Általános rendelkezések

1.§

1.
A Magyar Ultisok Országos Egyesülete (továbbiakban Egyesület)tagjai az általánosan
elfogadott emberi és társadalmi normák szerint viselkednek.
2.
Az Egyesület tagjai az Egyesület céljainak elérése érdekében, az Egyesület érdekében fejtik
ki tevékenységüket.
3.

Az Egyesület tagjai az ultit, mint hungarikumot művelik és népszerűsítik .

Fegyelmi és Etikai Szabályzat célja
2. §
1. a,
Az általános rendelkezésben foglaltakat megsértőkkel szemben felelősségre vonás, illetve
fegyelmi büntetés kiszabása.
b,
A játékban résztvevő játékosok, szervezők, és lebonyolítók jogainak, és személyének
védelme.
c,
Sportszerű magatartásra ösztönzés.
d,
A játékszabályok elsajátítására, és annak szellemében való játékra ösztönzése.

Fegyelmi és Etikai Szabályzat hatálya
3. §
1.
E szabályzat az Egyesület minden tagjának erkölcsi és fegyelmi felelősségére kiterjed.
2.
Az Egyesületnél tagfelvételi kérelmet benyújtó, de még nem felvett tag, erkölcsi és fegyelmi
felelősségére is kiterjed e szabályzat.
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A Fegyelmi és Etikai Szabályzat feladata
4. §
1.
Meghatározza, hogy mely cselekmény minősül fegyelmi, illetve etikai vétségnek.
2.
Meghatározza, hogy a fegyelmi, illetve etikai vétséget elkövetővel szemben milyen büntetés
szabható ki.

Fegyelmi és Etikai vétségek
5. §
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Sportszerűtlenség.
Szabályok, szabályzatok be nem tartása, megszegése.
Határozatok, elnökségi döntések be nem tartása, megszegése.
Folytatólagosan elkövetett sportszerűtlenség.
Játék folytatásának megtagadása.
Botrányos viselkedés.
Agresszív viselkedés( fenyegetőzés, káromkodás, kiabálás ).
Bűncselekmény elkövetése.
Az Egyesület hírnevének és érdekének megsértése.

Fegyelmi büntetések
6. §
1.
Figyelmeztetés ( akár helyben a zsűri részéről, akár utólag írásban a FEB részéről ).
2.
Versenyből való azonnali kizárás ( helyben a zsűri eszközli, amiről a FEB-nek írásban
beszámol).
3.
Versenyeken való indulási jog korlátozása határozott, vagy határozatlan ideig ( felfüggesztve
is kiszabható ).
4.
Tagok sorából való kizárás.
5.
Visszaesőnek a büntetése: mindig a szigorúbb büntetést kell kiszabni.
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Felfüggesztett Fegyelmi büntetés
7. §

1.
Ha az eljáró FEB úgy ítéli meg, hogy a büntetés felfüggesztése határozott ideig nevelési
célzattal bír, akkor ezt a FEB megteheti.
2.
Ha a felfüggesztés ideje alatt az érintett (felfüggesztettet kapó) újabb fegyelmi vétséget követ
el, akkor a felfüggesztett fegyelmi büntetést az újabb elkövetés pillanatától nem felfüggesztett
büntetésként végre kell hajtani. Az új fegyelmi vétségért újabb fegyelmi eljárást kell indítani, amit
visszaesőként kell tárgyalni.
3.
Ha a felfüggesztés időtartama lejárt, a felfüggesztett büntetést semmisnek kell tekinteni.

A Fegyelmi és Etikai Bizottság hatásköre
8. §
1.
A FEB hatásköre kiterjed mindazokra a tagokra, illetve tagfelvételi kérelmet benyújtókra, akik
az Egyesület, vagy más egyesület, klub stb. által szervezett versenyeken, illetve rendezvényeken
vesznek részt, illetve képviselik az Egyesületet.
2.
A FEB hatásköre kiterjed azokra a tagokra is, akik a fegyelmi elkövetés után, de még az
egyesületi fegyelmi felelősségre vonás előtt kiléptek az Egyesületből.

Fegyelmi eljárás elrendelése
9. §
1.
A fegyelmi eljárást a FEB elnöke rendeli el, de azt indítványozhatja az Egyesület elnöke is.
2.
A fegyelmi eljárást, csak fegyelmi vétség alapos gyanújának megléte esetén lehet elrendelni.
3.
A fegyelmi eljárásra, a fegyelmi vétséget elkövetőt ajánlott levélben kell ügye tárgyalására
beidézni.
4.
A FEB elnöke egy vagy több FEB tagot is megbízhat a szükséges bizonyítékok, adatok
beszerzésére, illetve a tanú(k), és a fegyelmi vétséget elkövető meghallgatására.
5.
A FEB az Egyesület fegyelmi ügyeit elsőfokon tárgyalja (másodfokon az Egyesület elnöksége
jogosult).
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Fellebbezés
10.§

1.
A FEB határozata ellen, annak kézhezvételétől számított 15 napon belül lehet az elnökséghez
fellebbezni. Az elnökség következő ülésén tárgyalja a fellebbezést. A fegyelmi ügyben hozott
elnökségi határozat ellen fellebbezésnek nincs helye.

Fegyelmi határozat
11.§
1.
A fegyelmi határozatot meg kell küldeni a fegyelmi ügyben érintett tanúknak, az Elnökség
tagjainak, valamint a vétséget elkövetőnek.
2.
Esettől függően a határozat más(ok)nak is meg küldhető.
3.
A fegyelmi határozat rendelkező, és indoklás részből áll.
4.
A fegyelmi határozatot, a fegyelmi ügy FEB tudomására jutásától számított 30 napon belül
meg kell hozni.
5.
A határozat akkor is érvényes, ha az idézés ellenére valamely személy nem jelent meg a
tárgyalásra , meghallgatásra. ( Ez esetben a FEB elnökének joga van az ügyet még 15 napon belül
újra vizsgálni.)
6.
A FEB az általa hozott határozatot nem változtathatja meg.

Ihász Sándor
FEB elnök

Muzslai Róbert
MUOE elnök

2008. november 15.
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