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Az ülés tárgya: A Szövetség Fegyelmi Szabályzatának áttekintése és aktualizálása 
 
A Fegyelmi Bizottság jelen lévő tagjai áttanulmányozták a szakág 2008. február 28-án jóváhagyott 
fegyelmi szabályzatát. Az elnökségnek annak módosítására tettek javaslatot az alábbiak szerint: 
 
A fegyelmi szabályzat 10.§-át törölni javasolják: 
„10.§ Nem indítható fegyelmi eljárás 14 éven aluli sportolóval szemben; ilyenkor a felkészítésében 
közreműködő felnőtt sportoló fegyelmi felelősségét kell vizsgálni.” 
Indoklás: a Szövetségnek nem lehet 14 évnél fiatalabb sportolója. 
 
A fegyelmi szabályzat 33.§-át törölni javasolják: 
„33.§ A jogerős fegyelmi határozat felülvizsgálatát a sportról szóló 1996. évi LXIV. törvény 27. §-a 
alapján az NSH-tól lehet kérni, ha a határozatot a jelen szabályzat megsértésével hozták.” 
Indoklás: a Sporttörvény megváltozott, a 2004-i hatályos sporttörvényben ilyen lehetőség nem 
szerepel. 
 
A fegyelmi szabályzatban az MRSz Alapszabályában megjelölt szakági megnevezést kell alkalmazni 
(Siklórepülő Szakág helyett Szabadrepülő Szakág). 
 
A fentiek szerint módosított Fegyelmi Szabályzatot az elnökség számára elfogadásra javasolják. 
 
A Fegyelmi Bizottság javasolja a következő szakági közgyűlésen az Alapszabály módosítását az 
Alapszabály 4.7. pontjának a módosítását a következők szerint: 
Régi szöveg: „FEGYELMI BIZOTTSÁG a közgyűlés által választott 3 fős bizottság, mely az esetleges 
fegyelmi eljárások lefolytatását és a szövetség etikai szabályzatának kidolgozását végzi. Az etikai 
szabályzatot az elnökség hagyja jóvá. A Fegyelmi Bizottság szükség szerint ülésezik, határozatait, 
észrevételeit jegyzőkönyvben rögzíti, amelyet az elnökség minden tagszervezethez eljuttat. A 
bizottság határozatképes, ha 2 tagja jelen van, határozatait többségi elv alapján hozza. A Fegyelmi 
Bizottság határozatával szemben a Közgyűléshez lehet fellebbezni.” 
Új szöveg: 
„FEGYELMI BIZOTTSÁG a közgyűlés által választott 3 fős bizottság, mely az esetleges fegyelmi 
eljárások lefolytatását és a szövetség sportfegyelmi szabályzatának kidolgozását végzi. A 
sportfegyelmi szabályzatot az elnökség hagyja jóvá. A Fegyelmi Bizottság szükség szerint ülésezik, 
határozatait, észrevételeit jegyzőkönyvben rögzíti, amelyet az elnökség minden tagszervezethez 
eljuttat. A bizottság határozatképes, ha 2 tagja jelen van, határozatait többségi elv alapján hozza. A 
Fegyelmi Bizottság határozatával szemben az MRSz Fegyelmi Bizottságához lehet fellebbezni.” 
  
 

kmf. 

 

 


