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 A BÁCS-KISKUN MEGYEI KÉZILABDA SZÖVETSÉG 
FELLEBBVITELI BIZOTTSÁGÁNAK 

ÜGYRENDJE 
 

(1) ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 
 

1.1. A Bács-Kiskun Megyei Kézilabda Szövetség Fellebbviteli Bizottsága 
(továbbiakban: „Fellebbviteli Bizottság” vagy „bizottság”) a Magyar Kézilabda 
Szövetség Alapszabálya, Szervezeti és Működési Szabályzata valamint egyéb 
szabályzatai által hatáskörébe sorolt ügyekben a jelen ügyrendben 
meghatározott eljárási szabályok szerint jár el. 
 

1.2. A Magyar Kézilabda Szövetség Fegyelmi Szabályzata illetőleg Igazolási és 
Átigazolási Szabályzata által a Fellebbviteli Bizottság eljárására vonatkozóan 
meghatározott eljárási szabályokat a Fellebbviteli Bizottság az adott szabályzat 
tárgyi hatálya alá eső ügyekben köteles alkalmazni azzal, hogy a Fegyelmi 
Szabályzatban illetőleg Igazolási és Átigazolási Szabályzatban nem szabályozott 
kérdésekben az ügyrend rendelkezései az irányadóak. 

 
1.3. A Fellebbviteli Bizottság a testületi döntéshozatal elve alapján működik, azaz 

érdemi döntéseit minden esetben testületként hozza, határozati formában. A 
bizottsági határozatok végrehajtásáról a bizottság elnöke gondoskodik. 

 
1.4. A Fellebbviteli Bizottság képviseletére a bizottság elnöke jogosult, az elnök 

akadályoztatása esetén pedig a bizottság elnöke által kijelölt bizottsági tag. 
 

1.5. A Fellebbviteli Bizottság elnökének akadályoztatása esetén a bizottság elnökének 
jog-, feladat- és hatáskörében a bizottság kijelölt tagja jár el. 

 
(2) A FELLEBBVITELI BIZOTTSÁG TAGSÁGA 

 
2.1. A Fellebbviteli Bizottság elnökét és tagjait a Magyar Kézilabda Szövetség 

elnöksége választja meg határozatlan időre. A Fellebbviteli Bizottság 
megválasztott elnöke és tagjai a Magyar Kézilabda Szövetség elnökségéhez 
címzett, a tisztség elfogadására vonatkozó elfogadó nyilatkozatot kötelesek tenni, 
a tisztséghez kapcsolódó jogaikat az elfogadó nyilatkozat közlését követően 
gyakorolhatják, és ezen időponttól terhelik őket a tisztséggel kapcsolatos 
kötelezettségek is. 

 
2.2. A Fellebbviteli Bizottság elnöke és tagjai ezen tisztségükről a Magyar Kézilabda 

Szövetség elnökségéhez címzett egyoldalú nyilatkozattal bármikor, indoklás 
nélkül lemondhatnak. A lemondó nyilatkozat a közléssel hatályosul, azaz ezen 
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időpontban szűnnek meg a lemondó tag bizottsági tagsághoz kötődő jogai és 
kötelezettségei.  

 
2.3. A Fellebbviteli Bizottság elnöke a tisztségről való lemondás esetén köteles 

nyilatkozatában megjelölni, hogy kizárólag az elnöki tisztségről vagy egyidejűleg 
a bizottsági tagságról is lemond-e. Amennyiben a Fellebbviteli Bizottság elnöke 
lemondó nyilatkozatában ezt nem vagy nem egyértelműen jelölte meg, lemondó 
nyilatkozatát úgy kell tekinteni, hogy azzal a bizottsági elnöki tisztségről és a 
bizottsági tagságról is egyidejűleg lemond. 

 
(3) A BIZOTTSÁGI ÜLÉSEK 

 
3.1. A Fellebbviteli Bizottság érdemi döntéseit fő szabály szerint bizottsági üléseken 

hozza.  
 

3.2. A bizottsági ülések nem nyilvánosak, azokon kizárólag a bizottság elnöke és tagja, 
illetőleg a bizottság elnöke által meghívottként jelen levő személyek jogosultak 
részt venni. A bizottsági ülésen a bizottság tagjai és elnöke kizárólag személyesen 
lehetnek jelen, meghatalmazott útján nem képviseltethetik magukat.  
 

3.3. A bizottsági üléseken szavazati joggal kizárólag a bizottság elnöke és tagjai 
rendelkeznek. Minden szavazati joggal rendelkező személynek 1 (egy) szavazata 
van. A szavazati jog kizárólag személyesen gyakorolható, meghatalmazott útján 
érvényes szavazatot leadni nem lehet.  

 
3.4. A bizottsági ülésen szavazati joggal nem rendelkező meghívottak az ülésen a 

bizottság elnöke által nekik küldött meghívóban foglaltaktól függően 
hallgatóságként vagy tanácskozási joggal vesznek részt. 

 
3.5. A bizottság ülését a bizottság elnöke írásban hívja össze, az ülés időpontja, 

helyszíne és a tervezett napirendi pontok megjelölésével. A bizottság üléseit 
lehetőség szerint a Bács-Kiskun Megyei Kézilabda Szövetség mindenkori 
székhelyére kell összehívni, munkanapon 9.00 – 18.00 közötti időpontra. 

 
3.6. A bizottság ülésére szóló meghívót legalább három munkanappal az ülés 

tervezett időpontja előtt kell a tagoknak és az esetleges meghívottaknak 
megküldeni, elektronikus úton. A meghívó kézhezvétele után, legkésőbb az ülés 
tervezett időpontját két munkanappal megelőzően bármely tag jogosult írásban, 
elektronikus úton a tárgyalandó napirendi pontok kiegészítését kérni a bizottság 
elnökétől, a többi tag egyidejű értesítése mellett. Ha valamely tag a napirendi 
pontok kiegészítését kéri, a bizottsági ülés a tag által javasolt napirendi pontot is 
köteles tárgyalni, a meghívóban meghirdetett napirendi pontok tárgyalását 
követően. 
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3.7. A bizottság bármely két tagja az ülés javasolt időpontja, helyszíne és a javasolt 

napirendi pontok megjelölésével kezdeményezheti a bizottság elnökénél a 
bizottsági ülés összehívását. A bizottság elnöke a bizottság ülését lehetőség 
szerint a javaslatban foglaltak szerint köteles összehívni. Amennyiben a bizottság 
elnöke az ülést a kezdeményezés ellenére egyáltalán nem hívja össze, a 
kezdeményezést előterjesztő tagok a Bács-Kiskun Megyei Kézilabda Szövetség 
elnökéhez fordulhatnak. 

 
3.8. A bizottsági ülést a bizottság elnöke, az elnök akadályoztatása esetén az elnök 

által kijelölt – vagy kijelölés hiányában a tagok által a helyszínen választott – 
levezető elnök vezeti.  

 
3.9. A bizottsági ülésről jegyzőkönyv készül, a jegyzőkönyvet az elnök által felkért 

bizottsági tag vezeti. A bizottsági ülés jegyzőkönyvében megfelelő részletességgel 
rögzíteni kell az ülésen elhangzottakat és történteket, így különösen, de nem 
kizárólagosan: az ülésen jelen lévő tagok és meghívottak személyét; az ülés 
határozatképességére vonatkozó megállapítást; az ülésen jelen lévő személyek 
körében és az ülés határozatképességében bekövetkező esetleges változást; a 
tárgyalt napirendi pontokat; a napirendi pontok tárgyalása során az egyes 
bizottsági tagok kifejtett álláspontját és azok indokait; a tagok szavazatait és a 
szavazás eredményét; a tagok észrevételeit és javaslatait. A bizottság 
jegyzőkönyvét a bizottság elnöke, illetőleg ha az ülést levezető elnök vezette, 
akkor a levezető elnök és a jegyzőkönyvet vezető bizottsági tag írja alá.  

 
3.10. A bizottság üléséről felvett jegyzőkönyv nem nyilvános, abba kizárólag a 

bizottság tagjai és a Magyar Kézilabda Szövetség elnöksége, elnöke, főtitkára és 
főtitkár-helyettese, illetve a Bács-Kiskun Megyei Kézilabda Szövetség elnöke 
tekinthet bele. A bizottsági jegyzőkönyvek archiválásáról a bizottság kijelölt tagja 
gondoskodik. 

 
3.11. A bizottsági ülés kezdetén – valamint ha az ülés során a jelen lévő tagok számában 

változás történik, akkor minden határozathozatal előtt – vizsgálni kell a bizottsági 
ülés határozatképességét.  

 
3.12. A bizottsági ülés akkor határozatképes, ha az ülésen a bizottság tagjainak (tagnak 

tekintve az elnököt is) több mint fele jelen van. Ha a bizottsági ülés nem 
határozatképes, az ülést nem lehet megtartani, és a bizottság elnöke szükség 
szerint gondoskodik az ülés új időpontra történő kitűzéséről vagy az ülésen 
tárgyalni kívánt kérdések írásbeli döntéshozatalra bocsátásáról. 

 
3.13. A bizottsági ülésen a bizottság döntéseit egyszerű szótöbbséggel hozza. A 

határozat akkor elfogadott, ha a jelen lévő tagok (tagnak tekintve az elnököt is) 
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több mint fele azt megszavazza. Szavazategyenlőség esetén a határozati javaslat 
elvetettnek tekintendő. 

 
(4) ÍRÁSBELI DÖNTÉSHOZATAL 

 
4.1. A bizottság elnöke dönthet úgy, hogy valamely kérdést írásbeli döntéshozatalra 

bocsát, ha az írásbeli döntéshozatal lehetőségét a Magyar Kézilabda Szövetség és 
a Bács-Kiskun Megyei Kézilabda Szövetség adott vonatkozó szabályzata vagy 
jelen ügyrend kifejezetten nem zárja ki, és az írásbeli döntéshozatalt a bizottság 
elnöke célszerűnek tartja. Írásbeli döntéshozatal esetén a Fellebbviteli Bizottság 
bizottsági ülés tartása nélkül hozza meg döntését.  
 

4.2. Az írásbeli döntéshozatal során szavazati joggal kizárólag a bizottság elnöke és 
tagjai rendelkeznek. Minden szavazati joggal rendelkező személynek 1 (egy) 
szavazata van. A szavazati jog kizárólag személyesen gyakorolható, 
meghatalmazott útján érvényes szavazatot leadni nem lehet. 
 

4.3. Az írásbeli döntéshozatalra bocsátott kérdést a bizottság elnöke írásban, 
elektronikus úton küldi meg a bizottság tagjainak, a kérdésben történő érdemi 
döntéshez szükséges információkkal és mellékletekkel együtt. Az írásbeli 
döntéshozatalra bocsátott kérdést tartalmazó elektronikus küldeményben a 
bizottság elnöke annak a határozatnak tervezetét is elküldi a tagoknak, amely 
határozat megszavazására vagy elvetésére az írásban történő döntéshozatal 
irányul.  

 
4.4. Az írásbeli döntéshozatalra bocsátott kérdést tartalmazó elektronikus 

küldemény tagoknak történt megküldését követő első munkanapon bármely tag 
jogosult írásban, elektronikus úton, a többi tag egyidejű értesítése mellett a 
bizottság elnökének jelezni, hogy az írásbeli döntéshozatalra bocsátott kérdés 
bizottsági ülésen történő tárgyalását kéri. Ha legalább két tag az írásbeli 
döntéshozatalra bocsátott kérdést bizottsági ülésen történő tárgyalását kéri, a 
bizottság elnöke az írásbeli döntéshozatalra vonatkozó kezdeményezését 
visszavonja, és a kérdés tárgyalására az általános szabályok szerint bizottsági 
ülést hív össze.  

 
4.5. Az írásbeli döntéshozatalra bocsátott kérdést tartalmazó elektronikus 

küldeményben a bizottság elnöke a határozattervezetben történő döntésre 
megfelelő – a kérdés összetettségéhez igazodó – határidőt tűz. A határidő két 
munkanapnál rövidebb nem lehet. A bizottság tagjai (ideértve az elnököt is) ezen 
határidőn belül jogosultak a határozattervezet elfogadására vagy elutasítására 
vonatkozó szavazatukat írásban, elektronikus úton eljuttatni a bizottság 
elnökéhez, egyúttal a határozatot elfogadó tagok ugyanezen határidőn belül 
kötelesek a határozattervezet kinyomtatott, eredeti példányát aláírásukkal 
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ellátva a bizottság elnökéhez eljuttatni. Érvényesen leadott írásbeli támogató 
szavazatnak kizárólag az minősül, ha a bizottsági tag mind az elektronikus 
nyilatkozatát határidőben megteszi, mind a határozattervezet aláírt példányát 
határidőben a bizottság elnökének átadja. A határozattervezetek aláírt 
példányainak archiválásáról a bizottság kijelölt tagja gondoskodik. 

 
4.6. Ha valamelyik bizottsági tag határidőn belül az írásbeli döntéshozatalra bocsátott 

kérdésben egyáltalán nem nyilatkozik, a bizottság elnökének ellenőriznie kell, 
hogy az adott bizottsági tag részére az írásbeli döntéshozatalra bocsátott kérdést 
tartalmazó elektronikus küldemény kézbesítése sikeres volt-e. Amennyiben a 
kézbesítés az elektronikus visszaigazolás szerint sikeres volt, a szavazatot nem 
leadó tagot a döntéshozatal során tartózkodóként kell figyelembe venni. 
Amennyiben a kézbesítés az elektronikus visszaigazolás szerint sikertelen volt, a 
szavazást meg kell ismételni. 

 
4.7. Írásbeli döntéshozatal során az írásbeli döntéshozatalra bocsátott kérdésre 

vonatkozó határozat akkor elfogadott, ha a bizottsági tagok (tagnak tekintve az 
elnököt is) több mint fele azt megszavazza. Szavazategyenlőség esetén a 
határozati javaslat elvetettnek tekintendő.  

 
4.8. A szavazatokat a bizottság elnöke összesíti, és azokról, valamint a szavazás 

eredményéről elektronikus úton tájékoztatja a bizottság tagjait. 
 

(5) A FELLEBBVITELI BIZOTTSÁG ELJÁRÁSA JOGORVOSLATI KÉRELMEK 
ELBÍRÁLÁSA SORÁN 
 

5.1. A Magyar Kézilabda Szövetség és a Bács-Kiskun Megyei Kézilabda Szövetség 
bizottságai által hozott első fokú határozatok ellen előterjesztett jogorvoslati 
kérelmek elbírálása során a Fellebbviteli Bizottság a Magyar Kézilabda Szövetség 
adott ügyre vonatkozó szabályzata, és a jelen ügyrend jelen alcímében 
meghatározottak szerint jár el. 
 

5.2. A Fellebbviteli Bizottság a jogorvoslati kérelmek elbírálása során 3 (három) tagú 
Fellebbviteli Tanácsokban jár el. Az adott ügyben eljáró Fellebbviteli Tanács 
tagjait a Fellebbviteli Bizottság elnöke jelöli ki azzal, hogy lehetőség szerint a 
Fellebbviteli Bizottság elnöke minden eljáró a Fellebbviteli Tanács elnöki 
tisztségét is ellátja. A Fellebbviteli Tanács tagjai és elnöke ezen feladatkörükben 
kizárólag személyesen járhatnak el, meghatalmazott útján nem képviseltethetik 
magukat.  

 
5.3. Nem lehet az eljáró Fellebbviteli Tanács elnöke vagy tagja, aki az adott ügy 

kimenetelében érdekelt vagy egyéb okból nem elfogulatlan. A Fellebbviteli 
Tanács tagságára jelölt bizottsági tag érdekeltségét vagy elfogultságát köteles a 
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bizottság elnökének haladéktalanul bejelenteni. A Fellebbviteli Tanács elnöke 
vagy tagja érdekeltségére vagy elfogultságára vonatkozó indokolt kifogást az 
eljárás alá vont személy vagy sportszervezet is előterjeszthet a bizottság 
elnökéhez. Az érdekelt vagy elfogult tag helyett a bizottság elnöke a Fellebbviteli 
Tanácsba új tagot jelöl. Amennyiben a bizottság elnöke az elfogult tag, az új tag 
kijelölésének joga a Fellebbviteli Bizottság erre a feladatra felkért tagját illeti 
meg. 

 
5.4. Az eljáró Fellebbviteli Tanácsok a jogorvoslati kérelmeket tárgyaláson bírálják el 

és határozataikat tárgyaláson hozzák, kivéve, ha a tárgyaláson kívüli elbírálást a 
Magyar Kézilabda Szövetség, valamint a Bács-Kiskun Megyei Kézilabda Szövetség 
adott ügyben alkalmazandó szabályzata vagy jelen ügyrend lehetővé teszi, és a 
tárgyaláson kívüli elbírálást az eljáró Fellebbviteli Tanács elnöke célszerűnek 
tartja.  

 
5.5. Az eljáró Fellebbviteli Tanács döntését határozati formában, egyszerű többséggel 

hozza tárgyaláson és tárgyaláson kívül egyaránt. A döntéshozatal során az eljáró 
Fellebbviteli Tanács elnöke és tagjai rendelkeznek szavazati joggal. Minden 
szavazati joggal rendelkező személynek 1 (egy) szavazata van. A szavazati jog 
kizárólag személyesen gyakorolható, meghatalmazott útján érvényes szavazatot 
leadni nem lehet.   

 
5.6. A Fellebbviteli Tanács tagjainak szavazása nem nyilvános, és az eljárásban 

érdekelt személyekkel és sportszervezetekkel az sem közölhető, melyik tag 
milyen szavazatot adott le. A szavazásról a jegyzőkönyvvezető külön rövid 
jegyzőkönyvet készít, amelyben a szavazók személye és leadott szavazatuk kerül 
rögzítésre. A szavazásról felvett jegyzőkönyvet – valamint a szavazás során 
kisebbségbe szorult tag esetleges különvéleményét összefoglaló, általa becsatolt 
iratot – zártan kell kezelni, abból másolat ki nem adható, és abba kizárólag a 
Fellebbviteli Bizottság elnöke és a Magyar Kézilabda Szövetség elnöksége, elnöke, 
főtitkára és főtitkár-helyettese, illetve a Bács-Kiskun Megyei Kézilabda Szövetség 
elnöke tekinthet be. A szavazás során kisebbségbe szorult Fellebbviteli Tanács 
tag a testületi döntéshozatal elvét köteles tiszteletben tartani, ezért 
ellenszavazatáról sem a sajtónak, sem az eljárásban érintett vagy más 
személyeknek nem nyilatkozhat. 

 
5.7. A fellebbezési tárgyalást lehetőség szerint a Bács-Kiskun Megyei Kézilabda 

Szövetség mindenkori székhelyén kell megtartani, munkanapon 9.00 – 18.00 
közötti időpontban. 

 
5.8. A fellebbezési tárgyalás nem nyilvános, azon kizárólag az ügyben érdekelt 

személyek és sportszervezetek valamint jogi képviselőik, továbbá a Fellebbviteli 
Tanács tagjai és a jegyzőkönyvvezető vehetnek részt. Más személyek – így 
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különösen a sajtó munkatársai – jelenlétét az eljáró Fellebbviteli Tanács elnöke 
engedélyezheti.  

 
5.9. A fellebbezési tárgyalás időpontjáról az ügyben érdekelt személyeket és 

sportszervezetek valamint jogi képviselőiket – ha a Magyar Kézilabda Szövetség 
és a Bács-Kiskun Megyei Kézilabda Szövetség adott ügyben alkalmazandó 
szabályzata másképp nem rendelkezik a tárgyalás időpontját legalább 8 (nyolc) 
munkanappal megelőzően – írásban értesíteni kell azzal, hogy a tárgyalástól való 
távolmaradásuk – ha a vonatkozó szabályzat másképp nem rendelkezik – a 
tárgyalás megtartásának nem akadálya. 

 
5.10. A fellebbezési tárgyalás nem tartható meg – és új tárgyalási határnapot kell tűzni 

– ha a fellebbezési tárgyaláson bármely okból nincs az eljáró Fellebbviteli Tanács 
mindhárom tagja egyidejűleg jelen.  

 
5.11. A fellebbezési tárgyalásról jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyben megfelelő 

részletességgel rögzíteni kell a tárgyaláson elhangzottakat és történteket, így 
abban fel kell tüntetni különösen, de nem kizárólagosan: az eljáró Fellebbviteli 
Tanács tagjait; a fellebbezési tárgyaláson részt vevő személyeket és eljárási 
minőségüket; a tárgyalás helyét, megkezdésének és befejezésének időpontját; a 
tárgyaláson tett nyilatkozatokat és eljárási cselekményeket. A tárgyalás 
jegyzőkönyvét a Fellebbviteli Tanács elnöke által kijelölt személy vezeti, és az 
eljáró Fellebbviteli Tanács elnöke, valamint a jegyzőkönyvvezető írja alá.  

 
5.12. A tárgyalásról felvett jegyzőkönyv nem nyilvános, abba kizárólag az eljárásban 

érdekelt személyek és sportszervezetek, a Fellebbviteli Bizottság tagjai és a 
Magyar Kézilabda Szövetség elnöksége, elnöke, főtitkára és főtitkár-helyettese, 
illetve a Bács-Kiskun Megyei Kézilabda Szövetség elnöke tekinthetnek bele vagy 
kérhetnek abból másolatot. A betekintés biztosításáról, a másolatok kiadásáról és 
a tárgyalási jegyzőkönyvek archiválásáról a Fellebbviteli Bizottság kijelölt tagja 
gondoskodik. 

 
5.13. Az eljáró Fellebbviteli Tanács a jogorvoslati kérelmet tárgyalás tartása és érdemi 

vizsgálat nélkül határozattal elutasítja, ha: 
5.13.1. a jogorvoslati kérelem előterjesztésének lehetőségét jogszabály vagy a 

Magyar Kézilabda Szövetség szabályzatai nem biztosították (kizárt 
fellebbezés); 

5.13.2. a jogorvoslati kérelem nem jogorvoslati kérelem előterjesztésére 
jogosulttól származik; vagy 

5.13.3. ha jogorvoslati kérelmet a Magyar Kézilabda Szövetség és a Bács-Kiskun 
Megyei Kézilabda Szövetség adott ügyre alkalmazandó szabályzatában 
meghatározott határidőn túl terjesztették elő; illetőleg 
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5.13.4. ha a jogorvoslati kérelem előterjesztője a Magyar Kézilabda Szövetség és 
a Bács-Kiskun Megyei Kézilabda Szövetség adott ügyre alkalmazandó 
szabályzatában meghatározott jogorvoslati díjat határidőben nem fizette 
meg vagy a díj megfizetését felhívásra sem igazolta.  

 
5.14. Az eljáró Fellebbviteli Tanács a jogorvoslati kérelem érdemi vizsgálatát követően 

határozatával: 
5.14.1.  az első fokon eljárt szerv határozatát helybenhagyja, ha az első fokú 

határozat ténybeli alapját és jogi indokait tekintve is érdemben helyes; 
vagy 

5.14.2. az első fokon eljárt szerv határozatát megváltoztatja; illetőleg 
5.14.3. az első fokon eljárt szerv határozatát hatályon kívül helyezi és az első 

fokon eljárt szervet új eljárás lefolytatására utasítja, ha szükséges az első 
fokú eljárás megismétlése vagy kiegészítése, mert az eljárás lényeges 
szabályainak megsértése az ügy érdemi eldöntésére kihatott, és annak 
orvoslása a másodfokú eljárásban nem lehetséges vagy nem észszerű. 
 

5.15. Az eljáró Fellebbviteli Tanács az előtte folyamatban lévő jogorvoslati eljárást 
határozattal az adott hatóság vagy bíróság jogerős döntéséig tárgyaláson kívül 
hozott határozattal felfüggesztheti, ha megítélése szerint a jogorvoslati kérelem 
eldöntése olyan kérdés előzetes elbírálásától függ, amely hatósági, bírósági 
hatáskörbe tartozik, és amely kérdés elbírálására a hatósági vagy bírósági eljárás 
már valamely az eljárásban érdekelt fél által igazoltan folyamatban van.  
 

5.16. Amennyiben a Fellebbviteli Tanács határozatát tárgyaláson hozta, a határozatot 
a tárgyaláson ki kell hirdetni és röviden indokolni kell, majd az írásba foglalt 
határozatot a tárgyalást követő 15 (tizenöt) napon belül kell az érintett 
személyek és sportszervezetek részére megküldeni. Az írásba foglalt határozatot 
az eljáró Fellebbviteli Tanács elnöke írja alá. 
 

5.17. Ha a Magyar Kézilabda Szövetség és a Bács-Kiskun Megyei Kézilabda Szövetség 
adott ügyre vonatkozó szabályzata másképp nem rendelkezik, az eljáró 
Fellebbviteli Tanács az ügyet lezáró határozatát a jogorvoslati kérelem 
Fellebbviteli Bizottsághoz történt szabályszerű felterjesztését követő 45 
(negyvenöt) napon belül hozza meg. Az érdemi döntésre nyitva álló határidőbe 
az eljárás esetleges felfüggesztésének időtartama nem számít be. 

 
(6) ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

 
6.1. Jelen ügyrendet a Bács-Kiskun Megyei Kézilabda Szövetség Fellebbviteli 

Bizottsága a 2020. október 5. napján tartott ülésén megtárgyalta és elfogadta, 
majd jóváhagyásra a Bács-Kiskun Megyei Kézilabda Szövetség elnökének 
felterjesztette. 



  9 
 

 
6.2. Amennyiben jelen ügyrend valamely rendelkezése a jogszabályok vagy a Magyar 

Kézilabda Szövetség és a Bács-Kiskun Megyei Kézilabda Szövetség sportszakmai 
szabályzatainak változása eredményeként a jogszabállyal vagy sportszakmai 
szabályzattal ellentétben állóvá válik, az ügyrend adott rendelkezései helyett a 
jogszabály illetőleg a sportszakmai szabályzat rendelkezései alkalmazandók.  

 
6.3. Jelen ügyrendet az elfogadásakor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell. 
 
 

Fellebbviteli Bizottság elnöke sk. 


