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Opitz Nándor Repül ıklub 

etikai kódexe és kártérítési szabályzata. 
 

 

Az Etikai Kódex a klubtag számára meghatározza azokat az általános elveket, 

alapértékeket és normákat amelyek a demokratikus klubélet fenntartását segítik elı, 
másrészt kifejezik a Klub, a repülısport és a klubtársak iránti elkötelezettséget. 

I. fejezet. 

Alapelvek: 

1. A klubtag önként vállalt kötelezettséggel is támogatja a Közgyőlés (Szakosztály 

értekezlet) által kitőzött célok megvalósulását. 

2. A klubtag a repülési és vállalt szolgálati feladatait a repülési szabályoknak és a 

szakmai szabályoknak megfelelıen hajtja végre. 

3. A klubtag a rá vonatkozó kötelezettségeit a legjobb tudása szerint teljesíti, nem 

cselekszik a sporttársakat, klubtársakat félrevezetı és megtévesztı módon. 

4. Az oktató olyan magatartást tanúsítson, amellyel kiérdemli sporttársainak 

tiszteletét és klubtársainak bizalmát. 

5. A vezetık megbízatásainak teljesítése során érvényesüljön az egyéni 

felelısségvállalás és a klubvagyon hatékony, költségkímélı kezelése. 

II. fejezet. 

Követelmények: 

1. A klubtag nem használhatja fel a klub eszközeit a maga vagy mások számára 

jogtalan elınyök biztosítására vagy a klubnak hátrány okozására. 

2. A klubtag a jó gazda gondosságával biztosítsa feladatai végrehajtásakor a 

klubvagyon célszerő és gazdaságos felhasználását, óvja a munkája során használt 

eszközök állapotát és rendeltetésének megfelelıen használja. 

3. A klubtag tartózkodjék a sporttársait, a klub közösségét érintı félreérthetı vagy 

félrevezetı nyilatkozattól. 

4. A klubtag kerülje az olyan magatartást, amely kedvezıtlenül befolyásolja a klubról 

és klubtársairól kialakult képet. 

5. A klubtag erısítse a klub elismertségét, fejezze ki tiszteletét klubtársai és 

sporttársai iránt. 

6. A klubtagok egymásközti kapcsolataiknak szolidárisnak, segítıkésznek egymást 

tiszteletben tartónak kell lennie. A már megtörtént nézeteltérések tisztázása, 

következmények felszámolása csak tárgyszerően, érzelmi ráhatásoktól függetlenül, 
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illetve szubjektív elemek kizárásával történjen. 

7. Az oktató közvetlenül a szakosztályvezetınek tartozik felelısséggel munkájáért, 

magatartásáért. 

8. Az oktató számára sem a klubtagokkal, sem az oktatottakkal való érintkezés során 

nem engedhetı meg az emberi méltóság megsértése, a bármilyen indítékú 

diszkrimináció. 

9. Az oktatótól elvárható, hogy munkája során udvarias magatartást tanúsítson a 

növendékekkel és klubtársaival. 

10. Az oktatónak megalapozott és tárgyszerő tanácsokat kell adnia klubtársainak 

legjobb szakmai tudása szerint. 

11. A vezetıségi tag nem élhet vissza megbízatásával. 

Vezetıségi tag alatt a klub, a szakosztály vezetıségi tagokat és a felügyelı 

bizottság vezetıjét kell érteni. 

12. A vezetıségi tag nem élhet vissza azokkal az információkkal, amelyek 

megbízatása során jutottak tudomására még megbízatásának megszőnése után 
sem. 

13. A vezetıségi tag példaadásával, intézkedéseivel segítse elı, hogy a klubban 

együttmőködı, konstruktív, jó kapcsolatrendszer, valamint kölcsönös bizalmon 

alapuló kiegyensúlyozott légkör alakuljon ki. 

14. A vezetıségi tag legyen toleráns, türelmes, megértı és segítıkész, ne adjon teret 
az 

intrikának. 

15. A klubvezetı tegyen meg mindent a korrekt, a klubtársak személyiségi jogait 

tiszteletben tartó, határozott, de udvarias hangnemő a sértést mellızı 

érintkezésekért. 

16. A klubvezetı konfliktust megelızı, megoldó képességével hárítsa el az 

együttmőködést veszélyeztetı feszültségeket. 

III. fejezet 

Etikai bizottság, az etikai eljárás. 

1. Az Etikai Bizottságot a közmegbecsülésnek örvendı tagok közül a szakosztály 

értekezlet választja, amely 1 elnökbıl és 4 tagból áll. 

Az Etikai Bizottság akkor határozatképes, ha az eljárás lefolytatásánál az elnök és 

legalább két tagja jelen van. 

A bizottsági tagság megszőnik, ha a bizottsági tag (elnök) etikai vétséget követ el, 

s annak alapján jogerıs, elmarasztaló etikai határozatot kap, ha tagságáról lemond, 

ha klubtagsági viszonya megszőnik. 

A Klub egészét érintı etikai kérdés vizsgálatára a szakosztályi etikai 

bizottságokból közös bizottság hozható létre. 
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A közös bizottság határozatképes, ha minimum öt tag jelen van két szakosztály 

képviseletében. 

A Bizottság az Elnökét maga választja. 

A Bizottságot a Klubvezetıség hívja össze. 

2. A Bizottság munkájában való részvételért díjazás nem jár. 

3. A Bizottság az etikai eljárást a bejelentéstıl számított 30 napos határidıvel indítja 

meg és maximum egy éven belül zárja le. 

Az etikai vétséget amennyiben eljárás nincs kezdeményezve, egy éven túl 

lezártnak kell tekinteni. 

4. Az etikai eljárást a klub, vagy szakosztályvezetı kezdeményezésére, vagy 

bejelentésre rendeli el a Bizottság elnöke. Az eljárás megindítására csak írásbeli 

kezdeményezés alapján kerülhet sor. A bejelentés alapján elrendelt eljárás 

megindításáról a bizottság elnöke tájékoztatja a klub és a szakosztály vezetıjét. 

Névtelen bejelentés alapján nem indítható meg az etikai eljárás. 

Az etikai eljárásban az összeférhetetlenség szabályait alkalmazni kell. Ha emiatt a 

Bizottság határozatképtelenné válna, az elnök a klubvezetıvel egyeztetve póttagot 

kérhet fel. 

5. Az etikai eljárást jegyzıkönyvi formában dokumentálni kell, az érdemi 

intézkedésrıl pedig írásban kell határozatot hozni. Az etikai eljárás során készült 

iratokat, határozatot 5 évig meg kell ırizni. 

6. A Bizottság az eljárás során az eljárással összefüggı iratokba betekinthet, tanukat 

hallgathat meg, tárgyalást és helyszíni szemlét tarthat. 

7. Az etikai eljárásban biztosítani kell, hogy az etikai vétséggel gyanúsított klubtag a 

Bizottság elıtt személyesen nyilatkozatot tehessen. 

8. Meg kell szüntetni az etikai eljárást, ha: 

-annak tartama alatt megszőnik az eljárás alá vont tagsági viszonya; 

-ha a klubtag nem követte el a terhére rótt etikai vétséget, vagy annak 

elkövetése nem bizonyítható be; 

-a bejelentést visszavonták. 

9. Ha az etikai vétség elkövetése az eljárás során bizonyítást nyert, a Bizottság az 

alábbi intézkedéseket alkalmazhatja: 

-írásbeli figyelmeztetés; 

-tagsági jogok maximum egy évre való felfüggesztése; 

-a szakosztály technikai eszközei használatának maximum egy évre 

történı korlátozása; 

-a klubból meghatározott (maximum 24 hónap) idıre kizárás; 

-a klubból végleges kizárás. 

Egyenlı szavazatú határozathozatalnál az Elnök szavazata a döntı. 
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10. A Bizottság határozatában utalni kell arra, hogy az elkövetett etikai vétség a 
Kódex 

mely pontjába ütközik. Az intézkedést a Bizottság elnöke ismerteti az eljárás alá 

vonttal, a klub vagy szakosztály vezetı jelenlétében. 

11. A Bizottság határozata ellen a kihirdetéstıl számított nyolc napon belül írásban 

lehet fellebbezni a közgyőléshez. A fellebbezést a klubvezetınek kell átadni. 

12. A kiszabott büntetés a bizottsági határozat hozatalának napjával kezdıdik és az 

abban meghatározott idıtartamig tart, de az esetleges fellebbezések esetén is csak 

maximum hat hónappal hosszabbodhat. 

IV. fejezet 

Kártérítés 

1. A hanyagságból, gondatlanságból vagy szabálytalan üzemeltetéssel okozott kárt a 

klub tagja a károkozással arányosan köteles megtéríteni. 

2. A biztosítással bíró technikai eszközön okozott kár esetén az önrészesedést kell 
megfizetni. 

3. Amennyiben a biztosító súlyos szabálytalanság miatt nem fizet, úgy a teljes anyagi 

felelısség a károkozót terheli. 

4. A kártérítési eljárást a szakosztály vezetıség vagy az általa kijelölt bizottság 

folytatja le, amelyben minden esetben szakosztály felügyelı bizottsági tag is részt 

vesz. 

5. A lefolytatott káreljárás során meg kell határozni a károkozás mértékét, a kártérítés 

összegét és a fizetés terminusát. 

6. A kárt felmérı bizottságnak az okozott kárról, a kártérítés összegérıl és a fizetési 

határidırıl írásbeli határozatot kell készítenie és egy példányát a károkozónak át 

kell adni. 

 

 

2007. március 31.-tıl hatályos a folyamatban lévı ügyekre is. 

 

 

 

 

Vámosi Miklós       Dusa János 
Közgyőlés elnöke       Klubvezetı 

 


