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Magyar Sárkányhajó Szövetség Fegyelmi Szabályzata
A Fegyelmi Szabályzat hatálya
1.§
E Szabályzat rendelkezéseit kell alkalmazni a Magyar Sárkányhajó Szövetség (a továbbiakban:
Szövetség) tagjai és tisztségviselői, a Szövetség versenyrendszerében résztvevő amatőr és
szabadidős-sportolók, egyéb sportszervezetek, a Szövetség tagjainak tisztségviselői és
versenyzői, a sportágban tevékenységet folytató sportszakemberek, a versenybírók,
játékvezetők által elkövetett sportfegyelmi vétségek elbírálása során.
A sportfegyelmi vétségek
2.§
Sportfegyelmi vétséget követ el az a sportszervezet, versenyző, illetve sportszakember, aki a
sportról szóló 2004. évi I. törvény (a továbbiakban: Stv.) 12. § (1) és (2) bekezdésében írtakon
túl az IDBF illetve EDBF vagy a Szövetség Alapszabályában, egyéb szabályzataiban, továbbá
az Elnökség illetve az Szövetség egyéb szerveinek kötelező érvényű határozataiban, továbbá a
jogszabályokban foglalt kötelezettségeket vétkesen megszegi.
A sportfegyelmi és doppingbüntetések
3.§
(1) A versenyzőre és a sportszakemberre az Stv. 12. § (3)-(4) bekezdésében rögzített
sportfegyelmi vagy doppingbüntetés szabható ki. Pénzbüntetés kiszabása esetén az Stv. 12.
§ (7) bekezdésében írtak az irányadók.
(2) A versenyzőre az (1) bekezdésben foglaltakon kívül az Stv. 12. § (5) bekezdésében írt
sportfegyelmi vagy doppingbüntetés is kiszabható.
(3) A sportszakemberre az (1) bekezdésben foglaltakon kívül az Stv. 12. § (6) bekezdésében
írt sportfegyelmi vagy doppingbüntetés is kiszabható.
4.§
Sportszervezetre, illetőleg annak jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egységére
sportfegyelmi büntetésként az Stv. 13. § (2) bekezdésében említettekkel szemben a Stv. 13. §
(3) bekezdésben írt sportfegyelmi büntetés szabható ki azzal, hogy az Stv. 13. § (4)
bekezdésében rögzítetteknek megfelelően egyes sportfegyelmi büntetések együtt is
alkalmazhatók.
5.§
Ha a Nemzetközi Sárkányhajó Szövetség (IDBF) vagy az Európai Sárkányhajó Szövetség
(EDBF) (a továbbiakban együtt: nemzetközi szövetség) illetve a Magyar Olimpiai Bizottság
vagy a Szövetség a versenyzőre, sportszakemberre, sportszervezetre jogerős vagy előzetesen
végrehajtható sportfegyelmi vagy doppingbüntetést szabott ki, azt a sportszervezet köteles
végrehajtani.

1

Magyar Sárkányhajó Szövetség Fegyelmi Szabályzata
A sportfegyelmi és doppingbüntetés célja és kiszabásának elvei
6.§
(1) A sportfegyelmi és doppingbüntetés legfőbb célja a nevelés és a megelőzés. Ennek
megfelelően a sportfegyelmi és doppingbüntetést úgy kell kiszabni, hogy az igazodjék a
sportfegyelmi illetve doppingvétség súlyához, az elkövető vétkességének fokához, továbbá
az enyhítő és súlyosbító körülményekhez.
(2) Ha az eljárás alá vont a sportfegyelmi büntetés hatálya alatt újabb sportfegyelmi eljárás
megindítására alapul szolgáló kötelezettségszegést követ el, ugyanaz a sportfegyelmi
büntetés ismételten kiszabható.
7.§
(1) A versenyző és a sportszakember esetében a hat hónapot meg nem haladó
sporttevékenységtől, illetve szakmai tevékenységtől eltiltás, sportszervezet esetében az egy
évet meg nem haladó nemzetközi sportrendezvényen való részvételtől eltiltás
sportfegyelmi illetve doppingbüntetés méltányosságból hat hónaptól egy évig terjedő
próbaidőre felfüggeszthető, ha az elkövető körülményeire, valamint az elkövetett
kötelezettség-szegésre figyelemmel a sportfegyelmi büntetés célja annak végrehajtása
nélkül is elérhető.
(2) A végrehajtásában próbaidőre felfüggesztett sportfegyelmi büntetést azonnal végre kell
hajtani, ha az elkövetővel szemben a próbaidő alatt elkövetett újabb sportfegyelmi illetve
doppingvétség miatt szóbeli figyelmeztetésnél vagy írásbeli megrovásnál súlyosabb
sportfegyelmi vagy doppingbüntetést alkalmaznak.
(3) A sportfegyelmi büntetés végrehajtásának felfüggesztésére a fegyelmi határozat jogerőre
emelkedését követően – az elkövető kérelmére – a Szövetség Elnökségének van hatásköre.
A sportfegyelmi illetve doppingbüntetés felfüggesztése iránti kérelem elutasítása ellen
fellebbezésnek nincs helye.
A fegyelmi jogkörben eljáró szervek
8.§
(1) A fegyelmi eljárást első fokon a Szövetség Fegyelmi Bizottsága, másodfokon a Szövetség
Fegyelmi Fellebbviteli Bizottsága folytatja le.
(2) Az egy elnökből és két tagból álló Fegyelmi Bizottságot a Szövetség Elnöksége a tisztújító
közgyűlés évének december 31. napjáig a következő Fegyelmi Bizottság megválasztásáig
tartó időszakra választja meg, és ezen tisztség lejárta előtt az elnököt illetve a tagot is az
Elnökség mentheti fel. A Fegyelmi Bizottság tagjává büntetlen előéletű, cselekvőképes
nagykorú magyar állampolgár választható. A Fegyelmi Bizottság működési rendjét maga
állapítja meg.
(3) A Fegyelmi Fellebbviteli Bizottság a Szövetség Elnöke által esetenként felkért, három vagy
öt elnökségi tagból áll. A Fegyelmi Fellebbviteli Bizottság tagjai maguk közül jelölik ki az
fellebbviteli eljárást vezető elnökségi tagot.
(4) Nem vehet részt a fegyelmi jogkör gyakorlásában, illetőleg jegyzőkönyvvezetőként sem
működhet közre:
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a) az eljárás alá vont versenyző, sportszakember közeli hozzátartozója [Ptk. 685.§ b)
pont], illetve az eljárás alá vont sportszervezet tagja, tisztségviselője, illetve ezek
közeli hozzátartozója,
b) akit az eljárás során tanúként vagy szakértőként hallgatnak meg,
c) akinek a sportfegyelmi illetve doppingbüntetés megállapításához vagy annak
elmaradásához egyéb érdeke fűződik,
d) akitől egyébként az ügy elfogulatlan elbírálása nem várható el, valamint
e) a másodfokú eljárásban az, aki a fellebbezéssel érintett elsőfokú határozat
meghozatalára irányuló eljárásban a Fegyelmi Bizottság tagjaként, tanúként illetve
szakértőként részt vett, illetve ezek közeli hozzátartozója.
(5) A (4) bekezdés szerinti összeférhetetlenséget az érintett személy köteles haladéktalanul az
a Szövetség Elnökségének bejelenteni, és tevékenységét az eljárásban egyidejűleg
megszüntetni. Ha olyan körülmény merül fel, amely a fegyelmi jogkör gyakorlóinak
elfogulatlanságát kétségessé teszi, az eljárás alá vont írásban, megfelelő indokolással és
bizonyítékok bemutatásával a Szövetség Elnökségéhez elfogultsági kifogást terjeszthet elő.
(6) Az összeférhetetlenség kérdésében a bejelentés vagy a kifogás alapján az eljáró
sportfegyelmi szerv elnöke, amennyiben az elnök személyét érinti, a Szövetség Elnöke
határoz.
(7) Amennyiben hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy a kifogás megalapozott, a fegyelmi
eljárásból az elfogult személyt ki kell zárni és az eljárást a kizárt személy tevékenységével
érintett részében meg kell ismételni.
Ha azonban az elfogultsági kifogás az eljárás akadályozása vagy más okból szándékosan
és rosszhiszeműen került előterjesztésre, akkor ezt a körülményt az eljárás alá vonttal
szemben a sportfegyelmi illetve doppingbüntetés kiszabásakor súlyosbító körülményként
kell figyelembe venni.
(8) A Fegyelmi Bizottság és a Fegyelmi Fellebbviteli Bizottság akkor határozatképes, ha az
elnök és valamennyi tagja jelen van, határozatait egyszerű szótöbbséggel hozzák.
Az elévülés
9.§
Nem indítható sportfegyelmi eljárás, ha a kötelezettségszegésről való tudomásszerzés óta 30
nap, illetve a kötelezettségszegés elkövetése óta egy év eltelt. Külföldön elkövetett
kötelezettségszegés esetén a határidőt az eljárás alá vont belföldre történő visszaérkezésétől kell
számítani.
A sportfegyelmi eljárás megindítása
10.§
(1) Sportfegyelmi eljárást sportfegyelmi vétség elkövetésének alapos gyanúja esetén – (2)
bekezdésben foglaltak kivételével – a Szövetség Elnökének, főtitkárának vagy szövetségi
kapitányának indítványára, az indítvány kézhezvételétől számított 8 napon belül a
Fegyelmi Bizottság elnöke indítja meg és erről az eljárás megindításától számított 8 napon
belül írásban, postai küldeményben vagy közvetlenül átadva értesíti az eljárás alá vont
személyt, illetve sportszervezetet annak törvényes képviselője útján.
(2) A versenyen kizárt sportoló ellen a versenybíróság elnöke is indítványozhat sportfegyelmi
eljárást.
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(3) Az indítvány akkor alkalmas arra, hogy a Fegyelmi Bizottság elnöke érdemben dönthessen
a fegyelmi eljárás megindításáról, ha az indítvány illetőleg annak melléklete tartalmazza
mindazokat az adatokat és dokumentumokat, amelyeket a fegyelmi eljárás alá vont részére
a fegyelmi eljárás megindításáról szóló értesítésnek a 11.§ (1) bekezdés a) - c) pontjai
szerint tartalmaznia kell. Ennek hiányában a Fegyelmi Bizottság elnöke az indítványozót
az indítvány 3 napon belüli kiegészítésére hívja fel. Ha a kiegészítés, ezen határidőn belül
nem történik meg, a Fegyelmi Bizottság elnöke a fegyelmi eljárást nem indíthatja meg.
(4) A Fegyelmi Bizottság elnöke külön indítvány nélkül is indíthat sportfegyelmi eljárást, ha
sportfegyelmi eljárás során további elkövetőkkel szemben merül fel fegyelmi eljárás
elrendelésének szükségessége.
11.§
(1) Az eljárás alá vontnak a fegyelmi eljárást megindításáról küldött értesítésben meg kell
jelölni illetve csatolni kell:
a) a fegyelmi eljárás tárgyát és megindításának jogalapját,
b) a fegyelmi eljárás alapjául szolgáló cselekményt,
c) a fegyelmi eljárás elrendelésének alapjául szolgáló, az eljárás során bizonyítékként
felhasználható iratok másolatát is,
d) az fegyelmi eljárás alá vont meghallgatásának, illetve a tárgyalás helyét és időpontját.
Az értesítés akkor szabályszerű, ha az értesítésnek a fent meghatározott tartalmi elemeire
vonatkozó előírásokat, valamint az értesítéssel kapcsolatos határidőket a Fegyelmi Bizottság
igazolhatóan betartotta.
(2) Ha a fegyelmi eljárás alapjául szolgáló cselekmény súlya vagy jellege azt indokolja, a
fegyelmi eljárást megindító értesítésben az eljárás alá vont személy az elsőfokú fegyelmi
határozat meghozataláig terjedő időre a sporttevékenység folytatásától felfüggeszthető és
ezt az eljárás alá vonttal az (1) bekezdés szerinti értesítésben közölni kell. A
felfüggesztésről nem kell külön rendelkezni, ha a versenyszabályzat már tartalmazza. A
felfüggesztés ellen külön fellebbezésnek nincs helye.
(3) Ha a sportfegyelmi eljárás alá vont személy kiskorú, az eljárás megindításáról törvényes
képviselőjét kell értesíteni, aki köteles részt venni a fegyelmi eljárásban.
(4) A tárgyalást a 12. § (1) bekezdésében írtakra is figyelemmel úgy kell kitűzni és az arról
szóló írásbeli értesítést úgy kell elküldeni, hogy azt a felek a tárgyalás előtt legalább három
munkanappal korábban megkapják.
(5) Ha a fegyelmi eljárást kezdeményező iratok és egyéb bizonyítékok alapján a sportfegyelmi
vétség elkövetése kétséget kizáró módon megállapítható és a büntetési célok a versenyzőre
és sportszakemberre szóbeli figyelmeztetés, írásbeli megrovás, sportszervezetre írásbeli
figyelmeztetés kiszabásával is elérhetők, úgy a Fegyelmi Bizottság elnöke tárgyalás tartása
nélkül határozatában megállapítja a sportfegyelmi vétség elkövetését, a fent említett
valamely büntetést kiszabja és azt a tényállás ismertetésével indokolja. Tárgyalás tartása
nélkül a határozatot az indítvány kézhezvételétől számított 15 napon belül kell meghozni.
(6) Az (5) bekezdés szerint tárgyalás tartása nélkül hozott határozat ellen a kézhezvételtől
számított 15 napon belül a Fegyelmi Bizottság elnökének kézbesített illetve átadott írásbeli
panasszal élhet az eljárás kezdeményezője, valamint az eljárás alá vont személy illetve
sportszervezet. A panaszt a Fellebbviteli Bizottság bírálja el. Ha a panasz alaptalan, azt
elutasítja, ellenkező esetben a Fegyelmi Bizottságot a határozat hatályon kívül
helyezésével az eljárás tárgyalás tartásával történő lefolytatására utasítja, vagy ha a
sportfegyelmi vétség nem állapítható meg, a határozatot saját hatáskörben megváltoztatja.
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A sportfegyelmi eljárás lefolytatása
12.§
(1) A fegyelmi tárgyalást legkésőbb az eljárás megindításáról szóló értesítésnek eljárás alá
vont általi kézhezvételétől számított tizenöt napon belül meg kell tartani.
(2) Ha valamelyik fél vagy képviselője a tárgyaláson nem jelenik meg, tárgyalást tartani és az
ügyet érdemben elbírálni csak akkor lehet, ha az eljárás alá vontat vagy képviselőjét a
tárgyalás helyéről és időpontjáról szabályszerűen értesítették, és az eljárás alá vont saját
illetve képviselője távolmaradását méltányolható indokkal az alábbiak szerint előre írásban
nem jelezte. Az eljárás lefolytatható akkor is, ha az eljárás alá vont vagy képviselője
előzetesen írásban a Fegyelmi Bizottság elnökének bejelentette, hogy a tárgyaláson nem
kíván részt venni
Az eljárás alá vont vagy jogi képviselője a tárgyalásról szóló értesítés kézhezvétele és a
tárgyalás napját megelőző napig megfelelően indokolva írásban a Fegyelmi Bizottság
elnökének kézbesítve bejelentheti, hogy a tárgyaláson, önhibáján kívüli okból nem tud
részt venni. Ebben az esetben a Fegyelmi Bizottság elnöke új tárgyalást tűz ki.
13.§
A fegyelmi eljárást egyebekben a sportfegyelmi felelősségről 39/2004. (III. 12.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: R.) 6.-10. §§-ai szerint kell lefolytatni és a sportfegyelmi határozatot
meghozni azzal, hogy a tárgyalást a Fegyelmi Bizottság elnöke és a sportfegyelmi határozatot
az eljárás alá vontnak, jogi képviselőjének és mindazon személyeknek illetve szerveknek meg
kell küldeni, amelyek a határozat végrehajtásában közreműködni kötelesek.
14.§
(1) Amennyiben a fellebbezés illetve a 11. § (6) bekezdése szerint tárgyalás tartása nélkül
hozott határozat elleni panasz a fellebbezésre illetve panasz megtételére nyitva álló
határidő utolsó napjáig írásban nem érkezik, a sportfegyelmi határozat a fellebbezési illetve
panasztételi határidő lejártát követő napon jogerőre emelkedik, és végrehajtható.
(2) A Szövetség versenyein történő részvételtől és a sportszakmai tevékenységtől való eltiltás
sportfegyelmi büntetést az elsőfokú Fegyelmi Bizottság – fellebbezésre tekintet nélkül –
másodfokú határozat meghozataláig azonnal végrehajthatóvá nyilváníthatja.
(3) Az eljáró szerv az általa hozott, írásba foglalt és kézbesített sportfegyelmi határozatot, – a
nyilvánvaló elírás kijavítását kivéve – nem változtathatja meg.
A fellebbezés
15.§
(1) Az első fokú sportfegyelmi határozat ellen az eljárás alá vont, illetve az, akinek jogát vagy
jogos érdekét a sportfegyelmi határozat érinti a részére történt kézbesítéstől számított 15
napon belül írásban fellebbezést terjeszthet elő. A fellebbezés benyújtása – a fellebbezésre
tekintet nélkül előzetesen végrehajtható első fokú sportfegyelmi határozat kivételével – a
fellebbezett sportfegyelmi határozat végrehajtására halasztó hatályú.
(2) A jogorvoslati kérelmet az első fokú határozatot hozó Fegyelmi Bizottság elnökénél kell
legkésőbb a fellebbezésre nyitva álló határidő utolsó napjáig beérkezően személyesen vagy
postán benyújtani. A fellebbezésnek tartalmaznia kell a jogorvoslati kérelem részletes
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indokolását. Az első fokú eljárásban elő nem terjesztett bizonyíték csak annyiban tehető a
fellebbezés részévé, amennyiben a bizonyíték igazolhatóan az első fokú határozat
meghozatalát követően jutott a fellebbező tudomására. Szükség esetén a fellebbezés
hiányok megjelölésével azok pótlására a Fegyelmi Bizottság elnöke legfeljebb egy
alkalommal 15 napos határidő tűzésével írásban felhívja a fellebbezőt. Amennyiben a
fellebbező ezen határidőben nem vagy csak részben pótolja az előírt hiányokat, akkor a
Fegyelmi Bizottság elnöke a fellebbezést jogosult elutasítani, melyről írásban értesíti a
fellebbezőt és a Szövetség elnökét.
(3) A határidőben előterjesztett fellebbezés tényéről a Fegyelmi Bizottság elnöke értesíti a
Szövetség Elnökét, aki a Szövetség elnökségének tagjai közül haladéktalanul kijelöli az
eseti Fegyelmi Fellebbviteli Bizottság tagjait, aki maguk közül elnököt választanak. A
Fegyelmi Fellebbviteli Bizottság elnöke ezen másodfokú szerv megalakulásáról
tájékoztatja a Fegyelmi Bizottság elnökét. A Fegyelmi Bizottság elnöke a tájékoztatást
követően, de a fellebbezés beérkezésétől számított 15 napon belül a hiánytalan fellebbezést
az eljárás során keletkezett iratokkal együtt továbbítja a Fegyelmi Fellebbviteli Bizottság
elnökének.
16. §
(1) A Fegyelmi Fellebbviteli Bizottság az első fokú eljárásban keletkezett iratok és a
fellebbezés, illetve annak mellékletei alapján hozza meg határozatát, indokolt esetben
tárgyalást tart. Tárgyalást kell tartani, ha bizonyítási eljárást folytatnak.
(2) A másodfokú eljárás során a Fegyelmi Fellebbviteli Bizottság az első fokú sportfegyelmi
határozatot helybenhagyja, ha a fellebbezés alaptalan.
(3) A Fellebbviteli Bizottság megváltoztatja az elsőfokú határozatot, ha az nem felel meg a
fegyelmi eljárás céljainak és nem szükséges a (4) bekezdésben meghatározottak szerint
eljárni.
(4) A Fegyelmi Fellebbviteli Bizottság az első fokú sportfegyelmi határozatot megsemmisíti
és az első fokon eljárt Fegyelmi Bizottságot új eljárásra utasítja, ha a Fegyelmi Bizottság
olyan súlyos eljárási szabályokat vétett, amely az érdemi döntésre is kihatással voltak.
Ugyanígy jár el, ha olyan jelentős terjedelmű bizonyítási eljárást kellene lefolytatni, amely
a Fegyelmi Fellebbviteli Bizottság megítélése szerint a felveendő bizonyítás a már
megállapított tényállás jelentős módosítását eredményezheti. Ebben az esetben Fegyelmi
Fellebbviteli Bizottság határozatában az új eljárás lefolytatásához a Fegyelmi Bizottságnak
iránymutatást adhat.
(5) Az első fokon kiszabott sportfegyelmi büntetést csak akkor lehet súlyosbítani, ha a
fegyelmi eljárás alá vont terhére a fegyelmi eljárás indítványozója fellebbezést jelentett be.
17. §
(1) A másodfokú határozat kihirdetésével válik jogerőssé és végrehajthatóvá, és a Fegyelmi
Fellebbviteli Bizottság a Fegyelmi Bizottság útján kézbesíti azoknak, akiknek az első fokú
határozatot is kézbesítették.
(2) A Fegyelmi Fellebbviteli Bizottság eljárására, a határidők számítására az első fokú
eljárásra előírt rendelkezéseket megfelelően kell alkalmazni azzal, hogy a határidőket a
fellebbezés és az első fokú eljárás iratainak a Fegyelmi Fellebbviteli Bizottság elnökéhez
érkezésétől kell számítani.
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(3) A fegyelmi eljárás során keletkezett iratokat az első fokon eljárt Fegyelmi Bizottságnak
kell visszaküldeni.
(4) Az Stv. 14. § (2) bekezdésében meghatározott másodfokú sportfegyelmi büntetéssel
szemben a határozat kézbesítésétől számított 30 napos jogvesztő határidővel az érintett
keresettel bírósághoz vagy a Sport Állandó Választott bírósághoz fordulhat.
Vegyes és záró rendelkezések
18.§
(1) Ahol jelen Fegyelmi Szabályzat írásbeli alakot ír elő, akkor azon kizárólag papír alapon
rögzített, teljes bizonyító erejű magán okiratot illetve közokiratot kell érteni. A faxon,
elektronikus levélben vagy egyéb más módon vagy adathordozón rögzített, továbbított
nyilatkozat nem tekinthető írásbelinek és joghatályosan megtettnek.
(2) A fegyelmi eljárásban eljáró fegyelmi szerv és az eljárás alá vont, illetve az eljárásban
résztvevő más személy (tanú, szakértő stb.) közötti írásbeli nyilatkozatot kizárólag
közvetlenül és igazolhatóan átadva vagy ajánlott tértivevényes, levélszekrény útján nem
kézbesíthető jelzéssel ellátott postai küldeményként lehet érvényesen közöltnek tekinteni.
(3) Az Stv.-ben, az R.-ben, illetve jelen Fegyelmi Szabályzatban a napokban megállapított
teljesítési határidőkre a következő rendelkezéséket kell alkalmazni:
a) a határidőbe a kezdő napot nem kell beleszámítani,
b) ha a határidő utolsó napja munkaszüneti nap, a határidő a következő munkanapon jár
le,
c) határidő elmulasztásának vagy a késedelemnek a jogkövetkezményei csak a határidő
utolsó napjának elteltével állnak be, azaz az írásban megteendő jognyilatkozatnak (ide
értve, de erre nem korlátozva a fellebbezés, hiánypótlás) a megszabott határidő utolsó
napján történő átadása vagy kézbesítése tekintendő határidőben joghatályosan
megtettnek.
19.§
(4) A fegyelmi eljárás lefolytatásával összefüggő költségeket – a (2) bekezdésben
meghatározott kivétellel – az eljáró szerv viseli.
(5) Ha az eljárás alá vont sportfegyelmi felelősségét jogerősen megállapították, az eljárás alá
vont köteles megtéríteni az általa indítványozott eljárási cselekmények, illetve a részéről
igénybe vett jogi képviselő költségeit.
20.§
(1) Doppingvétség elkövetése esetén a Fegyelmi Bizottság jelen szabályzatot, a
doppingellenes tevékenység szabályairól szóló 55/2004. (III.31.) Korm. rendeletet,
valamint az IDBF és a NOB doppingszabályzata szerint kell alkalmazni.
(2) A doppingvétség miatt indult eljárásban az eljáró szervek a Szövetségen belül
megegyeznek a jelen szabályzat szerint fegyelmi eljárásban eljáró szervekkel.
21.§
A fegyelmi jogkör gyakorlói a tevékenységükben függetlenek, és a jogszabályok, valamint a
jelen Fegyelmi Szabályzat rendelkezései szerint kötelesek eljárni.
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22.§
A sportfegyelmi határozatokat a Szövetség Fegyelmi Bizottsága tartja nyilván.
23.§
(1) Jelen Fegyelmi Szabályzatban nem szabályozott kérdésekben a fent hivatkozott
jogszabályok rendelkezései az irányadók.
(2) A jelen szabályzat rendelkezéseit azokban az eljárásokban kell alkalmazni, amelyeket a
hatálybalépése után elkövetett fegyelmi vétség miatt indítanak.
Jelen szabályzatot a Magyar Sárkányhajó Szövetség elnöksége 2017. március 9. napján
hozott 7./2017.03.09. számú határozatával fogadta el.
Budapest, 2017. március 9.
Járosi Péter
elnök
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