A Budapesti Természetbarát Sportszövetség
fegyelmi szabályzata
1. A fegyelmi szabályzat hatálya a szövetség tagszervezeteire, pártoló és tiszteletbeli tagjaira,
tisztségviselőire, a választott testületek és a szakbizottságok vezetőire és tagjaira valamint a
szövetség önkénteseire terjed ki. A szövetség alkalmazottai feletti munkajogi fegyelmi
kérdések a munkáltatói jogkör gyakorlójának hatásköre.
2. Fegyelmi eljárást lehet lefolytatni az 1. pontban leírt szervezetekkel és személyekkel
szemben, ha a szövetség alapszabályát és egyéb szabályzatait vétkesen megszegi,
kötelezettségének nem tesz eleget vagy a szövetség hírnevéhez méltatlan magatartást
tanúsít.
3. A fegyelmi eljárás megkezdése előtt a szövetség Etikai Bizottsága megvizsgálja a felmerülő
sérelmek körülményeit, tisztázza a tényállást, indokolt esetben megkísérli a nézeteltérések
békés rendezését. Szükség esetén szóban figyelmezteti vagy írásban meginti a sérelem
elkövetőjét. Súlyosabb esetben javaslatot tesz az elnökségnek fegyelmi eljárás
kezdeményezésére vagy peres eljárás megindítására illetve javaslatot tehet az elnökségnek
tagszervezet kizárására.
4. A fegyelmi eljárást a szövetség elnöksége, elnökségi taggal szemben a szövetség Felügyelő
Bizottsága folytatja le. A kiszabott fegyelmi büntetés ellen a közgyűlésnél lehet
fellebbezéssel élni, melyet a fegyelmi eljárást lefolytató szerv vezetőjéhez kell benyújtani, a
fegyelmi határozat közlését követő 8 napon belül.
5. Fegyelmi büntetésként
- szóbeli figyelmeztetés
- írásbeli megrovás
- elnökség által kinevezett tisztségből való felmentés
- közgyűlés által választott tisztségből felmentésre való javaslat
- tagszervezet esetében a szövetségből való kizárás
büntetés szabható ki. Közgyűlés által választott tisztségből való felmentés büntetést kizárólag
a közgyűlés szabhat ki. Ezen büntetésre való javaslat esetén a közgyűlést 90 napon belül
össze kell hívni, melyen a javaslat megtárgyalását napirendként kötelező felvenni.
6. Szándékos vagy vétkesen gondatlan károkozás esetén az eredeti állapot helyreállítási
költségeinek megtérítése követelhető. Ezen felül fegyelmi büntetésként pénzbüntetés nem
szabható ki.
7. A fegyelmi büntetés elleni fellebbezés a büntetés foganatosítására halasztó hatályú.
Fellebbezés esetén az elnökségnek a fellebbezés beérkezését követően 90 napon belül
közgyűlést kell összehívnia, melyen a fellebbezés megtárgyalását napirendként kötelező
felvenni. A közgyűlés döntése ellen fellebbezésnek nincs helye. Fellebbezés esetén a
közgyűlés az elsőfokú döntésnél súlyosabb büntetést nem szabhat ki.
8. A fegyelmi eljárás lefolytatásának részletes szabályaira valamint a jelen fegyelmi
szabályzatban külön nem szabályozott kérdésekben a sportfegyelmi felelősségről szóló
39/2004. (III.12.) Korm. rendelet előírásait kell alkalmazni.

Záradék: A Fegyelmi szabályzatot a BTSSZ elnöksége 2016. február 16-án elfogadta.

