Etikai szabályzat
(Piros könyv 67. oldaltól.)
A Magyar Nemzeti Autósport Szövetség Elnöksége az Alapszabály 24.§ (2)
bekezdés e) pontjában meghatározott hatáskörében eljárva a Szövetség Etikai
Szabályzatát az alábbiakban állapítja meg:
1. §

(1) Jelen Szabályzat elsődleges célja, hogy elősegítse és ösztönözze az autósportra
vonatkozó szabályok, szabályzatok betartását, a Szövetség célkitűzéseivel való
azonosulást, azok érvényesítését.
(2) Jelen Szabályzat meghatározza azokat az etikai normákat, melyek betartása az
autósportban kötelezőek, illetőleg szabályozza a felelősségre-vonás rendjét.
(3) Jelen szabályzat hatálya kiterjed az MNASZ keretében sporttevékenységet
folytató sportolóra, sportszakemberre és az MNASZ tisztségviselőire.
2. §

A jelen szabályzatban meghatározott etikai normákat be kell tartani
a) mindazokon az eseményeken, melyek az MNASZ versenynaptárában
szerepelnek,
b) az MNASZ által kiírt, szervezett vagy rendezett - versenynaptárban nem szereplő
- egyéb eseményeken,
c) az MNASZ által szervezett edzéseken,
d) az MNASZ testületi ülésein,
e) az MNASZ által vagy megbízásából, illetőleg állami vagy más sportszervezet által
vagy szponzori szerződés alapján szervezett eseményeken (fogadás, díjkiosztó
stb.),
f) az MNASZ tagszervezeteiben zajló edzések, sportesemények során,
g) más sportág sporteseményein,
h) minden egyéb nyilvános szereplésen,
i) minden egyéb olyan alkalommal, melyen a sportoló, tisztségviselő, sportszakember ilyen minőségében van jelen.
3. §
(1) A sportoló, tisztségviselő, sportszakember köteles
a) azonosulni a sport, ezen belül a Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) és az
MNASZ általános céljaival és konkrét célkitűzéseivel,
b) tiszteletben tartani a sportági eszméket,
c) tiszteletben tartani és megbecsülni a sportág hagyományait és értékeit,
d) betartani az MNASZ rá vonatkozó szabályzatait,
e) tartózkodni a szabályzatok és versenyszabályok kijátszásától,
f) sportszerű életmódot folytatni, tartózkodni a drog, illetőleg a mértéktelen alkoholfogyasztástól,
g) a sportág, illetőleg személyiségének hírnevéhez méltó magatartást tanúsítani,
h) az MNASZ által használatába adott eszközt, felszerelést és más vagyont szakszerűen, gondosan használni, tárolni, karbantartani,

i) példamutató
magatartást
tanúsítani
a
fiatal
sportolók,
sporttársai,
szakembertársai és tisztségviselő társai felé,
j) a sportágban tevékenységet folytató társai munkáját, eredményeit elismerni,
tiszteletben tartani,
k) tevékenységével kapcsolatban a nyilvánosság és harmadik személyek,
különösen a szponzorok felé a valóságnak megfelelően nyilatkozni, a
megtévesztő maga-tartástól és állításoktól tartózkodni,
l) a fentieken túl minden egyéb az autósport társadalomban elfogadott írott és
íratlan együttélési normát betartani.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott etikai normák megszegése esetén a sportoló,
tisztségviselő, sportszakember a jelen szabályzat alapján felelősségre vonható.
4. §
Az etikai vétség elkövetőjével szemben az eljárást kezdeményezheti az, akinek
sérelmére az etikai vétséget elkövették, valamint a vétségről tudomást szerző
bármely, az MNASZ keretében tevékenységet folytató sportoló, tisztségviselő,
sportszakember.
5. §
(1) Az etikai eljárásokat az Etikai Bizottság folytatja le, melynek vezetőjét a
közgyűlés, tagjait a Bizottság vezetőjének javaslatára az elnökség választja. Az etikai
vétség elkövetőjével szemben az eljárást az Etikai Bizottság legalább három tagja
folytatja le, a kezdeményezéstől számított 30 napon belül.
(2) Az eljárásról emlékeztetőt kell készíteni, melynek tartalmaznia kell az eljáró
munka-csoport tagjainak nevét, az eljárás kezdeményezőjének megjelölését, az
eljárás során meghallgatott személyek felsorolását, a munkacsoport határozatát és a
határozat indoklását.
(3) Amennyiben az eljárás során megállapítást nyer, hogy fegyelmi eljárás
elrendelésének van helye, az Etikai bizottság köteles az etikai eljárást felfüggeszteni,
és haladéktalanul értesíteni a fegyelmi eljárás kezdeményezésére jogosult
tisztségviselőt.
(4) Amennyiben az etikai vétség elkövetőjével szemben fegyelmi eljárásnak nincsen
helye, az Etikai bizottság határozatot hoz, melyben megállapítja az etikai vétség
elkövetésének tényét, vagy azt, hogy a kifogásolt magatartás nem tekinthető etikai
vétségnek. A bizottság jogosult a határozatot és annak indoklását az MNASZ
tagjainak, valamint súlyosabb esetben sajtó útján a nyilvánosság tudomására hozni.
6.§

(1) Az Etikai Bizottság határozata ellen a határozat kihirdetésétől számított 15 napon
belül az MNASZ elnökségéhez lehet fellebbezni, a fellebbezést az elnökség a
következő ülésén tárgyalni köteles. Fellebbezést nyújthat be az eljárás alá vont
személy, vagy az eljárás kezdeményezője.
(2) Az elnökség az Etikai Bizottság határozatát megváltoztathatja, amennyiben a
határozatot a munkacsoport jelen szabályzat megsértésével hozta, vagy a határozat
meghozatalánál az etikai vétség tekintetében valamennyi lényeges körülmény,
szempont nem került értékelésre.

(3) A fellebbezésnek az 5.§ (5) bekezdésben meghatározott sajtó útján történő
nyilvánosságra hozatalra halasztó hatálya van, kizárólag abban az esetben
alkalmazható, ha a határozat jogerős, vagyis a fellebbezési határidő eredménytelenül
telt el, vagy a fellebbezésre jogosultak fellebbezési jogosultságukról a határozat
kihirdetésekor lemondtak, illetőleg az elnökség az ügyben másodfokú határozatot
hozott.
Jelen Szabályzatot az MNASZ Elnöksége 37/5/1999. határozatával fogadta el és
1999. december 1. napjával hatályba léptette. A Szabályzatot a hatálybalépést
követően elkövetett etikai vétségek esetén kell alkalmazni.

