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I. fejezet
A Fegyelmi Szabályzat célja és hatálya

A fegyelmi eljárás célja
1.§
A fegyelmi eljárás, illetőleg fegyelmi felelősségre vonás célja, balesetek megelőzése a vonatkozó szabályok megtartására való nevelése, a fegyelmi vétséget elkövető egyesületi tag bizonyított cselekményével arányban álló fegyelmi büntetés meghozatala, az elkövető ás más tagok
visszatartása a jövőbeni fegyelmi vétség elkövetésétől.

A Fegyelmi Szabályzat hatálya
2. §
(1)

A Fegyelmi Szabályzat hatálya alá csak az egyesület tagja tartozik.

(2)

Az egyesület tagjainak jogait, kötelességeit különösen meghatározzák
a./ az egyesületekre vonatkozó jogszabályok

(3)

b./

az egyesület tevékenységéből adódó speciális jogszabályok - légügyi, repüléssel,
ejtőernyőzéssel összefüggő törvények, rendeletek, előírások.

c./

egyesület alapszabályzata, szervezeti és működési szabályzata,

d./

az egyesület közgyűlésének, vezetőségének a jogszabályokkal és szabályzatokkal
összhangban hozott döntései, határozatai.

A (2) bekezdésben irt jogszabályok, szabályzatok és határozatok meg nem tartása miatt induló
fegyelmi eljárásra a fegyelmi szabályzat rendelkezéseit kell alkalmazni.
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II. fejezet
Fegyelmi vétségek, fegyelmi büntetések
Fegyelmi vétségek
3. §
(1)

Fegyelmi vétséget követ el az egyesületi tag,
a./ aki bármilyen szándékos bűncselekményt követett el és azért jogerősen elítélték,
b./

aki ellen repüléssel, ejtőernyőzéssel kapcsolatos tevékenysége miatt az állami
szervek jogerős szabálysértési, vagy bűntető határozatot hoztak,

c./

aki a repüléssel, ejtőernyőzéssel kapcsolatos jogszabályok, utasítások, az egyesület alapszabálya, vagy működési és pénzgazdálkodási szabálya, a választott
szervek határozatai, a társadalmi együttélés szabályai ellen durván vét,

d./

aki mint választott testület tagja, vagy megbízott tisztségviselő, jogait rosszhiszeműen gyakorolja, illetve kötelességeit neki felróható okból nem teljesíti, elhanyagolja,

e./

aki a figyelmet, akaraterőt hátrányosan befolyásoló gyógyszerek, kábító hatású
szerek, továbbá szeszesital hatása alatt repülési, vagy ejtőernyőzési tevékenységet
folytat, vagy a felsorolt szerek hatása alatt álló személyt repültet, illetve ugrat.

f./

aki a törvényességi felügyeletet ellátó szervet, annak képviselőit, alkalmazottait
jogszerű vizsgálatuk, eljárásuk során szándékos magatartásával megtéveszti, a
vizsgálat lefolytatásához szükséges adatokat, bizonyítékokat elhallgatja, illetve
azokat meghamisítja, vagy megsemmisíti.

g./

aki az egyesülettel szemben fennálló anyagi és természetbeni kötelességeit az
előírt határidőn belül nem teljesíti, illetve a fegyelmi szervek idézésére a fegyelmi tárgyaláson mint tanú - kellő indok nélkül - nem jelenik meg, vagy ott rosszhiszeműen valótlant állít,

h./

aki nem akadályozza meg a tudomására jutó, repülő, ejtőernyős fegyelmezetlenséget, vagy az üzemet vezetőnek nem jelenti azt,

i./

aki hazai, vagy nemzetközi versenyen, rendezvényen, sportemberhez, magyar
állampolgárhoz méltatlanul viselkedik.

(2)

Ha az egyesület elnöke, vezetősége a tudomására jutott adatokból, vagy kivizsgálás eredményéből úgy ítéli, hogy a fegyelmi vétség csekélyebb, a fegyelmi eljárás kezdeményezésének
mellőzésével saját hatáskörében alkalmazhatja a 4. § /1/ bekezdés a./ b./ pontja szerinti fegyelmi
büntetést

(3)

Más esetben fegyelmi vétséget elkövető egyesületi tagot fegyelmi eljárás keretében lehet felelősségre vonni.
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Fegyelmi büntetések
4. §

(1) Fegyelmi büntetések:
a./ figyelmeztetés,
b./ írásbeli megrovás,
c./

repülési, vagy ejtőernyőzési tevékenység meghatározott formájától, meghatározott időre való eltiltás,

d./

repülési, vagy ejtőernyőzési tevékenységtől meghatározott időre való eltiltás,

e./

a versenyzői jog ideiglenes felfüggesztése,

f./

tisztségviseléstől a választási időszak végéig, de legfeljebb két évre történő eltiltása,

g./

az egyesületből kizárás.

(2)

Indokolt esetben a fegyelmi büntetéseket összevontan is ki lehet szabni.

(3)

Az (1) bekezdés c./ d./ e./ pontjában meghatározott fegyelmi büntetések leghosszabb időtartama
egy év, annak kezdő és befejező időpontját a fegyelmi határozat rendelkező részében meg kell
jelölni.

(4)

A jogerős büntetés hatálya alatt álló egyesületi tag tisztségre nem választható. Kötelezettségei tagdíjfizetés, társadalmi munka stb. - az egyesülettel szemben változatlanul fennállnak.

(5)

Azt az egyesületi tagot, akit kizártak csak a kizárást kimondó határozat jogerőre emelkedését
követő két év elteltével lehet újra felvenni - az új tagokra vonatkozó eljárás betartásával - az
egyesületbe.

(6)

Az (1) bekezdés c./ d./ e./ pontja szerint kiszabható fegyelmi büntetés végrehajtása - rendkívüli
méltányosságot érdemlő esetben - legfeljebb egy év próbaidőre felfüggeszthető. Nem kerülhet
azonban sor felfüggesztésre akkor, ha az eltiltás a hat hónapot meghaladja. Ha próbaidő eredményesen letelt a fegyelmi büntetés hatályát veszti. Amennyiben a fegyelmi eljárás alá vont tag
a próbaidő alatt újabb fegyelmi vétséget követ el és emiatt ismét fegyelmi büntetés kiszabására
kerül sor, ebben a határozatban el kell rendelni a korábban kiszabott, de próbaidőre felfüggesztett fegyelmi büntetés végrehajtását is.

(7)

A 4.§ (1) bekezdés d./ pontja szerinti jogerős fegyelmi büntetéssel sújtott személy repülési ejtőernyős okmányait az egyesület elnökének be kell vonni, illetve vonatni.

(8)

Akire a 4 §. c./ d./ e./ pontjai szerinti egy éves időtartamú fegyelmi büntetést szabtak ki, a büntetés letöltése után csak akkor kapcsolódhat be újból az érintett szakterület gyakorlati tevékenységébe, ha előzetesen ismét vizsgát tesz a szakterület alapismereteiből és erről tájékoztatja az
egyesület vezetőségét.
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III. fejezet
Egyesület fegyelmi szervei, a fegyelmi és ellenőrző bizottsága
Fegyelmi szervek
5. §
(1)

Az egyesület fegyelmi szervei a következők
a./

az egyesület fegyelmi és ellenőrzési bizottsága

b./

egyesület elnöke, vezetősége

Az egyesület fegyelmi és ellenőrzési bizottsága
6.§
(1)

Az egyesület közgyűlése - a vezetőség választásával egy időben - öttagú Fegyelmi és Ellenőrző
Bizottságot - továbbiakban bizottság - választ, s egyben az öt tag közül megválasztja az bizottság elnökét, elnökhelyettesét. A bizottság határozatképességéhez legalább az elnök,
vagy helyettese és két tag jelenléte szükséges.

(2)

A megválasztott bizottsági tagok nem állhatnak egymással, sem az egyesület vezetőivel közeli
hozzátartozói kapcsolatban.

7.§
(1)

A bizottság - hatáskörébe tartozik az egyesületi tagok és tisztségviselők elleni fegyelmi eljárás
lefolytatása.

(2)

A kivizsgálás eredményétől függően a bizottság saját hatáskörében hoz fegyelmi határozatot és
szabja ki a 4. §. (1) bekezdésben meghatározott fegyelmi büntetések valamelyikét.

8.§
A fegyelmi ügyben az a bizottság jár el, amelynek a fegyelmi vétséget elkövető az egyesületi
tagja.

9.§
(1)

Elfogultsági kifogás előterjesztésében az elfogultság fennállásának kérdésében - az érdekelt
fegyelmi bizottsági tag meghallgatása után - egyesület vezetősége dönt, mely döntés ellen további fellebbezésnek helye nincs. A bizottság egy tagjának elfogultsága esetén a többi tag jár el,
ha az elfogultságot nem az elnök ellen jelentették be.

(2)

Az elnök elfogultsága esetén az adott fegyelmi ügyben az elnök helyettese látja el a bizottság
elnöki tisztét.

(3)

Ha a fegyelmi vétség elkövetésével a bizottság elnöke, elnökhelyettese, vagy tagja gyanúsítható,
a vezetőség a fegyelmi vétséggel érintett tagok meghallgatása után ad hoc bizottságot jelöl ki
(minimum 3 taggal) az eljárás lefolytatására.

10 §
A bizottság elnöke köteles tájékoztatni az egyesület elnökét és soron következő közgyűlését a
bizottság által hozott fegyelmi határozatokról.
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IV. fejezet
A fegyelmi eljárás
11.§
(1)

Fegyelmi eljárás csak egyesületi tag ellen is írásában rendelhető el. Az elrendelő iratban meg
kell jelölni azokat a tényeket és körülményeket, amelyek a fegyelmi vétség elkövetésének alapos gyanúját alátámasztják. Az vizsgálat elrendeléséről a tagot értesíteni kell.

(2) A fegyelmi eljárás elrendelésére jogosult:
a./

az egyesület elnöke,

b./

az egyesület vezetősége,

(3)

A fegyelmi eljárás elrendelésére jogosult - az egyesületi tevékenységgel összefüggő fegyelmi
vétség gyanúja esetén - baleset megelőzési célzattal az elrendeléssel egyidejűleg, legfeljebb a
fegyelmi döntés, illetve az állami szervek szabálysértési, büntetőhatározatának, bírói ítélet jogerőre emelkedéséig az érintett tag repülési tevékenységét felfüggesztheti.

(4)

Az egyesület elnöke, vezetősége a tudomására jutott fegyelmi vétség kivizsgálásáról, vagy a
fegyelmi eljárás elrendeléséről haladéktalanul gondoskodni köteles. Ha az egyesület tagja a 3.§
/1/ bekezdés a./ b./ vagy c./ pontjaiban foglalt cselekményt követett el, az egyesület részéről a
fegyelmi eljárás megindítása kötelező.

(5)

Ha az elkövető az egyesület elnökének a 3. § (2) bekezdés szerinti intézkedése ellen kifogással
él, annak közlésekor, vagy legalább nyolc napon belül, akkor az érintettek kötelesek az ügyben
fegyelmi eljárást elrendelni.

12 §
(2)

A fegyelmi vizsgálat megindítását megelőzően vizsgálni kell, hogy adott cselekmény nem
évült-e el.
Elévült a cselekmény, ha
a./ a fegyelmi vétség elkövetése óta egy év már eltelt
b./ a fegyelmi vétség elkövetéséről a fegyelmi eljárás elrendelésére jogosultnak több mint
három hónapja tudomása van.

(3)

Ha fegyelmi eljárás alapját képező ügyben bűntető vagy szabálysértési eljárás indult, az elévülés
az eljárás jogerős befejezésekor kezdődik.

(1)

13.§
(1)

Az ügyben eljáró fegyelmi bizottság az elrendelést követő 30 napon belül ajánlott levélben - az
indokok megjelölésével - értesíteni köteles a fegyelmi eljárás megindításáról az eljárás alá vont
személyt és egyben tárgyalást kitűzni. Az erről szóló értesítésnek a tárgyalás napját legalább
nyolc nappal meg kell előznie. A kivizsgálás legfeljebb 60 napig tarthat.

(2)

A tárgyalásra meg kell hívni az eljárás alá vont személyt, esetleg jogi képviselőjét, úgyszintén szükség szerint - azokat, akiknek a fegyelmi vétség elkövetéséről közvetlen tudomásuk van. Be
kell szerezni a cselekménnyel kapcsolatos és fellelhető egyéb bizonyítékokat.
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14.§
(1)

A fegyelmi ügy tárgyalásán az eljárás alá vont személy elé kell tárni fegyelmi eljárás alapjául
szolgáló tényeket, körülményeket és módot kell adni arra, hogy észrevételeit, védekezését szóban vagy írásban előterjeszthesse.

(2)

A fegyelmi bizottság köteles lehetővé tenni, hogy a fegyelmi eljárás alá vont személy a tárgyalás egész időtartama alatt - kivéve a határozathozatalt megelőző zárt tanácskozást - jelen legyen,
a fegyelmi bizottság elnökének engedélyével a tanúkhoz kérdéseket intézhessen, a tanúvallomásokra és egyéb bizonyítékokra észrevételt tegyen.

(3)

A fegyelmi eljárás alá vont személy (jogi képviselője) védekezésében - név lakcím megjelölésével - tanúkat jelenthet be, e személyeket a fegyelmi bizottság - szükség esetén a tárgyalás elnapolásával - köteles a tárgyalásra meghívni, amennyiben ez a valóságos tényállás felderítése
érdekében szükségesnek mutatkozik.

(4)

A bizonyítás - kivételesen indokolt esetben - a fegyelmi bizottság elnöke, vagy az általa ezzel
megbízott bizottsági tag által is felvehető. A fegyelmi eljárás alá vontat és annak jogi képviselőjét, ennek helyéről és időpontjáról is nyolc nappal előbb értesíteni kell.

15.§
(1)

A fegyelmi eljárás lefolytatását és a határozat meghozatalát nem akadályozza, ha az eljárás alá
vont a szóbeli meghallgatáson, bizonyítható előzetes értesítés ellenére nem jelenik meg és távollétét előzetesen nem menti ki.

(2)

Az eljárás során megtartott minden tárgyalásról és bizonyítás - felvételről jegyzőkönyvet kell
készíteni, amelyben a tanúvallomásokat, valamint az eljárás alá vont személy szóbeli előterjesztéseit és nyilatkozatait fel kell venni. A jegyzőkönyvben fel kell tüntetni az eljáró fegyelmi szerv
megnevezését, a meghallgatás helyét, idejét, a jelenlevő személyek nevét az eljárás tárgyát.

(3)
A tanúk vallomásait, valamint az eljárás alá vont nyilatkozatait e személyekkel alá kell íratni. A
jegyzőkönyv több oldalára kiterjedő vallomás, illetőleg nyilatkozat esetén valamennyi oldalt alá
kell íratni. A jegyzőkönyvet a fegyelmi bizottság jelenlévő tagja és a fegyelmi eljárás alá vont is
köteles aláírni. Ha az említettek az aláírást megtagadják, ezt a tényt, valamint ennek okát is fel
kell tüntetni a jegyzőkönyvben.
(4)

Ha az elkövető a terhére rótt fegyelmi vétséget a vizsgálat során elismerte, a bizonyítási eljárást
mellőzni lehet. Ilyenkor elegendő a tárgyalásra csupán az elkövetőt megidézni.

16 §
A fegyelmi tárgyalás nyilvános. Az eljárás alá vont tag kérelmére azonban zárt tárgyalást lehet
elrendelni.

17 §
(1)

A tárgyalást a tárgyalásvezető nyitja meg, vezeti azt és gondoskodik a rend fenntartásáról. Azt,
aki a tárgyalás rendjét közbeszólással, vagy egyébbel zavarja, figyelmeztetés után kiutasíthatja a
teremből és ellene fegyelmi eljárást, vagy más szükségesnek látszó eljárást kezdeményezhet. Az
eljárás vezető megállapítja a tárgyalás megtartásának szabályszerű feltételeit, számba veszi a
megjelenteket, felveszi az eljárás alá vont tag személyi adatait, tisztázza az elfogultságot. Elfogultsági kifogás esetén a kifogásolt tag nyilatkozata, valamint esetleges bizonyítás felvétele után
–- a kifogásolt tag és az eljárás alá vont személy távollétében – a vezető kellő indoklással dönt
az elfogultsági kifogásról vagy elvetéséről. Ezután következik az ügy ismertetése, majd a vezető
meghallgatja az eljárás alá vont tagot, akihez a bizottság tagjai kérdéseket intézhetnek. Ezután
kerül sor a bizottság által szükségesnek tartott bizonyítás lefolytatására.
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(2)

Ha az eljáró bizottság úgy ítéli meg, hogy a határozathozatalhoz elegendő alap áll rendelkezésre, a bizonyítási eljárást befejezettnek nyilvánítja, és a további esetleges bizonyítékok vizsgálatától eltekint. A bizottság a bizonyítékokat egyenként és összességükben értékeli, s eszerint állapítja meg a tényállást.

(3)

A tényállás megállapítása után a bizottság zárt ülésen hozza meg határozatát, amelyet az elnök
azonnal kihirdet, vagy a kihirdetésre legfeljebb nyolc napon belül újabb napot tűz ki.

18.§
(1)

A bizottság az ügy kivizsgálása után döntést hoz.

(2)

A fegyelmi döntéseket a bizottság szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén az elnök
szavazata dönt.

19.§
(1)

Ha a fegyelmi eljárás eredményeként a fegyelemsértés nem bizonyosodott be, az eljárást “bizonyítékok hiánya “ ha eljárás alá vont fegyelmi vétséget nem követet el “fegyelmi vétség hiánya“ miatt, illetve ha a vizsgálat közben derül ki, hogy a fegyelmi vétség elévült, az eljárást
“elévülés“ címén meg kell szüntetni. Erről a fegyelmi eljárás alá vonatat határozat megküldésével értesíteni kell.

(2)
Ha ez eljárás során a fegyelmi vétségnek a fegyelmi eljárás alá vont személy által történt elkövetése egyértelműen bebizonyosodott, az eljáró bizottság határozatot hoz, melyben a 4. §-ban
meghatározott büntetések valamelyikével sújtja az elkövetőt.

20. §
A határozatot tizenöt napon belül írásba kell foglalni és annyi példányban kell elkészíteni, hogy
abból valamennyi érdekelt kapjon. Az írásba fogalt határozatot a bizottság elnöke írja alá és
egyúttal gondoskodik annak kézbesítéséről.

21. §
(1)
(2 )

A fegyelmi határozat bevezető, rendelkező és indoklási részből áll.
a./ A bevezető rész tartalmazza:
- az eljáró fegyelmi bizottság megnevezését,
- a határozathozatal idejét,
- az eljárás alá vont személy adatait.
b./

A rendelkező rész tartalmazza:
- a megállapított fegyelmi vétség megjelölését
- fegyelmi szabályzat meghatározott pontjára hivatkozással a kiszabott fegyelmi büntetést,
- jogorvoslati (fellebbezési) lehetőséget, annak határidejét és azt, hogy a fellebbezést hol lehet benyújtani.

c./

Az indoklás tartalmazza:
- az eljárás megindításának okát,
- az eljárás során egyértelműen bizonyított tényeket, körülményeket, az elkövetet cselekmény rövid leírását,
- az eljárás alá vont által felajánlott, de a bizottság által nem foganatosított
bizonyítási cselekményeket, az elutasítás indokának megjelölésével,
- az enyhítő és súlyosbító körülményeket.
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22. §
(1)

Ha a fegyelmi eljárás során esetleges bűncselekmény elkövetésének alapos gyanúja merül fel, a
bizottság elnöke erről köteles értesíteni a fegyelmi eljárás elrendelésére jogosultat, aki a rendelkezésre álló konkrét bizonyítékok megjelölésével köteles bejelentést tenni az illetékes rendőri,
vagy ügyészi szervnek.

(2)

A jogerős fegyelmi határozatot a egyesület legközelebbi közgyűlésén teljes egészében ismertetni kell.

(3)

A 4. § (1) bekezdés c./ d./ e./ pontja szerinti fegyelmi büntetést be kell jegyezni az eljárás alá
vont személy repülés, ejtőernyős okmányába, tagnyilvántartó kartonjára. A bejegyzésben fel
kell tüntetni a fegyelmi büntetés hatályának első és utolsó napját.

(4)

A hónapokban, illetve években megállapított fegyelmi büntetés kezdőnapja az, amelytől az
eljárás alá vont személy a fegyelmi határozatban megjelölt jogát ténylegesen nem gyakorolhatja.
Ha tehát például az eljárás során a 11. § (3) bekezdés alapján felfüggesztették repüléshez, vagy
ejtőernyőzéshez való jogát, a bevonást követő idő beszámít a jogerős fegyelmi határozatban
megállapított időtartamba. Ha viszont ilyen intézkedés nem volt, a fegyelmi büntetetés akkor
kezdődik, amikor a határozat jogerőre emelkedi.
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V. fejezet
Vegyes rendelkezések
A fegyelmi határozat kijavítása
23.§
A fegyelmi szerv határozatát hibás névírás, szám - vagy számítási hiba, vagy hasonló nyilvánvaló elírás esetén hivatalból és bármikor kijavíthatja.

Mentesülés a fegyelmi büntetés hátrányos következményei alól
24.§
(1)

(2)

Az egyesület tagja mentesül a fegyelmi büntetés hátrányos következményei alól írásbeli megrovás esetén a határozat jogerőre emelkedésével, más büntetés esetén a fegyelmi büntetés letöltésével, kizárás esetén pedig akkor, ha a határozat jogerőre emelkedésétől két év eltelt.
Ha a fegyelmi büntetés hatály alatt álló egyesületi taggal szemben újabb jogerős fegyelmi
büntetést szabtak ki, a korábbi büntetés alóli mentesülés időtartama az újabb fegyelmi büntetés
kiállásáig meghosszabbodik. Mentesülésig az egyesület tagja a súlyosabb fegyelmi büntetés
hatálya alatt áll.

A fegyelmi szervek határozatainak bíróság előtti megtámadása
25.§
(1)

A jogerős fegyelmi határozatot az fegyelmi eljárás alá vont és a fegyelmi elrendelésre jogosult a
tudomására jutástól számított harminc napon belül a bíróság előtt megtámadhatja.

(2)

A határozat megtámadása a határozat végrehajtását nem gátolja, a bíróság azonban indokolt
esetben a végrehajtást felfüggesztheti (1989. évi. II. tv. 10. §.)

Újra felvétel
26. §
A fegyelmi határozat jogarőre emelkedésétől számított hat hónapón belül a fegyelmileg sújtott
tag az ügy újrafelvételét kérheti, ha olyan új bizonyítékot jelöl meg, amely számára az alapjáráshoz képest kedvezőbb határozat meghozatalát eredményezheti. Az újrafelvétel elrendelésére,
vagy a kérelem elutasítása az alapeljárást lefolytató fegyelmi bizottság, az egyesület vezetősége,
vagy a közgyűlés hatásköre. Az újrafelvételt elrendelő, illetve az elutasító határozat ellen fellebbezésnek helye nincs. Egyébként erre az eljárásra is a fegyelmi eljárás általános rendelkezései az irányadók.

Fegyelmi büntetés elengedése
27.§
A fegyelmi határozat jogerőre emelkedésétől számított egy év elteltével az eljárás alá vont tag a
kiszabott fegyelmi büntetés további végrehajtásának mellőzését abban az esetben kérheti az
egyesület elnökétől, vagy vezetőségétől, ha a határozat 4. § (1) bekezdés c./ d./ e./ pontjában
foglalt hat hónapnál hosszabb időre szóló büntetést tartalmaz, és a fegyelmi büntetésnek legalább felét letöltötte. A büntetés további végrehajtásának mellőzésére csak akkor kerülhet sor,
ha a vétkes a büntetés tartama alatt tanúsított magatartásával erre érdemesnek bizonyult.
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Egyéb intézkedések
28. §
(1)

Amennyiben az egyesület tisztségviselői - akár a egyesület tagsági, akár a tisztségviselői minőségükben - a Fegyelmi Szabályzat 3. §-ban meghatározott fegyelmi vétséget követnek el, ellenük fegyelmi eljárás lefolytatásának van helye. Az eljárás alapjául szolgáló magatartásáról az
egyesület elnökét, illetve az elnök esetén a vezetőséget haladéktalanul értesíteni kell.

(2)

Az egyesületi fegyelmi vétségeken kívül eső magatartás esetén az általános szabályok szerint
van helye felelősségre vonásnak. Az ennek érdekében szükséges intézkedéseket az illetékes
közgyűlés teszi és dönt a tisztségből való visszahívás kérdésben.

VI. fejezet
Hatályba léptető rendelkezés
29.§
E Fegyelmi Szabályzat 1998. március hó 01 napján lép hatályba. Rendelkezéseit az ezt követően elrendelt fegyelmi eljárásokban kell alkalmazni.
A jelen Fegyelmi Szabályzatot az egyesület közgyűlése az 1998. február hó 14 napján megtartott ülésén állapította meg.

Székesfehérvár, 1998. február 14.

P.h.

Kiss Tibor
elnök

