Német Vizsla Klub Magyarország
Fegyelmi és Etikai Szabályzata

FEGYELMI SZABÁLYZAT
Preambulum
A fegyelmi eljárásban érvényesülnie kell az alkotmányos normáknak, így különösen az
ártatlanság vélelmének, a közvetlenség és a nyilvánosság elvének, valamint a bizonyítás
szabadságának továbbá a jogorvoslat lehetőségének.
A szabályzat célja: A szabályokat megsértő tagokkal szemben vétségükkel arányban álló
büntetés meghozatala, ezzel az elkövetők visszatartása hasonló cselekmények elkövetésétől.

I. fejezet
A Fegyelmi Szabályzat hatálya
1.§
(1) A Fegyelmi Szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) hatálya alá a Német Vizsla Klub
Magyarország tagjai tartoznak, választott tisztségüktől függetlenül.
(2) A fegyelmi vétség elkövetésével alaposan gyanúsítható NVKM tag fegyelmi eljárás
keretében kell felelősségre vonni.
(3) A fegyelmi eljárást a cselekmény elbírálásakor hatályban lévő Szabályzat szerint kell
lefolytatni.
(4) A fegyelmi felelősséget az elkövetés idején hatályban lévő jogszabályok, illetőleg
szabályzatok szerint kell elbírálni. Amennyiben az elbíráláskor hatályban lévő jogszabályok,
szabályzatok enyhébb elbírálást tesznek lehetővé, úgy ezeket kell alkalmazni.

II. fejezet
A fegyelmi eljárás célja
2.§
(1) A fegyelmi bizottság által bizonyítási eljárás lefolytatása és megfelelő döntés
meghozatala, a fegyelmi vétség elkövetésével alaposan gyanúsítható tag ügyében.

A fegyelmi felelősségre vonás célja
3.§
(1) A fegyelmi vétséget elkövető tag – fegyelmi eljárás során bizonyított –
cselekményével arányban álló fegyelmi büntetés kiszabása, ezáltal az elkövető
visszatartása a jövőben hasonló cselekmények elkövetésétől.

III. fejezet
A fegyelmi vétség
Fegyelmi vétségek

4.§
(1)
Fegyelmi vétséget követ el az a tag, aki
a./ az NVKM alapszabályának előírásait vagy taggyűlésének és elnökségének határozatait
nem tarja be;
b./ aki a választott tisztségével visszaél, jogait rosszhiszeműen gyakorolja, tevékenységével,
viselkedésével anyagi vagy erkölcsi kárt okoz a Klubnak;
c./ aki a szabályzatok ellen szándékosan vét, hogy másokat hátrányos vagy nem
megérdemelten előnyös helyzetbe hozzon, vagy másokat hamisan vádol, becsületsértő tényt
állít, adatokat hamisít vagy eltusol.
d./ intrikus magatartásával az NVKM tagjait, testületi szerveit megsérti, a Klub egységét
megbontja vagy megbontására törekszik.
e./ aki szándékosan meghamisítja az NVK hivatalos dokumentumait (alombejelentő,
fedeztetési jegy stb.)
f./ aki a versenyeken, vizsgákon, küllemi rendezvényeken intrikus magatartásával bírálja az
általa kapott minősítést és felbujtó tevékenységet folytat a bírók ellen

Fegyelmi büntetések

5.§
(1) A fegyelmi büntetések az alábbiak:





szóbeli figyelmeztetés
írásbeli figyelmeztetés
a jogok és tisztség viselés gyakorlásától való eltiltás.
a Klubból való kizárás.

Eltiltás esetében 6 hónaptól 3 évig terjedő idő szabható ki. A kizárás időtartama legalább 3 év.
Kizárást a fegyelmi bizottság indítványozza, de kizárásról csak a taggyűlés dönthet.
A büntetés kezdetét és végső napját a határozatban naptári dátummal kell meghatározni

IV. fejezet
Fegyelmi szervek
6.§
A fegyelmi szervek a következők:
a./ az NVKM fegyelmi bizottsága;
b./ az NVKM taggyűlése.

A Német Vizsla Klub fegyelmi bizottsága

7.§
(1) Az NVKM taggyűlése – testületi szerveinek megválasztásával egy időben – az
alapszabálynak megfelelően fegyelmi bizottságot választ.
(2) Az NVKM fegyelmi bizottságának hatáskörébe tartozik a fegyelmi vétség elkövetésével
alaposan gyanúsítható fegyelmi eljárás lefolytatása, majd első fokon felmentő vagy
marasztaló fegyelmi határozat meghozatala.

Kizárási ok
8.§
(1) A fegyelmi eljárásban, a fegyelmi bizottság tagjaként nem járhat el az a személy
a./ aki a fegyelmi bizottság bármely tagjával vagy az eljárás alá vont taggal hozzátartozói
kapcsolatban áll;
b./ akitől az ügy elfogulatlan megítélése egyéb okból nem várható el; (elfogultság)
(2) A fegyelmi bizottság hivatalból ügyel arra, hogy az előző bekezdés értelmében kizárt
fegyelmi bizottsági tag az eljárásban ne vegyen rész.
(3) Az eljárás alá vont tag, továbbá az érintett fegyelmi bizottsági tag a fennálló kizárási okot,
a fegyelmi bizottság elnökének haladéktalanul köteles bejelenteni.

9.§
(1) Az elfogultsági kifogás kérdésében – az érintett fegyelmi bizottsági tag meghallgatása
után – az elnökség dönt, amely döntés ellen fellebbezésnek nincs helye.
(2) A fegyelmi bizottság egy tagjának elfogultsága esetén a fegyelmi bizottság többi
elfogultságot be nem jelentő – tagja és a póttagja jár el.
(3) Ha a fegyelmi bizottság több tagjával kapcsolatban merül fel a kizárási ok és ennek
következtében a fegyelmi bizottság létszáma két főre csökken, az elnökség tagjaiból az
eljárásban való közreműködéssel – ideiglenesen – kiegészítheti a Fegyelmi Bizottság
létszámát, az eljárást azonban ez esetben is a fegyelmi bizottság elnöke vezeti.
(4) Ha a fegyelmi bizottság elnökével kapcsolatban merül fel kizárási ok, a fegyelmi eljárás
lefolytatására csak elnökségi – az elnökön kívüli – tag jelölhető ki.

10.§
A fegyelmi bizottság elnöke köteles tájékoztatni az NVKM elnökét és a taggyűlést a fegyelmi
bizottság által hozott fegyelmi határozat(ok)ról.

V. fejezet
Az első fokú fegyelmi eljárás általános szabályai
11.§
(1) Fegyelmi eljárást – bejelentéssel – bármely tag kezdeményezhet a NVKM elnökéhez,
vagy a fegyelmi bizottságelnökéhez eljuttatott írásos bejelentéssel.
(2) A fegyelmi vétség elkövetésével alaposan gyanúsítható taggal szemben lefolytatandó
fegyelmi eljárást – a bejelentés kézhezvételétől számított 15 (tizenöt) napon belül – az NVK
elnöke a fegyelmi bizottsághoz címzett megkeresésben – rendeli el, a fegyelmi bizottság
elnöke a hozzá eljuttatott bejelentésről 8(nyolc) napon belül, de mindenképpen az eljárás
megkezdése előtt a NVKM elnökét tájékoztatni köteles.
(3) A fegyelmi eljárást elrendelni csak a fegyelmi vétség elkövetésének alapos gyanúja esetén
lehet. Alaptalan gyanúsítás esetén a bejelentést tevőt az NVKM elnöksége eljárás alá vonja.
(4) A fegyelmi eljárás elrendelését megelőzően vizsgálni kell az adott cselekmény elévülését,
ha
a./ a fegyelmi vétség elkövetése óta 2 (két) év már eltelt;
b./ a fegyelmi vétség elkövetéséről a fegyelmi jogkör gyakorlójának több mint 3 (három)
hónapja tudomása van.
(5) Ha a fegyelmi eljárás alapját képező ügyben büntető vagy szabálysértési eljárás indult, az
elévülés az eljárás jogerős befejezésekor kezdődik.

12.§
(1) Az elrendelő határozatban meg kell jelölni azokat a tényeket és körülményeket, amelyek a
fegyelmi vétség elkövetésének alapos gyanúját alátámasztják.

A tárgyalás előkészítése és kitűzése
13.§
(1) A fegyelmi bizottság elnöke az elrendelő határozatot, a fegyelmi bizottsághoz történt
érkezésétől számított 8 (nyolc) napon belül köteles megvizsgálni annak érdekében, hogy
milyen kérdésekben kell a tárgyalás előkészítése során határozni.
(2) A fegyelmi bizottság elnöke az elrendelő határozatnak a fegyelmi bizottsághoz történt
érkezésétől számított 15 (tizenöt) napon belül – a hely és időpont megjelölésével - fegyelmi
tárgyalást tűz ki.
(3) A fegyelmi bizottság elnöke a fegyelmi tárgyalásra megidézi az eljárás alá vont tagot, míg
jogi képviselőjét is értesíti. Az eljárás alá vont tagnak az idézést legalább 8 (nyolc) nappal a
tárgyalást megelőzően kell kézbesíteni. A fegyelmi bizottság elnöke az idézés kibocsátásával
egyidejűleg köteles írásban – az alapul szolgáló tények és körülmények megjelölésével – az
eljárás alá vont tagot tájékoztatni.
(4) A fegyelmi bizottság elnöke gondoskodik a fegyelmi tárgyalás megtartásának feltételeiről.
Megidézi a bizonyítandó tényről vagy körülményről tudomással bíró személyeket, beszerzi a
cselekménnyel kapcsolatos és fellelhető bizonyítékokat. (pl.: okiratok, jegyzőkönyvek stb.)

A fegyelmi tárgyalás
14.§
(1) A fegyelmi tárgyalás az NVKM tagjai részére nyilvános.
(2) A fegyelmi tárgyalás rendjét a fegyelmi bizottság elnöke tarja fenn.
(3) A jelen szabályzat keretei között a fegyelmi bizottság elnöke határozza meg az eljárási
cselekmények sorrendjét.

15.§
(1) A fegyelmi tárgyaláson az eljárás alá vont tag elé kell tárni az eljárás alapjául szolgáló
tényeket és körülményeket. Az eljárás alá vont tag részére lehetőséget kell adni arra, hogy
védekezését vagy észrevételeit szóban vagy írásban előterjessze. Az eljárás alá vont taghoz
először a fegyelmi bizottság elnöke, majd a fegyelmi bizottság tagjai intézhetnek kérdéseket.
Az esetleges sértett személy kérdés feltevését indítványozhatja.
(2) A fegyelmi eljárás lefolytatását és a határozat meghozatalát nem akadályozza, ha az
eljárás alá vont tag a fegyelmi tárgyaláson szabályszerű idézés ellenére sem jelenik meg és
távolmaradását előzetesen írásban, alapos okkal nem menti ki.
(3) Az eljárás alá vont tag a fegyelmi tárgyalás egész időtartama alatt – a határozathozatalt
megelőző zárt tanácskozás kivételével – jelen lehet, a fegyelmi bizottság elnökének
engedélyével a tanú(k)hoz kérdéseket intézhet, a tanúvallomás(ok)ra és egyéb bizonyítékokra
észrevételt tehet.
(4) Az eljárás alá vont tag – név és lakcím megjelölésével – tanúkat jelenthet be. E
személyeket a fegyelmi bizottság – szükség esetén a tárgyalás elnapolásával – köteles a
fegyelmi tárgyalásra megidézni, amennyiben ez az alapul szolgáló tényállás felderítése
érdekében ez szükségesnek mutatkozik.
(5) A fegyelmi bizottság további bizonyítékok beszerzése érdekében a tárgyalást elnapolhatja.
(6) A bizonyítást – kivételesen indokolt esetben – a fegyelmi bizottság elnöke vagy az általa
megbízott fegyelmi bizottsági tag is felveheti. Erről a fegyelmi eljárás alá vont személyt – a
hely és időpont pontos megjelölésével – legalább 8 (nyolc) nappal a bizonyítási cselekmény
foganatosítását megelőzően értesíteni kell.
(7) Az első fokú fegyelmi eljárást az elrendeléstől számított 30 (harminc) napon belül be kell
fejezni. E határidő – rendkívül indokolt esetben – további 30 (harminc) nappal
meghosszabbítható.

A jegyzőkönyv
16.§
(1) Az eljárási cselekményekről (tárgyalás, bizonyítás-felvétel, szemle stb.) jegyzőkönyvet
kell készíteni.
(2) A jegyzőkönyvben fel kell tüntetni:
a./ az eljáró fegyelmi szerv megnevezését;
b./a fegyelmi bizottság tagjainak, valamint az eljárásban résztvevő egyéb személyeknek a
nevét
c./ az eljárás alapjául szolgáló fegyelmi vétség megnevezését és az eljárás alá vont tag nevét

d./ az eljárási cselekmény helyét és idejét
(3) A tárgyaláson a jegyzőkönyvet csak jegyzőkönyvvezető készítheti.
(4) A jegyzőkönyvben röviden le kell írni az eljárási cselekmény menetét akként, hogy az
eljárási szabályok megtartását is ellenőrizni lehessen. Az eljárás alá vont tag és a tanúk
vallomását a jegyzőkönyvnek a szükséges részletességgel, indokolt esetben szó szerint, kell
tartalmaznia.

17.§
(1) Az eljárás alá vont tag nyilatkozatait, észrevételeit valamint a tanúk vallomásait ezen
személyekkel alá kell íratni.
(2)Több oldalra kiterjedő nyilatkozat, illetőleg vallomás esetén a jegyzőkönyv valamennyi
oldalát alá kell íratni az érintett személyekkel. Ha az aláírást megtagadják, ezt a körülményt –
a megtagadás okának megjelölésével – a jegyzőkönyvben fel kell tüntetni.
(3) A jegyzőkönyvet a fegyelmi bizottság tagjai és a jegyzőkönyvvezető írják alá.
(4) A jegyzőkönyvet a fegyelmi bizottság szükség esetén kiegészíti vagy kijavítja, amelyről
az érdekelteket értesíti.

Tanácskozás és szavazás
18.§
(1) A fegyelmi bizottság tagjai a fegyelmi tárgyaláson mindvégig jelen vannak. Amennyiben
a fegyelmi bizottság összetételében változás következik be, az ügy valamennyi előzményi
iratát ismertetni, ezt a tényt pedig a jegyzőkönyvben rögzíteni kell.
(2) A fegyelmi bizottság határozatképességéhez legalább három tag jelenléte szükséges.
(3) A fegyelmi bizottság határozatát – a bizonyítási eljárás lefolytatását követően – zárt
tanácskozásban, szavazással hozza meg.
(4) A fiatalabb fegyelmi bizottsági tag az idősebbet megelőzően, a fegyelmi bizottság elnöke
utolsónak szavaz.
(5) Szavazateltérés esetén a fegyelmi bizottság szavazattöbbséggel dönt. Szavazategyenlőség
esetén a fegyelmi bizottság elnökének szavazata dönt.

VI. fejezet
A fegyelmi határozat
19.§
(1) A fegyelmi határozat bevezető és rendelkező részből, indoklásból és keltezésből áll.
a./ a bevezető rész tartalmazza:
- az eljáró fegyelmi bizottság megnevezését;
- a határozathozatal helyét és idejét;
- a tárgyalás nyilvánosságára vonatkozó megjelölést.
b./ a rendelkező rész tartalmazza:
- az eljárás alá vont tag adatait;
- a fegyelmi vétség Szabályzat szerinti megjelölését;
- a felmentést vagy a kiszabott fegyelmi büntetést;
- a jogorvoslati lehetőséget, annak határidejét és a benyújtás helyét.

c./ az indoklás tartalmazza:
- az eljárás során megállapított tényállást;
- a bizonyítékok értékelését;
- az eljárás alá vont tag által felajánlott, de a fegyelmi bizottság részéről nem foganatosított
bizonyítási indítványokat, az elutasítás okának megjelölésével
- az enyhítő és súlyosító körülményeket
- a Szabályzat meghatározott pontjaira történő hivatkozást.
(2) Ha a fegyelmi eljárás eredményeként a fegyelmi vétség elkövetése bizonyítást nem nyert,
az eljárást „bizonyítékok hiányában”, ha az eljárás alá vont személy fegyelmi vétséget nem
követett el „fegyelmi vétség hiányában”, illetve ha az eljárás során derül ki, hogy a fegyelmi
vétség elévült, az eljárás elévülés címén kell megszüntetni.

A fegyelmi határozat kihirdetése és írásba foglalása
20.§
(1) A fegyelmi határozatot – meghozatala után – haladéktalanul ki kell hirdetni.
(2) A fegyelmi határozat rendelkező részét – a kihirdetés előtt – írásba kell foglalni, amelyet a
fegyelmi bizottság minden tagja aláír.

(3) A fegyelmi határozat kihirdetése során fel kell olvasni a rendelkező részt és ismertetni az
indoklás lényegét.
(4) A fegyelmi határozatot a kihirdetéstől számított 15 (tizenöt) napon belül kell írásba
foglalni. Az írásba foglalt határozatot – az aláírásukban akadályozott fegyelmi bizottság tagjai
helyett is – a fegyelmi bizottság elnöke írja alá, egyúttal gondoskodik a határozat
kézbesíttetéséről.
(5) A kézbesítés a hivatalos iratok kézbesítésére vonatkozó külön jogszabály szerint történik,
de az eljárás alá vont tag a fegyelmi határozatot a fegyelmi bizottságnál is átveheti.

21.§
(1) Az írásba foglalt fegyelmi határozatot meg kell küldeni az eljárás alá vont tagnak, az
elnökségnek és az esetleges sértettnek.
(2) A jogerős fegyelmi határozatot a soron következő taggyűlésen teljes egészében ismertetni
kell.

VII. fejezet
Fellebbezés
22.§
(1) Fellebbezni a fegyelmi büntetés ellen a taggyűlésnél lehet 15 napon belül annak
kézhezvételétől.

VIII. fejezet
Vegyes rendelkezések
A fegyelmi határozat kijavítása

23.§
(1) Névcsere, szám- vagy számítási hiba és más hasonló elírás esetén a fegyelmi szerv a
határozatot mind kérelemre, mind saját hatáskörében kijavíthatja.
A kijavítást a határozatra és másolati példányaira is fel kell jegyezni.
Ráckeve, 2015. május 9.

Német Vizsla Klub Magyarország taggyűlési határozata alapján
BabiczkyAttila
NVKM Elnöke

