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1. § A SZABÁLYZAT HATÁLYA

4. § FEGYELMI BÜNTETÉS FELFÜGGESZTÉSE

Ezen szabályzat rendelkezéseit kell alkalmazni az
MMSZ azon tagjaival és tisztségviselőivel szemben,
akik modellező tevékenységük során fegyelmi vétséget
követnek el.

(1) Az eltiltás végrehajtása – részben vagy egészben –
próbaidőre felfüggeszthető, ha a büntetés célja így is
elérhető.
(2) A próbaidő legfeljebb az eltiltás idejének kétszerese
lehet.
(3) A próbaidőre felfüggesztett büntetést végre kell
hajtani, ha az elkövető a próbaidő alatt ismételten
fegyelmi vétséget követ el.

2. § FEGYELMI VÉTSÉGEK
Fegyelmi vétséget követ el az, aki:
(1) az MMSZ alapszabályát és működési szabályzatát,
vagy a területi szövetségek alapszabályát és
működési szabályzatát, közgyűlési határozatokat,
elnökségi döntéseket vétkesen megszegi;
(2) a modellező sporttevékenységgel összefüggésben
magának, csapatának, vagy másnak jogtalan
előnyöket szerez, nyújt, vagy erre kísérletet tesz;
(3) a rádióirányítás szabályait megszegi;
(4) a modellező tevékenységgel összefüggően, vagy
egyéb módon modellezőhöz méltatlan magatartást
tanúsít;
(5) a modellező tevékenységre vonatkozó hatósági
előírásokat vétkesen megszegi.
3. § FEGYELMI BÜNTETÉSEK
(1) A fegyelmi büntetés célja a nevelés és a megelőzés.
A fegyelmi büntetés kiszabásánál mérlegelni kell a
vétség súlyát, az elkövető vétkességének fokát,
továbbá az enyhítő és súlyosbító körülményeket.
(2) Fegyelmi büntetések:
a) szóbeli feddés,
b) írásbeli megrovás,
c) eltiltás a tagsági jogok gyakorlásától,
d) kedvezmények,
szolgáltatások
megvonása,
felmentés megbízatásból,
e) a versenyszabályzatok megsértése esetén a
,jogtalanul elért eredmény és helyezés megsemmisítése, kizárás a további versenyzésből,
f) kizárás az MMSZ-ből.
(3) A (2) bekezdés c) és d) pontjában meghatározott
büntetést hat hónaptól két évig lehet kiszabni.
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5. § FEGYELMI BIZOTTSÁGOK (FB)
(1) Az MMSZ fegyelmi bizottságáról az alapszabály
rendelkezik. A területi szövetségek is működtethetnek fegyelmi bizottságot, melyekről a
területi szövetség alapszabálya rendelkezik.
(2) A fegyelmi bizottság az ügy jellegétől függően
munkájába további személyeket (pl. szakértőket) is
bevonhat.
(3) A fegyelmi bizottság elnöke hivatalból, továbbá
kifogás alapján köteles ez elfogultságot megvizsgálni és erről dönteni. Ha ez az elnököt érinti,
akkor az elnökség határoz.
(4) Az adott ügyben eljáró fegyelmi bizottságnak nem
lehet tagja az,
a) aki a fegyelmi eljárás alá vont személy rokona,
b) aki a fegyelmi eljárás alá vont személlyel perben
vagy haragban áll.
6. § FEGYELMI BIZOTTSÁGOK HATÁSKÖRE
(1) Elsőfokú fegyelmi eljárást a területi FB folytat a
területi szövetség tisztségviselőivel és tagjaival
szemben.
(2) Az MMSZ FB jár el azzal szemben, aki
a) olyan fegyelmi vétséget követ el, amely hatósági
intézkedést tesz szükségessé,
b) az MMSZ országos irányító és szervező tevékenységével összefüggő fegyelmi vétséget
követ el,
c) országos, vagy nemzetközi modellező versenyen,
bemutatón, edzőtáborban illetve válogatott csapat
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tagjaként követ el fegyelmi vétséget, különösen,
ha az nem kizárólag a versenyszabályzatot sérti.
(3) Az MMSZ FB bármely fegyelmi ügy elbírálását saját
hatáskörébe vonhatja, ha ezt az ügy jelentősége
indokolja.

(3)

7. § FEGYELMI ELJÁRÁS ELRENDELÉSE
(1) Fegyelmi eljárást fegyelmi vétség elkövetésének
alapos gyanúja esetén lehet elrendelni.
(2) Fegyelmi eljárást a 6. § -ban megadott hatásköröknek megfelelően a területi szövetség, illetve az
MMSZ elnöksége rendelhet el. Területi elnökség
tagja esetében az MMSZ elnökség, MMSZ
elnökségi tag esetében a küldöttgyűlés az illetékes.
(3) Az eljáró FB szükség esetén kiterjesztheti az eljárást
újabb személy(ek) ellen.
(4) A fegyelmi eljárást elrendelő határozatban az első
fokú határozat meghozataláig terjedő időre a
modellező sporttevékenység, illetve a tagsági jogok
gyakorlása felfüggeszthető.
(5) Az első fokú határozatot a fegyelmi eljárás elrendelésétől számított 30 napon belül kell meghozni.
Az elrendelő szerv ezt indokolt esetben 30 nappal
meghosszabbíthatja.
(6) Az MMSZ tagjai a hatáskör szerint illetékes
elnökségnek jelezhetik, ha nem MMSZ tag a 2. § (5)
pontjában említett fegyelmi vétséget valósít meg. Ha
az illetékes FB meggyőződik az esetről, javasolhatja
az elnökségnek, hogy járjon el az ügyben a
hatóságnál.
8. § ELÉVÜLÉS
(1) Nem indítható fegyelmi eljárás, ha
a) a fegyelmi vétség elkövetéséről a fegyelmi
eljárásra illetékes szervnek több mint három
hónapja tudomása van,
b) a fegyelmi vétség elkövetése óta – függetlenül a
tudomásra jutás időpontjától – több mint egy év
eltelt.
9. § FEGYELMI TÁRGYALÁS ELŐKÉSZÍTÉSE
(1) A fegyelmi eljárás alá vont személyt írásban kell
meghívni a fegyelmi tárgyalásra. Az értesítésben
figyelmeztetni kell, hogy jogában áll védekezését
írásban benyújtani, továbbá, hogy igazolatlan
távolmaradása a tárgyalás megtartását és a
határozathozatalt nem akadályozza.
(2) A fegyelmi tárgyalás előtt gondoskodni kell az
eljárás lefolytatásához szükséges információk,
dokumentumok, bizonyítékok és tanuvallomások
beszerzéséről, valamint szükség szerint az érdekelt
szervek képviseletéről.
10. § FEGYELMI TÁRGYALÁS
(1) A fegyelmi tárgyalást az eljáró FB elnöke vezeti.
(2) A tárgyalás megnyitása után a FB egy tagja ismerteti
az előzetes megállapításokat. Ezt követően a FB
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(4)
(5)

(6)

meghallgatja a fegyelmi eljárás alá vont személyt,
majd módot ad védekezésének és bizonyítékainak
előterjesztésére.
A FB a védekezés meghallgatása után az eljárás alá
vont személy jelenlétében lefolytatja a bizonyítási
eljárást. Ennek során meghallgatja a tanukat,
szakértőket, ismerteti a beszerzett okiratokat,
szükség esetén helyszíni szemlét tart, továbbá
szembesítést is elrendelhet.
A bizonyítási eljárás befejezése után a bizottság
visszavonul, és úgy hoz határozatot.
A fegyelmi tárgyalásról jegyzőkönyvet kell készíteni,
amely a tárgyaláson történtek bizonyítására szolgál,
és amelyet az iratokhoz kell csatolni. A tárgyalás
jegyzőkönyvének tartalmaznia kell
a) a tárgyalás helyét és idejét,
b) az ügyben érdekelt jelenlévők nevét,
c) a fegyelmi eljárás alá vont személy adatait, a
fegyelmi vétség gyanúját, és az előadott védekezést,
d) a meghallgatott tanuk nyilatkozatát, az esetleges
szakértők véleményét,
e) a bizonyítékok ismertetésének megtörténtét,
f) a fegyelmi határozat rendelkező részét
g) a határozat kihirdetésének megtörténtét,
h) a nyilatkozatokat a fellebbezésről.
A fegyelmi tárgyalás általában nyilvános, de a
hallgatóság létszámát a FB korlátozhatja.
11. § FEGYELMI HATÁROZAT

(1) Büntető határozatot kell hozni, ha megállapítható,
hogy az eljárás alá vont személy fegyelmi vétséget
követett el.
(2) Megszüntető határozatot kell hozni, ha
a) a cselekmény nem valósít meg fegyelmi vétséget,
b) ha az eljárás alapját képező cselekmény elkövetése nem nyer bizonyítást,
c) ha nem állapítható meg a vétség elkövetője, vagy
az elkövető vétkessége,
d) ha a vétség elévült,
e) ha a vétség súlyára és összes körülményeire
tekintettel, még a legenyhébb büntetés kiszabása
sem látszik indokoltnak.
(3) A fegyelmi határozat bevezető részből, rendelkező
részből és indoklásból áll.
a) A határozat bevezetésében meg kell adni a
döntést hozó szervet, a személyt, aki ellen a
fegyelmi eljárást lefolytatták, a határozat
meghozatalának helyét és idejét.
b) A határozat rendelkező részének tartalmaznia
kell az eljárás megindításának okát, a vizsgálat
megállapításait, a vétkesség kérdésében hozott
döntést és az alkalmazott büntetést. Meg kell
állapítania a határozat nyilvánosságra hozásának
módját, és utalnia kell a fellebbezés lehetőségére
és határidejére.
c) Büntető határozat indoklásának tartalmaznia kell
a
bizonyított
tényállást
a
bizonyítékok
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megjelölésével, továbbá annak kifejtését, hogy az
elkövetett cselekmény milyen fegyelmi vétséget
valósít meg, az eljárás alá vont személy mennyire
vétkes, az enyhítő és súlyosbító körülmények
értékelését és a fegyelmi büntetés mértékének
indoklását.
d) Eljárást megszüntető határozat indoklásának
tartalmaznia kell az eljárás megszüntetéséhez
vezető tényállást, és utalnia kell a (2) pontban
foglaltakra.
(4) A határozatot az érdekeltekkel kihirdetés és ajánlott
levél útján kell közölni. Fellebbezés hiányában a
határozat a fellebbezési határidő lejárta utáni napon
emelkedik jogerőre és válik végrehajthatóvá. A
határozatot meg kell küldeni mindazon szerveknek,
amelyek érdekeltek a határozat végrehajtásában.
(5) Az eljáró fegyelmi bizottság az általa hozott és
kihirdetett, illetve levél útján közölt határozatot nem
változtathatja meg, kivéve a 13. § (5) pontjában
részletezett fellebbezési eljárás esetét.
12. § FELLEBBEZÉS
(1) Az első fokú fegyelmi határozat ellen fellebbezéssel
élhet
a) a fegyelmi eljárás alá vont személy, vagy
személyek
b) a fegyelmi eljárás alá vont szerv képviselője,
c) a területi és az országos szövetség elnöke.
(2) A fellebbezést a határozat kézhezvételétől számított
15 napon belül kell írásban benyújtani annál a
szervnél, amely a határozatot hozta.
(3) A még nem jogerős határozattal eltiltott személy
fellebbezés esetén sem folytathatja azt a
tevékenységet – a másodfokú határozat meghozataláig – amelytől eltiltották.
(4) Fellebbezés esetén az iratokat haladéktalanul fel
kell terjeszteni a másodfokú szervhez.
13. § MÁSODFOKÚ ELJÁRÁS
(1) Az első fokú fegyelmi határozat ellen benyújtott
fellebbezés elbírálása másodfokon
a) a területi FB határozata esetén az MMSZ FB,
b) az MMSZ FB által folytatott eljárás esetén az
MMSZ elnökség hatáskörébe tartozik.
(2) Az MMSZ tisztségviselői esetén másodfokon a
küldöttgyűlés dönt.
(3) Fellebbezés elbírálásában nem vehet részt az, aki
a) az első fokú határozat meghozatalában részt vett,
b) a fegyelmi ügyben érdekelt klub tagja,
c) a fegyelmi eljárás alá vont személlyel azonos
klubban van.
(4) A másodfokú szerv általában az iratok alapján dönt.
Indokolt esetben bizonyítási eljárást is lefolytathat.
(5) A másodfokú határozatban az első fokú határozat
helybenhagyható, megváltoztatható, vagy hatályon
kívül helyezhető. Az utóbbi esetben az első fokú
fegyelmi bizottság új eljárást kell lefolytasson, a
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másodfokon eljáró szerv által megállapított
szempontok figyelembevételével.
(6) A másodfokú szerv írásba foglalt határozatát közli
az
érdekeltekkel,
valamint
mindazokkal
a
szervekkel, amelyek érdekeltek a határozat
végrehajtásában. Az eljárás iratait ez első fokon
eljárt FB-nek kell visszaküldeni.
14. § FELÜLVIZSGÁLATI ELJÁRÁS
(1) Az MMSZ FB hivatalból, vagy bejelentés alapján
bármely jogerős határozatot felülvizsgálhat.
(2) Ha a felülvizsgált ügy kapcsán a fegyelmi eljárás
szabályait megsértették, és ez a határozatra
lényeges kihatással volt, vagy ha olyan új tény, vagy
bizonyíték merült fel, amely alkalmas az
alapeljárásban megállapított tényállás megdöntésére, akkor a felülvizsgálati eljárás során a
határozat hatályon kívül helyezhető és új eljárás
rendelhető el.
(3) Az új eljárást az első fokon eljárt szerv folytatja le,
vagy azt a másodfokú szerv saját hatáskörébe
vonhatja.
(4) Az új eljárásban az eredeti határozat jogerőre
emelkedésétől számított hat hónap elteltével
súlyosabb határozat nem hozható.
15. § FEGYELMI BÜNTETÉS ELENGEDÉSE
(1) Kérelem alapján – indokolt esetben – a fegyelmi
büntetés még hátralévő részének végrehajtása
elengedhető.
(2) Elengedésnek akkor van helye, ha
a) a fegyelmi büntetés időtartamának több mint a
fele eltelt, és
b) a felelősségre vont személy az elengedésre
egyébként érdemes, továbbá
c) a büntetés célja így is elérhető.
(3) Az elengedési kérelmet a határozatot hozó FB-hez
kell benyújtani. A FB a kérelmet az ügy irataival és
az elengedésre vonatkozó álláspontjával együtt
döntésre az illetékes területi vagy országos
elnökség, illetve a közgyűlés elé terjeszti.
16. § FEGYELMI HATÁROZATOK
NYILVÁNTARTÁSA
(1) A fegyelmi határozatokat a határozatot hozó
szervnek nyilván kell tartani.
(2) A területi fegyelmi bizottságok által hozott fegyelmi
határozatok egy példányát az MMSZ FB-nek kell
megküldeni.
(3) A jogerős fegyelmi határozatokat a nyilvántartó lapra
be kell jegyezni.
17. § VEGYES RENDELKEZÉSEK
(1) A fegyelmi bizottságok tevékenységükben függetlenek és a Fegyelmi Szabályzat szerint kötelesek
eljárni.
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(2) A modellező sporttal és tevékenységgel kapcsolatos
fegyelmi eljárások során ezen szabályzat előírásain
kívül
figyelembe kell venni a vonatkozó
jogszabályokat, a versenyszabályokat, továbbá a
nemzetközi szabályokat és ajánlásokat.
ZÁRADÉK
A fenti Fegyelmi Szabályzatot az MMSZ elnöksége
2011. március 1-én hagyta jóvá. A szabályzat 2011.
március 6-tól, a szövetség rendes évi küldöttgyűlésén
történt kihirdetésétől hatályos.
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