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I.
A szabályzat illetékessége és hatásköre

A szabályzatot a Magyar Szörf Szövetség tagjaira, a szörf sportban leigazolt
versenyzőkre, bírákra, edzőkre, tisztségviselőkre és egyéb, a szörfsporttal szervezeti,
vagy megbízási viszonyba kerülő személyekre kell alkalmazni. A tisztségviselői és
megbízói kört a Szövetségi Iroda tartja nyilván.

II.
Sportfegyelmi vétségek

(1)Sportfegyelmi eljárást lehet lefolytatni a sportolóval szemben, ha
a) a sportági nemzetközi szakszövetség vagy a szakszövetség verseny-, igazolási,
átigazolási, illetve egyéb szabályzataiban foglalt kötelezettségeket,
b) az amatőr sportoló a tagsági vagy szerződéses jogviszonyból sporttevékenységre
vonatkozó kötelezettségeket
vétkesen megszegi.
(2)A sportszakemberrel szemben sportfegyelmi eljárást akkor lehet lefolytatni, ha
a) a sportági nemzetközi szakszövetség vagy a szakszövetség szabályzataiban foglalt,
illetve
b) a munkaviszonyból vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyból származó
kötelezettségeit vétkesen megszegi.
(3)A sportfegyelmi eljárást a sportolóval szemben az (1)bekezdés a) pontja esetén a
szakszövetség, az (1) bekezdés b) pontja esetén a sportszervezet folytatja le.
(4)A sportfegyelmi eljárást a sportszakemberrel szemben a megbízója folytatja le.
(5)A sportolóra és a sportszakemberre sportfegyelmi büntetésként
a)szóbeli figyelmeztetés,
b)írásbeli megrovás,
c)kedvezmények megvonása(csökkentése)
d)pénzbüntetés
szabható ki.
(6)A sportolóra az (5) bekezdésben foglaltakon kívül:
a)sporttevékenységtől,
b)átigazolástól,
meghatározott időre való eltiltás büntetés is kiszabható.

(7)Az (5)és(6)bekezdésben foglaltak mellett a sportegyesületi tag sportoló
sportfegyelmi büntetésként a sportegyesületből kizárható. A szakszövetségnek a
sportegyesületnek meg kell tárgyalnia és döntenie kell a kizárás kérdésében.
(8)A sportszakemberre az (5) bekezdésben foglaltakon kívül szakmai tevékenységtől,
sportági sportesemény látogatásától meghatározott időre való eltiltás büntetés is
kiszabható.

III.
Fegyelmi büntetések
1./ A fegyelmi szabályok megsértésével a fegyelmi vétségek
következő fegyelmi büntetések alkalmazhatók:

elkövetőjével szemben a

a./ Szóbeli, vagy írásbeli figyelmeztetés.
b./ Írásbeli megrovás.
c./ Meghatározott kedvezmények és juttatások
csökkentése, illetőleg megvonása.
d./ Eltiltás a szörf sporttevékenységtől határozott időre, vagy örökre.
e./ Kizárás.

IV.
A fegyelmi jogkör gyakorlása

A fegyelmi jogkört I. fokon a Magyar Szörf Szövetség Elnöksége által esetenként
kijelölt Fegyelmi Bizottság gyakorolja.
A II. fokú fegyelmi jogkört a a Sportfegyelmi Fellebviteli Bizottság gyakorolja amely
döntése ellen a Magyar Szörf Szövetség Elnökségéhez lehet fellebezni.
V.
A fegyelmi eljárás szabályai

1./ Fegyelmi eljárást kezdeményezhet az, akinek a fegyelmi vétség tudomására jutott. A
szakági vezetők javaslatára az Elnökség köteles az eljárást megindítani.
2./ A fegyelmi eljárás megindítása iránti kérelmet a vétségről való tudomásszerzéstől
számított 30 napon belül kell írásban a Szövetségi Irodához benyújtani, ahol a beadvány
beérkezésének időpontját rögzíteni kell.
A cselekmény elkövetésétől számított 6 hónap elteltével a cselekmény elévül,
ezért ezt követően eljárást megindítani, vagy amiatt fegyelmi büntetést kiszabni
nem lehet.
Külföldön elkövetett fegyelmi vétség esetén a határidőket az elkövető
visszaérkezésétől kell számítani.
3./ Ha a fegyelmi vétséget megalapozó cselekmény miatt büntető, vagy szabálysértési
eljárás indult és a fegyelmi vétség megítéléséhez a hatósági eljárás eredményének
ismerete szükséges, a Fegyelmi Bizottság az eljárást a hatósági eljárás jogerős
befejezéséig felfüggesztheti. A 6 hónapi határidőt ez esetben a hatósági határozat
jogerőre emelkedésétől kell számítani.

VI.
A Fegyelmi Bizottság intézkedései

Az Elnökség által kijelölt Fegyelmi Bizottság a rendelkezésére álló bejelentés és egyéb
adatok alapján az alábbi intézkedéseket teheti:
a./ Ha az adatok alapján megállapítja, hogy a bejelentés tárgyává tett cselekmény nem
fegyelmi vétség, az eljárást indokolt határozattal megszünteti.
b./ Elrendeli a fegyelmi eljárás megindítását. Kitűzi a fegyelmi tárgyalás időpontját és
arról ajánlott levélben, vagy e-mailben értesíti a cselekmény elkövetőjét.
c./ Ha az elkövetett cselekmény súlya azt indokolttá teszi, az elkövető tagsági viszonyát,
versenyzési engedélyét a határozat meghozataláig terjedő időre indokolt határozattal
felfüggesztheti.

d./ Intézkedhet a tényállás megállapításához, az elkövető javára és terhére szóló
körülmények felderítéséhez szükséges adatok, bizonyítékok beszerzéséről.
e./ Lefolytatja a fegyelmi tárgyalást. Ha a cselekmény elkövetője szabályszerű értesítés
ellenére nem jelenik meg és indokoltan nem menti ki magát, az eljárás
távollétében is lefolytatható. Az elkövető jogosult a tárgyaláson jogi képviselővel
megjelenni.
A Fegyelmi Bizottság a tárgyaláson meghallgatja az elkövetőt, a tanúkat és
lehetőséget ad az elkövetőnek védekezése és bizonyítási indítványa előterjesztésére.
A tárgyaláson jegyzőkönyvet kell felvenni, melyet a Bizottság tagjai hitelesítenek.
f./ Az eljárás befejezésekor a Fegyelmi Bizottság az alábbi írásbeli határozatokat
hozhatja:
1./ Ha a lefolytatott eljárás után azt állapítja meg,
hogy az elkövetett cselekmény nem fegyelmi vétség,
vagy nem bizonyosodott be, hogy az eljárás alá vont
elkövette a cselekményt, az eljárást megszünteti.
2./ Ha bizonyítottnak látja a cselekmény elkövetését,
az elkövetőt elmarasztalja és fegyelmi büntetést
szab ki.
A Fegyelmi Bizottság az eljárást befejező valamennyi határozatát köteles írásban
megindokolni és az eljárás alá vont, - vagy ha jogi képviselővel járt el - jogi képviselője
részére ajánlottan kézbesíteni.
A határozat ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül írásban fellebbezni lehet,
melyet a Szövetségi Irodába kell benyújtani.

VII.
A fellebbviteli eljárás

Az I. fokú határozat ellen benyújtott fellebbezést az Elnökség bírálja el. (A cselekmény
elkövetésétől számított 6 hónapon belül.)

Az Elnökség az I. fokú határozatot helybenhagyhatja, vagy megváltoztathatja. A II. fokú
döntés jogerős, ellene fellebbezésnek helye nincs.
Amennyiben szükséges, az Elnökség kiegészítheti a bizonyítási eljárást. Ha az Elnökség
véleménye szerint az I. fokú eljárásban nem szerezték be az ügy elbírálásához szükséges
minden bizonyítékot, az I. fokú határozatot hatályon kívül helyezheti és a Fegyelmi
Bizottságot új eljárásra utasíthatja. A megismételt eljárást is az előírt 6 hónapon belül
kell lefolytatni.

VIII.
Mentesítés

Az Elnökség a jogerősen kiszabott fegyelmi büntetés hátralévő részének letöltése alól
mentesítheti az elkövetőt, ha:
1./ A fegyelmi büntetés időtartamának több, mint a fele letelt és az eltelt időben az
elkövető újabb fegyelmi vétséget nem követett el,
2./ és az elkövető a hátralévő büntetés elengedésére egyébként érdemes. (Kiemelkedő
sportteljesítmény, stb.)

IX.
A Fegyelmi Szabályzat hatályba lépése

1./ A Magyar Szörf Szövetség Fegyelmi Szabályzata 2006. április 13-án lép hatályba.
2./ A Szabályzatot a hatálybalépést követően megindított fegyelmi eljárásokra kell
alkalmazni.
Záradék
A Fegyelmi Szabályzatot az Elnökség a 2006. 04. 13-i alakuló ülésén megtárgyalta és
elfogadta.

