
Miskolci Helyiipari Természetbarát Egyesület 
FEGYELMI ÉS ETIKAI SZABÁLYZATA 

 
 
Ezen Fegyelmi és Etikai Szabályzat célja és rendeltetése az, hogy a Miskolci 
Helyiipari Természetbarát Egyesület (továbbiakban Egyesület) társadalmi 
munkatársai valamint az Egyesület tagjainak meghatározza a  
 

 fegyelmi vétség fogalmát, 

 a fegyelmi büntetéseket, 

 a fegyelmi eljárás rendjét. 
 

1. A fegyelmi vétségek meghatározása:  
1.1. Az egyesületi társadalmi munka körében bűncselekmény elkövetése. 
1.2.  Az Egyesület vagyonának hűtlen kezelése.  
1.3.  Szándékos vagy súlyosan gondatlan károkozás az Egyesület vagy bármely 

tagja sérelmére.  
1.4.  Az elvállalt kötelezettségek, feladatok szándékos megszegése, vagy súlyosan 

gondatlan ellátása.  
1.5.  Természetjáróhoz méltatlan magatartás tanúsítása, az Egyesület erkölcsi 

tekintélyének rombolása.  
 
2.  A fegyelmi jogkör gyakorlása:  
2.1.  Az elsőfokú eljárásban a fegyelmi jogkör gyakorlója az Egyesület Fegyelmi és 

Etikai Bizottsága (FEB). Döntése ellen a másodfokon lehet jogorvoslatot 
keresni.  

2.2.  A másodfokú eljárásban a fegyelmi jogkör gyakorlója az Egyesület 
legközelebbi közgyűlése.  
A Közgyűlés a fellebbezést elbírálva:  

 a Fegyelmi és Etikai Bizottság döntését jóváhagyhatja,  

 a kiszabott büntetést súlyosbíthatja vagy korlátlanul enyhítheti,  

 hatályon kívül helyezheti. 
2.3.  A fegyelmi büntetések alkalmazása során a jogkör gyakorlói a nevelő célzat 

alkalmazása és az arányosság figyelembevételével döntenek.  
2.4.  Nem lehet büntetést kiszabni olyan mulasztás, cselekmény vagy magatartás 

miatt, amelynek bekövetkezése óta egy év már eltelt.  
 
3. A fegyelmi eljárás szabályai:  
3.1.  Fegyelmi eljárást az Egyesület bármely rendes tagjának képviselője, tagja és 

bármely pártoló tagja kezdeményezhet. Benyújtása csak írásban, aláírva, zárt 
borítékban, a Fegyelmi és Etikai Bizottságnak címezve történhet.  

3.2.  A Fegyelmi és Etikai Bizottság tagjai minden külső befolyástól mentesen, a 
Fegyelmi és Etikai Szabályzat előírásai szerint kötelesek eljárni.  

3.3.  A kezdeményezést a Fegyelmi és Etikai Bizottság kivizsgálja, a 
kezdeményezővel egyezteti, bizonyítékait értékeli és a kezdeményezéstől 
számított legkésőbb 30 napon belül dönt.  
A döntés eredménye lehet:  

 a kezdeményezés elutasítása vagy  

 a fegyelmi eljárás lefolytatása.  
A fegyelmi eljárást lefolytatni csak alapos gyanú esetén szabad.  
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3.4.  A Fegyelmi és Etikai Bizottság a döntéséről 8 napon belül írásban értesíti a 
kezdeményezőt, az eljárás megindítása esetén az eljárás alá vont személyt is.  

3.5.  A Fegyelmi és Etikai Bizottság elutasító határozata ellen a kezdeményező – 
bizonyítékait és érvelését írásban benyújtva – a közgyűléshez fellebbezhet.  

3.6.  A közgyűlés a legközelebbi ülésén köteles a fellebbezést elbírálni.  
 
4.  A fegyelmi eljárás lefolytatása:  
4.1.  A fegyelmi vizsgálatot a lehető leghamarabb le kell folytatni, a fegyelmi 

tárgyalást - a felekkel egyeztetve - az értesítésüktől számított 30 napon belül 
lehetőleg meg kell tartani.  

4.2.  Az értesítés ellenére történő indokolatlan távolmaradás esetén az eljárás az 
érintett személy jelenléte nélkül is lefolytatható.  

4.3.  Az eljárás során az eljárás alá vont személlyel közölni kell a fegyelmi vétség 
elkövetésével kapcsolatos ténymegállapításokat, és lehetővé kell tenni 
számára, hogy a vétség elkövetésével kapcsolatos bizonyítékokat, iratokat 
megtekinthesse. Az eljárás alá vont személy részére módot kell adni arra, 
hogy ezekre észrevételt tehessen, esetleg további bizonyítást kérjen, és 
érdemi védekezését előadja.  

4.4.  A fegyelmi tárgyalásról jegyzőkönyvet kell készíteni, ami a tárgyaláson 
történtek bizonyítási dokumentuma, és a résztvevőknek alá kell írni!  

4.5.  A Fegyelmi és Etikai Bizottság határozata lehet:  

 elmarasztaló,  

 felmentő.  
A határozatnak tartalmaznia kell a fellebbezés benyújtásának a lehetőségét és 
a módját is.  

4.6.  Határozatáról a bizottság 8 napon belül írásban értesíti a feleket és 
tájékoztatja az elnökséget.  

 
5.  A fegyelmi büntetések 
5.1.  A fegyelmi büntetések fokozatai:  

 szóbeli figyelmeztetés,  

 írásbeli megrovás,  

 visszahívás a választott tisztségből,  

 az Egyesületből való kizárás.  
A két utóbbi fegyelmi büntetésre a Fegyelmi és Etikai Bizottság csak javaslatot 
tehet a közgyűlésnek, amely azt szabad döntése alapján alkalmazhatja.  

5.2. A fegyelmi büntetések alkalmazása során a fegyelmi jogkör gyakorlója szem 
előtt tartja a nevelő célzatot és az arányosság követelményeit. 

5.3.  A fegyelmi döntések nyilvántartása Fegyelmi és Etikai Bizottság feladata.  
 
Záradék:  
A Fegyelmi és Etikai szabályzatot a Miskolci Helyiipari Természetbarát Egyesület 
Közgyűlése 2015. november 20-án hagyta jóvá. 
 
 
 

Dr. Kocsis Edit     Dr. Gulya Valéria 
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