MNASZ érdekkörében tevékenységet ellátó sporttársak ellen e tevékenységükkel
összefüggésben esetlegesen indult büntetőeljárás kapcsán felmerülő ügyvédi költségek
támogatásáról szóló szabályzat.

Utólagos költségtérítés iránti kérelem:
1. A kérelmező a vele szemben indult büntetőeljárásban a kérelmező tekintetében felmentő
ítélet vagy eljárást megszüntető határozat jogerőre emelkedésétől számított 30 napon belül az
eljárással összefüggésben felmerült ügyvédi költségek részben vagy egészben megtérítését
kérheti. A kérelemhez csatolni kell :
1.1. az ügyvédi megbízási szerződést;
1.2. a megbízási szerződés alapján a kérelmező által már teljesített megbízási díj
megfizetését igazoló számviteli bizonylatot;
1.3. napi kimutatású ügyvédi munkaóra-elszámolást, amely elkülönítve tartalmazza a
hatóság előtti eljárási cselekményeket és az eljáráson kívüli cselekményeket (konzultáció,
iratszerkesztés stb.);
1.4. az ügyvéd nyilatkozatát, hogy a kérelem részbeni vagy egészben történő teljesítése
esetén a támogatási összeggel a kérelmező által fizetendő munkadíjat csökkenti, vagy
amennyiben a már megfizetett munkadíj a támogatás figyelembe vételével fennmaradó
részét meghaladja, a különbözetet a kérelmező részére visszatéríti;
1.5. a jogerős ügydöntő határozatot;
1.6. a kérelmező vagy védője által a terhelt és a védő készkiadásainak, illetőleg a védő díja
állami megtérítésének szabályairól, valamint a büntetőeljárásban részt vevő személyek és
képviselőik költségéről és díjáról szóló 26/2003. (VII.1.) IM-BM-PM együttes rendelet
alapján ügyvédi munkadíj megtérítése iránt előterjesztett és hatóság által érkezetett
kérelmet;
1.7. a kérelmező vagy az ügyvéd összefoglalóját az ügyről, kitérve arra, hogy az eljárásban
más MNASZ tisztségviselő érintett volt-e, ha igen, közöttük érdekellentét fennállt-e,
valamint arra, hogy a kérelmező terhére büntetőjogi felelősség megállapítására nem
vezető gondatlanság, büntetőjogon kívüli más jogszabálysértés, vagy MNASZ szabályzat
megsértése - függetlenül attól, hogy azt a kérelmező elismerte vagy sem - megállapításra
került-e.
1.8. a kérelmező - és abban az esetben, ha az 1.7. pont szerinti összefoglalót az ügyvéd
készítette, az ügyvéd - nyilatkozatát arról, hogy az általa közölt adatok a valóságot
tartalmazzák, az ügyben lényeges tényt, körülményt nem hallgatott, a közölt adatok
esetleges valótlanságáért felelősséggel tartozik.
2. az Elnökség az 1. pont szerinti kérelemnek részben vagy egészben is helyt adhat, de a
támogatás egy ügyvédi munkaórára vetített nettó összege nem haladhatja meg a mindkori
kirendelt védői munkadíj ötszörösét.
Előzetes költség-hozzájárulás iránti kérelem:
3. A kérelmező a vele szemben indult büntetőeljárásban az eljárás vele szemben történő
megindításától számított 30 napon belül az eljárással összefüggésben felmerülő ügyvédi
költségek megtérítéséhez előzetes támogatást kérhet. A kérelemhez csatolni kell

3.1. az ügyvédi megbízási szerződést;
3.2. az ügyvéd nyilatkozatát, hogy a kérelem részbeni vagy egészben történő teljesítése
esetén a támogatási összeggel a kérelmező által fizetendő munkadíjat csökkenti, vagy
amennyiben a már megfizetett munkadíj a támogatás figyelembe vételével fennmaradó
részét meghaladja, a különbözetet a kérelmező részére visszatéríti;
3.3. a kérelmezővel közölt gyanúsítást tartalmazó jegyzőkönyvet;
3.4. a kérelmező vagy az eljáró ügyvéd nyilatkozatát arról, hogy az eljárásban más MNASZ
tisztségviselő érintett-e, ha igen, a kérelmező és közötte érdekellentét fennáll-e;
3.5. A kérelmező kötelezettségvállalását arra, hogy a jogerős ügydöntő határozat
kézhezvételét követő 30 napon belül csatolja
3.5.1. a jogerős ügydöntő határozatot;
3.5.2. a felmentő vagy eljárást megszüntető határozat esetén a kérelmező vagy
védője által a terhelt és a védő készkiadásainak, illetőleg a védő díja állami
megtérítésének szabályairól, valamint a büntetőeljárásban részt vevő személyek és
képviselőik költségéről és díjáról szóló 26/2003. (VII.1.) IM-BM-PM együttes
rendelet alapján ügyvédi munkadíj megtérítése iránt előterjesztett és hatóság által
érkezetett kérelmet;
3.5.3. a kérelmező vagy az ügyvéd összefoglalóját az ügyről, kitérve arra, hogy az
eljárásban más MNASZ tisztségviselő érintett volt-e, ha igen, közöttük
érdekellentét fennállt-e, valamint arra, hogy a kérelmező terhére büntetőjogi
felelősség megállapítására nem vezető gondatlanság, büntetőjogon kívüli más
jogszabálysértés, vagy MNASZ szabályzat megsértése - függetlenül attól, hogy azt a
kérelmező elismerte vagy sem - megállapításra került-e.
3.5.4. a kérelmező - és abban az esetben, ha a 3.5.3. pont szerinti összefoglalót az
ügyvéd készítette, az ügyvéd - nyilatkozatát arról, hogy az általa közölt adatok a
valóságot tartalmazzák, az ügyben lényeges tényt, körülményt nem hallgatott el, a
közölt adatok esetleges valótlanságáért felelősséggel tartozik.
4. az Elnökség az 3. pont szerinti kérelemnek részben vagy egészben is helyt adhat, de az
egyösszegű előzetes támogatás nem haladhatja meg a mindkori kirendelt védői munkadíj
húszszorosát.
5. Ha a kérelmező a 3.5. pontban rögzített kötelezettségét nem teljesíti, a támogatási összeget a
3.5. pontban megjelölt határidő lejártától számított 8 napon belül köteles visszatéríteni.
Közös szabályok:
5. Az Elnökség a kérelmezőt személyesen meghallgathatja.
6. Abban az esetben, ha a kérelmező által benyújtott nyilatkozat hiányos, az Elnökség a
kérelmezőt egy alkalommal 15 napos határidő tűzésével a hiányok pótlására felszólítja, ha a
kérelmező annak nem tesz eleget, az elnökség a kérelmet annak érdemi vizsgálata nélkül
elutasíthatja.
7. Az Elnökség jelen határozat alapján született határozata nyilvános, abban a kérelem
előterjesztésének ténye, a támogatás összege vagy annak elutasítása kerül megjelölésre, ezen
túl a kérelemmel összefüggésben érkezett iratokat, adatokat és információkat az ügyintéző
szerv tagjain és az elnökség ülésén jelen lenni jogosultakon kívül más nem ismerheti meg.
8. A támogatás összegét az MNASZ az eljáró ügyvéd által kiállított számla ellenében közvetlenül
az eljáró ügyvéd részére fizeti meg.

