítási
eljárás eredményeképpen a sportfegyelmi bizottság által elfogadott vagy mellőzött
bizonyítékokat, a határozat alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezéseket, a
sportszövetség
sportfegyelmi
szabályzata
vonatkozó
rendelkezéseinek
megjelölését;
d.) a határozat meghozatalának helyét és időpontját, valamint a határozat
kiadmányozójának nevét.
(4) A sportfegyelmi büntetést, annak mértékét, illetve időtartamát, a határozat indoklását,
valamint a jogorvoslati lehetőségről való tájékoztatást nem tartalmazó határozat semmis.
(5) A határozatot mindazokkal közölni kell, akikre nézve a határozat rendelkezést tartalmaz
vagy a végrehajtásban érintettek. A határozatot a jelenlevőkkel szóban is, egyébként
mindenkivel kézbesítés útján kell közölni.
(6) Névcsere, szám- vagy számítási hiba, vagy más hasonló elírás esetén a határozatot hozó
sportfegyelmi jogkör gyakorlója a kijavítást mind kérelemre, mind hivatalból elrendelheti. A
kijavítást a határozatra és a kiadmányaira fel kell jegyezni. A kijavításra a határozat közlésétől
számított legfeljebb 15 napon belül van lehetőség.
(7) Jogorvoslati kérelem hiányában az első fokú fegyelmi határozat a jogorvoslatra nyitva álló
határidő lejártát követő napon emelkedik jogerőre, és válik végrehajthatóvá.

Jogorvoslat
11. §
(1) Az első fokú sportfegyelmi határozat ellen az eljárás alá vont személy, illetve
sportszervezet, valamint az, akinek jogát vagy jogos érdekét a határozat érinti, a kézbesítéstől
számított tizenöt napon belül jogorvoslati kérelmet terjeszthet elő. A jogorvoslati kérelmet az
első fokú határozatot hozó sportfegyelmi bizottság elnökénél kell benyújtani, aki azt a
kérelem kézhezvételétől számított tizenöt napon belül az eljárás során keletkezett iratokkal
együtt továbbítja az MGSZ elnökségének, mint sportszövetség fellebbviteli szervnek.
(2) A jogorvoslati kérelem benyújtása – a 13.§ (2) bekezdésében meghatározott eseteket
kivéve – a határozat végrehajtására halasztó hatályú.
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(3) A sportfegyelmi bizottság első fokon hozott határozatával szemben a jogorvoslati kérelmet
másodfokon az MGSZ elnöksége bírálja el. Az MGSZ elnöke a másodfokú eljárás
lefolytatásának előkészítésére előadó személyt vagy természetes személyekből álló
bizottságot jelölhet ki.
(4) A másodfokú eljárás során az MGSZ elnöksége az első fokú határozatot megsemmisíti és
az első fokon eljárt sportfegyelmi bizottságot új eljárásra utasítja, az első fokú határozatot
megváltoztatja, vagy helybenhagyja.
(5) Az MGSZ elnökségének összeférhetetlenségére, eljárására, a határidők számítására az első
fokú eljárásra előírt rendelkezéseket megfelelően kell alkalmazni azzal, hogy a határidőket a
11. § (1) bekezdésben szereplő iratoknak a sportszövetség jogorvoslati szervének vezetőjéhez
érkezésétől kell számítani.
(6) A másodfokú sportfegyelmi határozat (fegyelmi büntetés) ellen – a kézbesítéstől számított
30 napos jogvesztő határidővel – az érintett – a Stv. 14 §. (2) bekezdésben meghatározott
esetekben – keresettel a bírósághoz vagy a Sport Állandó Választott-bírósághoz fordulhat.
Költségek
12. §
(1) A sportfegyelmi bizottság saját költségeit maga viseli.
(2) Ha az eljárás alá vont sportfegyelmi felelősségét jogerősen megállapították, az eljárás alá
vont köteles megtéríteni az általa indítványozott eljárási cselekmények költségeit.
(3) Egyéb felmerülő költségeket a felek maguk viselik.
Sportfegyelmi büntetés végrehajtása
13 §.
(1) A sportfegyelmi büntetést tartalmazó másodfokú határozat, annak a kézbesítésével
végrehajthatóvá válik.
(2) A sportfegyelmi bizottság első fokú határozatában a 3. § (1) e.), f.), g.) h.) és i.) pontok
továbbá a 3.§ (2) b.) pont alapján kiszabott fegyelmi büntetéseket a határozat jogerőre
emelkedését megelőzően is azonnal végrehajthatóvá nyilváníthatja.
(3) A fegyelmi büntetések végrehajtása iránt az MGSZ főtitkára intézkedik, melyben minden
érintett szerv és személy köteles közreműködni. Ennek során a főtitkár intézkedik, hogy
a.) az első fokú fegyelmi határozat azonnali végrehajthatóságot elrendelő részét
b.) a jogerős fegyelmi határozatot
az MGSZ tagszervezetei, a sportszervezetek megismerjék, azok tagjai, ill. látogatói előtt
nyilvános helyen, jól láthatóan kifüggesszék.
A jogerős fegyelmi határozatok rendelkező részét a MGSZ honlapján meg kell jelentetni.
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A sportfegyelmi határozatok nyilvántartása
14.§
(1) A sportfegyelmi határozatokat az elsőfokú fegyelmi bizottság tartja nyilván és a jogerőre
emelkedéstől számított 5 évig köteles megőrizni.
(2) A sportfegyelmi határozatoknak 5 évet meghaladó végrehajthatósága / érvényessége
esetén a határozatok nyilvántartásáról az MGSZ főtitkára gondoskodik.

Záró rendelkezések
15.§
(1) A Magyar Golf Szövetség 2015. április 9-én tartott elnökségi ülésén jelen fegyelmi
szabályzatot elfogadta, és 2015. április 10. nappal hatályba léptette.
(2) A MGSZ főtitkár köteles biztosítani, hogy a Szabályzatot a MGSZ valamennyi tagja,
tagszervezete megismerje / megismerhesse.
(3) A Szabályzat rendelkezéseit a hatálybalépést követően elkövetett sportfegyelmi vétségek
miatt indult sportfegyelmi eljárásokban kell alkalmazni.
(4) Jelen Szabályzatban nem szabályázott kérdésekben a Stv. , a sportfegyelmi felelősségről
illetve a doppingellenes tevékenység szabályairól kiadott Kormányrendeletek rendelkezései
az irányadók.
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