A B.-A.-Z. Megyei Természetjáró Szövetség
Fegyelmi és etikai szabályzata
a 2015. május 15-i Közgyűlésen elfogadott módosításokkal
A B.-A.-Z. Megyei Természetjáró Szövetség Fegyelmi és etikai bizottságának feladata a
természetbarát értékrend, a természetjárás hagyományos erkölcsi arculatának, társadalmi
szerepének, sportszerű közösségi magatartásának megóvása, a jelen szabályzatban
meghatározott sarokpontok figyelembevételével a Szövetség egészére.
Etikai ügyekben eljárás, állásfoglalás, és véleményezés a felmerült kérdésekben, esetleg
kritikákban.
Hatálya kiterjed, a tagszervezetekre, a választott szövetségi testületekre és tisztségviselőire, a
Szövetség társadalmi és alkalmazott munkatársaira.
A szabályzat fő sarokpontjai, törvényesség, hitelesség, demokratikus működés, átláthatóság,
nyilvánosság.
Törvényesség, mert a szervezet törvényesen működik. (Amennyiben bárki szabálytalanságot
észlel, azonnal lépéseket tehet azok megszüntetésére, kijavítására.)
Hitelesség, mert a B.-A.-Z. Megyei Természetjáró Szövetség kommunikációja világos, nem
félrevezető, az esetleges panaszokat kivizsgálja és mindenkor a tagság bizalmának
megőrzésére törekszik.
Átláthatóság, mert tervszerű és követhető a gazdálkodása. Hivatalos irataiba betekintést
nyerhetnek a tagszervezetek. Üléseit nyilvánosságra hozza. Rendszeresen és részletesen
beszámol tevékenységéről és gazdálkodásáról.
Nyilvánosság, mert a Szövetség működése nyilvános és átlátható, a weboldalán ezzel
kapcsolatos dokumentumait közzé is teszi.
A Fegyelmi és etikai bizottság tagjai a közgyűlésen és az elnökségi üléseken meghívottként
tanácskozási joggal vehetnek részt.
A Fegyelmi és etikai bizottság elnökét, két tagját a közgyűlés választja meg. Elnökségi tagok és
szövetségi alkalmazottak nem választhatók meg a bizottság tagjává.
A Fegyelmi és etikai bizottság eljárását a szövetség bármely testülete, tisztségviselője,
tagszervezete, vagy a tagszervezetek egyéni tagja kezdeményezheti.
A Fegyelmi és etikai bizottság 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 fegyelmi
eljárást kezdeményez.
Javaslatot tehet az elnökségnek tagszervezetek kizárására.
A Fegyelmi és etikai szabályzat célja és rendeltetése, hogy a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Természetjáró Szövetség (a továbbiakban: Szövetség) tekintetében meghatározza:




a fegyelmi vétség fogalmát,
a fegyelmi eljárás rendjét,
a fegyelmi büntetéseket.

1. A fegyelmi vétségek meghatározása:
1.1. A Szövetség vagyonának hűtlen kezelése.
1.2. Szándékos, vagy súlyosan gondatlan károkozás a Szövetség, vagy bármely tagja
sérelmére.
1.3. Az elvállalt kötelezettségek, feladatok szándékos megszegése, vagy súlyosan
gondatlan ellátása.
1.4. Természetjáróhoz méltatlan magatartás tanúsítása, a Szövetség erkölcsi tekintélyének
rombolása.
2. A fegyelmi jogkör gyakorlása:
2.1. Az elsőfokú eljárásban a fegyelmi jogkör gyakorlója a Szövetség Fegyelmi és etikai
Bizottsága. Döntése ellen a másodfokon lehet jogorvoslatot keresni.
2.2. A másodfokú eljárásban a fegyelmi jogkör gyakorlója a Szövetség legközelebbi
közgyűlése. A Közgyűlés a fellebbezést elbírálva:
 a Fegyelmi és etikai Bizottság döntését jóváhagyhatja,
 a kiszabott büntetést súlyosbíthatja, vagy korlátlanul enyhítheti,
2.3. A fegyelmi büntetések alkalmazása során a jogkör gyakorlói a nevelő célzat
alkalmazása és az arányosság figyelembevételével döntenek.
2.4. Nem lehet büntetést kiszabni olyan mulasztás, cselekmény vagy magatartás miatt,
amelynek bekövetkezése óta egy év már eltelt.
3. A fegyelmi eljárás szabályai:
3.1. Fegyelmi eljárást a Szövetség bármely rendes tagjának képviselője, tagja és bármely
pártoló tagja kezdeményezhet. Benyújtása csak írásban, aláírva, zárt borítékban, a
Fegyelmi és etikai Bizottságnak címezve történhet.
3.2. A Fegyelmi és etikai Bizottság tagjai minden külső befolyástól mentesen, a Fegyelmi
és etikai szabályzat előírásai szerint kötelesek eljárni.
3.3. A kezdeményezést a Fegyelmi és etikai Bizottság kivizsgálja, a kezdeményezővel
egyezteti, bizonyítékait értékeli és a kezdeményezéstől számított legkésőbb 30 napon
belül dönt. A döntés eredménye lehet:
 a kezdeményezés elutasítása, vagy
 a fegyelmi eljárás lefolytatása.
A fegyelmi eljárást lefolytatni csak alapos gyanú esetén szabad.
3.4. A Fegyelmi és etikai Bizottság a döntéséről 8 napon belül írásban értesíti a
kezdeményezőt, az eljárás megindítása esetén az eljárás alá vont személyt is.
3.5. A Fegyelmi és etikai Bizottság elutasító határozata ellen a kezdeményező –
bizonyítékait és érvelését írásban benyújtva – a közgyűléshez fellebbezhet.
3.6. A közgyűlés a legközelebbi ülésén köteles a fellebbezést elbírálni.

4. A fegyelmi eljárás lefolytatása:
4.1. A fegyelmi vizsgálatot a lehető leghamarabb le kell folytatni, a fegyelmi tárgyalást - a
felekkel egyeztetve - az értesítésüktől számított 30 napon belül lehetőleg meg kell
tartani.
4.2. Az értesítés ellenére történő indokolatlan távolmaradás esetén az eljárás az érintett
személy jelenléte nélkül is lefolytatható.
4.3. Az eljárás során az eljárás alá vont személlyel közölni kell a fegyelmi vétség
elkövetésével kapcsolatos ténymegállapításokat és lehetővé kell tenni számára, hogy
a vétség elkövetésével kapcsolatos bizonyítékokat, iratokat megtekinthesse. Az eljárás
alá vont személy részére módot kell adni arra, hogy ezekre észrevételt tehessen,
esetleg további bizonyítást kérjen, és érdemi védekezését előadja.
4.4. A fegyelmi tárgyalásról jegyzőkönyvet kell készíteni, ami a tárgyaláson történtek
bizonyítási dokumentuma, és a résztvevőknek alá kell írni!
4.5. A Fegyelmi és etikai Bizottság határozata lehet:
 elmarasztaló,
 felmentő.
A határozatnak tartalmaznia kell a fellebbezés benyújtásának a lehetőségét és a
módját is.
4.6. Határozatáról a bizottság 8 napon belül írásban értesíti a feleket és tájékoztatja az
elnökséget.
5. A fegyelmi büntetések:
5.1. A fegyelmi büntetések fokozatai:
 szóbeli figyelmeztetés,
 írásbeli megrovás,
 visszahívás a választott tisztségből,
 a Szövetségből való kizárás.
A két utóbbi fegyelmi büntetésre a Fegyelmi és etikai Bizottság csak javaslatot
tehet a közgyűlésnek, amely azt szabad döntése alapján alkalmazhatja.
5.2. A fegyelmi döntések nyilvántartása Fegyelmi és etikai Bizottság feladata.
Záradék:
A Fegyelmi és etikai szabályzatot a B.-A.-Z. Megyei Természetjáró Szövetség Közgyűlése 2015.
május15-i ülésén jóváhagyta és határozata alapján ugyanezen napon hatályba léptette.
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