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MAGYAR REPÜLŐORVOSI VIZSGÁLÓK EGYESÜLETE 

ETIKAI ÉS FEGYELMI SZABÁLYZATA 
 

 

 

1. A szabályzat célja és hatálya 

 

 

Jelen szabályzat meghatározza azokat a szabályokat, amelyek betartása az Egyesület minden tagjától 

az Egyesületi életben való részvétel, és az Egyesület többi tagjával szembeni kapcsolattartás során 

minden taggal szemben elvárt. Ezen szabályok megsértése fegyelmi eljárást von maga után. 

 

Az Egyesület Etikai és Fegyelmi Szabályzatának hatálya kiterjed az Egyesület minden tagjára, 

függetlenül attól, hogy rendes, pártoló vagy tiszteletbeli tagról van szó. 

 

 

2. Az etikus magatartás 

 

Az Egyesület tagjai világnézeti, nemi, faji, vallási, politikai, származási, vagyoni szempontokat 

figyelmen kívül hagyva vesznek részt az Egyesület munkájában. Tilos a tagok bármilyen 

megkülönböztetése. 

 

Az Egyesület nem korlátozza a tagok véleményalkotási, világnézeti, közlési szabadságát, amennyiben 

azonban a magatartások bármelyike jogszabály, az Alapszabály vagy a jelen Szabályzat 

rendelkezéseibe ütközik, a fegyelmi eljárást von maga után. 

 

 

3. Az etikai szabályzatba ütköző magatartás, tevékenység 

 

Az Egyesület tagja etikai vétséget követ el bármely olyan magatartásával vagy tevékenységével, 

amely 

 

a) ellentétes az etikus magatartással (2. pont) 

b) hátrányos megkülönböztetésére irányul, 

c) bármely természetes vagy jogi személy személyiségi,vagy kegyeleti jogát sérti, 

d) másik tag vagy harmadik személy szándékos félrevezetésére irányul, különösen hamis 

adatok közlésével, 

e) a szerzői jogokat sért, plagizál, törvénytelenül szerez meg információkat 

f) célja bújtatott üzleti reklám vagy az Egyesület nevével vagy logójával az Egyesület 

kifejezett engedélye nélkül üzleti haszonra vagy előnyre tesz szert,  

g) az Egyesületnek, vagy az Egyesület tagjának szándékosan vagy súlyosan gondatlanul 

kárt okoz, 

h) az Egyesület által szervezett Egyesületi programot saját szervezésű programként 

tüntet fel. 

 

Súlyos fegyelmi vétséget követ el az Egyesület tagja, ha 

 

a) magatartása jogszabályt, az Egyesület alapszabályát vagy közgyűlési határozatát 

súlyosan vagy ismételten sérti; 

b) az Egyesülettel szemben fennálló elismert vagy jogerős bírósági/hatósági határozatban 

megállapított tartozását határidőben nem teljesíti, 

c) az Egyesület képviseletében az elnök tudta és hozzájárulása nélkül az Egyesület 

nevében kötelezettséget vállal,  
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d) az Egyesület nevében pártot népszerűsít vagy egyébként politikai tevékenységet 

folytat. 

 

 

4. A fegyelmi és etikai eljárás megindítása és lefolytatása 

 

A jelen szabályzatot a 
 

 a fegyelmi vagy etikai vétségre vonatkozó bejelentése (a továbbiakban: bejelentés) 

vagy 
 egyébként hivatalból a Fegyelmi Etikai Bizottság tudomására jutott fegyelmi vagy 

etikai vétség gyanúja 
 
alapján a fegyelmi vagy etikai felelősség megállapítása tárgyában folytatott eljárásra (a továbbiakban: 

fegyelmi eljárás), valamint a kiszabott fegyelmi büntetés végrehajtására kell alkalmazni. 
 

Fegyelmi és etikai eljárás a hivatalbóli eljárást kivéve az Egyesület tagjával szemben az Egyesület 

Fegyelmi és Etikai Bizottságához – továbbiakban: FEB - címzett írásbeli kérelem alapján indítható. A 

kérelemnek tartalmaznia kell: 

 

a) a kérelmező nevét, posta vagy email címét,  

b) az eljárás alá vonni kívánt tag nevét, 

c) az etikai vétség leírását. 

 

A bejelentő, illetve az ügyben meghallgatott tanú személyes adatait zártan kell kezelni, annyiban 

amennyiben  
 
a) az e szabályzat szerinti eljárás lefolytatásához annak ismerete nem szükséges vagy 

b) a bejelentő, illetve a tanú a személyi adatainak zártan történő kezelését kéri. 

 

A Fegyelmi és Etikai Bizottság az eljárás hivatalbóli tudomásszerzés esetén erre irányuló kérelem 

hiányában is lefolytatja. A kérelem visszavonása az eljárás lefolytatását nem akadályozza. 

 

Nincs helye az eljárás lefolytatásának, ha az elkövetéstől számítva egy év, illetve a tudomásszerzéstől 

számítva 3 hónap eltelt. 

 

Az eljárást a FEB folytatja le. A Bizottság tagjait a Közgyűlés választja meg az Egyesület tagjai közül 

A Bizottság három tagból áll, akik maguk közül elnököt választanak. A FEB tárgyaláson akkor 

határozatképes, ha azon mindhárom tag jelen van.  

 

A kérelem FEB-hoz történő megérkezésétől számított három munkanapon belül a FEB értesíti az 

eljárás alá vont tagot az eljárás megindításáról. Az értesítést a tag részére postai úton, a 

tagnyilvántartásban  megadott címére kell megküldeni. 

 

Az értesítés tartalmazza: 

 

a) az eljárás alapjául szolgáló kérelemben leírt vétség megnevezését, 

b) a vétség leírását, 

c) az eljárás alá vont tag tájékoztatását, hogy 15 napon belül jogosult a FEB-hoz címezve védekező 

iratot beterjeszteni,  

d) az eljárás alá vont tag tájékoztatását, hogy kérheti tárgyalás tartását, amelynek hiányában az FEB 

annak előterjesztése esetén a védekező irat és az eljárás egyéb iratai tartalma alapján dönt 

 

Az eljárás alá vont személy képviseletére ügyvédnek vagy ügyvédi irodának adhat meghatalmazást. 

Nem lehet képviselő az Egyesület bármely tisztségviselője, az Egyesület nevében eljáró ügyvéd, 
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illetve a FEB bármely tagja, akkor sem, ha egyébként megfelelne a képviselővel szemben támasztott 

követelményeknek. Ha az eljárás alá vont személyt meghatalmazott képviseli, a kézbesítendő 

határozatokat az eljárás alá vont személy és a meghatalmazott részére is kézbesíteni kell, de a 

kézbesítés joghatásai az eljárás alá vont személy részére történő kézbesítéssel állnak be. 

 

Az eljárás nyelve a magyar. Törvény, az Európai Unió kötelező jogi aktusa, illetve nemzetközi 

egyezmény eltérő rendelkezése hiányában a beadványokat magyar nyelven kell előterjeszteni, a FEB a 

beadványokat, és a határozatát magyar nyelven küldi meg. Az e rendelkezés megsértésével 

előterjesztett beadvány hatálytalan, amelyről az eljáró szerv tájékoztatja a benyújtót. Az eljárásban a 

hallássérült vagy siketvak személy jogosult jelnyelvet, vagy az általa ismert más, törvényben 

meghatározott speciális kommunikációs rendszert használni. A hallássérült vagy beszédfogyatékos 

személy kérésére a meghallgatása helyett írásban tehet nyilatkozatot. 

 

A FEB, ha az eljárás alá vont tag etikai ülés tartását nem kéri, a határozatát a védekező irat 

előterjesztésére rendelkezésre álló határidő utolsó napjától számított 30 napon belül hozza meg, ha 

bizonyítás felvételét nem tartja szükségesnek. A tárgyalás tartása nélküli elbírálás különösen akkor 

indokolt, ha a fegyelmi vagy etikai vétség egyértelmű, a rendelkezésre álló adatokból további 

bizonyítás felvétele nélkül megállapítható a fegyelmi felelősség, az eljárás alá vont személy a fegyelmi 

vagy etikai vétség elkövetését elismerte vagy védekező iratot nem terjesztett elő. 

 

Ha az eljárás alá vont tag tárgyalás tartását kéri, vagy azt a FEB indokoltnak tartja, tárgyalást tart, 

amelynek időpontját, az erre vonatkozó kérelem beérkezését követően öt munkanapon belül ki kell 

tűzni, oly módon, hogy annak időpontjáról az eljárás alá vont tagot és a kérelmezőt az Egyesület által 

nyilvántartott email-címén keresztül elektronikus úton legalább 2 munkanappal korábban értesíteni 

kell. 

 

Amennyiben a FEB tárgyalás tartásáról határoz, ott a szükséges bizonyítást foganatosítja. Az 

eljárásban csak a felek személyes meghallgatásának, tanúbizonyításnak és okirati bizonyításnak van 

helye. Ha az eljárás alá vont tag védekező iratot nem terjeszt elő, úgy kell tekinteni, hogy a vétség 

elkövetését elismeri. 

 

Ha az eljárás alá vont tag az ülésen nem jelenik meg, a FEB határozatát a rendelkezésre álló adatok 

alapján hozza meg. Erre az eljárás alá vont tagot a tárgyalásra szóló idézésben figyelmeztetni kell. 

 

Ha az eljárás alá vont tag az ülésen megjelenik, akkor a FEB meghallgatja. A FEB kihallgatja továbbá 

a kérelmező vagy az eljárás alá vont tag által indítványozott tanúkat is, amennyiben a tanúbizonyítást 

indokoltnak tartja.  

 

Nem hallgatható ki tanúként: 
 

a) az egyházi személy és a vallási tevékenységet végző szervezet vallásos szertartást hivatásszerűen 

végző tagja arról, amire a hivatásánál fogva titoktartási kötelezettsége áll fenn, 

b) akitől testi, vagy szellemi állapota miatt helyes vallomás nyilvánvalóan nem várható, valamint 

c) minősített adatról az, aki a titoktartási kötelezettség alól nem kapott felmentést. 

 

A vallomástételt megtagadhatja az a tanú: 

 

a) aki az eljárás alá vont személy Polgári Törvénykönyv szerinti hozzátartozója, 

b) aki magát, vagy hozzátartozóját bűncselekmény, szabálysértés vagy fegyelmi vétség elkövetésével 

vádolná az ezzel kapcsolatos kérdésben, 

c) aki foglalkozásánál vagy közmegbízatásánál fogva titoktartásra köteles, kivéve, ha ez alól 

felmentették. 
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Az ellentmondások tisztázása érdekében a FEB elnöke szembesítést is elrendelhet. A tárgyaláson 

előterjesztett bizonyítási indítványnak akkor lehet helyt adni, ha azt az indítványozó korábban, 

határidőben önhibáján kívül nem terjesztette elő. 

 

A tárgyalásról felvett jegyzőkönyvet öt napon belül kell elkészíteni és aláírni. A FEB elnöke 

elrendelheti a tárgyalás hanganyagának rögzítését. Ez esetben a tárgyalásról készült jegyzőkönyvet 

nyolc napon belül kell írásba foglalni, és azt a hanganyag leírójának, valamint a tanács elnökének 

aláírni.  

A FEB az eljárás berekesztését követően eljárást befejező határozattal dönt. A határozatot tárgyalás 

tartása esetén – amennyiben a határozat meghozatalára és kihirdetésére a tárgyaláson nem kerül sor - 

legkésőbb az utolsó tárgyalástól számított 15 napon hozza meg.  

 

a) Az eljárást befejező határozat bevezető részből, rendelkező részből,  indokolásból és  záró részből 

áll. Az eljárás befejező határozat bevezető része tartalmazza FEB megjelölését, a fegyelmi ügy 

számát, az eljárás alá vont személy nevét, , képviselőjének nevét és azt, hogy a határozatot 

tárgyaláson, vagy tárgyalás tartása nélkül hozták meg.  

b) Az eljárást befejező határozat rendelkező része tartalmazza az eljárás alá vont személy 

azonosításához szükséges adatokat, a FEB döntését arról, hogy az eljárás alá vont személy 

felelősségét megállapítja és büntetést szab ki, vagy az eljárást megszünteti, a felelősség 

megállapítása esetén az elkövetés módját (szándékos vagy gondatlan, illetve folytatólagos), az 

elkövetett vétségek számát (rendbeliségét), a kiszabott büntetést, a határozat elleni jogorvoslatról 

szóló teljes körű tájékoztatást.  

c) Az eljárást befejező határozat indokolása tartalmazza az eljárás alá vont személy személyi 

körülményeit, az eljárás adatait, a megállapított tényállást és annak bizonyítékait, az eljárás alá 

vont személy ellen korábban folyt, és az eljárás során figyelembe vett eljárás adatait,a levont 

ténybeli és jogi következtetést, büntetés kiszabása esetén az elkövetett vétség megjelölését, a 

súlyosító és enyhítő körülményeket, a bizonyítási indítvány elutasításának indokát, a határozat 

alapjául szolgáló jogszabályok, egyéb jogi normák megjelölését. 

d) Az eljárást befejező határozat záró része tartalmazza  a határozathozatal helyét és idejét, valamint 

a FEB elnöke és tagjai nevét és aláírását, illetve az aláírásban akadályozott FEB tagok helyett – az 

akadály tényének megjelölésével – a FEB elnökének aláírását. 

 
A kisebbségben maradt FEB tag az eljárást befejező határozathoz jogosult különvéleményt 

megfogalmazni, amelyet az iratok között, zárt borítékban „különvélemény” megjelöléssel kell 

elhelyezni. A zárt borítékot csak az ügyben eljáró, jogorvoslatot elbíráló bíróság bonthatja fel.  
 
A FEB elnöke a tárgyaláson meghozott eljárást befejező határozatot szóban kihirdeti. A tárgyaláson 

hozott eljárást befejező határozat kihirdetése a rendelkező rész és a megállapított tényállás 

ismertetéséből, rövid indokolásból, valamint a jogorvoslatról való tájékoztatásból áll. A szóban 

kihirdetett határozatot írásba kell foglalni és azt a kihirdetéstől számított 30 napon belül meg kell 

küldenie az eljárás alá vont személynek és képviselőjének. Kézbesítésnek a határozatnak az Egyesület 

által nyilvántartott, vagy a kérelemben, illetve a meghatalmazásban megadott e-mail címre történő 

elektronikus vagy postai úton történő megküldése minősül. 
 
A FEB az alábbi büntetéseket és intézkedéseket alkalmazhatja a felelősség megállapítása esetén: 

 

a) Személyes figyelmeztetés és a jogsértő viselkedéstől való eltiltás. 

b) Nyilvános figyelmeztetés az Egyesület honlapján és a nem etikus viselkedéstől való eltiltás. 

c) Eltiltás határozott vagy határozatlan ideig az Egyesület működésében és rendezvényein való 

részvételtől 
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d) Tagsági viszony megszüntetése kizárással 

 

A FEB döntése ellen a kérelmező és az eljárás alá vont tag a döntést tartalmazó határozat részükre 

történt kézbesítését követő tizenöt napon belül a közgyűléshez címzett, és az Egyesület elnökének 

megküldött fellebbezéssel élhet. A fellebbezést a fellebbező fél érdemben indokolni köteles. A 

fellebbezésben nem lehet olyan bizonyítást indítványozni, amelyet a fellebbező fél a FEB előtti 

eljárásban nem indítványozott. A fellebbezést a következő Egyesületi közgyűlés a kérelmező és az 

eljárás alá vont tag meghallgatása nélkül, az alapeljárásban keletkezett iratok és a fellebbezés EB általi 

ismertetése alapján bírálja el. 

 

A közgyűlés a fellebbezés alapján a Bizottság határozatát egyszerű többséggel 

 

a) helyben hagyja, így az jogerőssé  válik; 

b) megváltoztatja, mely esetben a határozat a megváltoztatott tartalommal emelkedik jogerőre; 

c) hatályon kívül helyezi és a FEB-nek újratárgyalásra visszaküldi. 

 

Határozatlan időre szóló szankció esetén az elkövető a szankció jogerőre emelkedését követő 1 (egy) 

naptári év eltelte után a kérelmezheti a szankció felülvizsgálatát a FEB-nél. A FEB a kérelemről 15 

napon belül határoz, mely határozat ellen jogorvoslatnak nincs helye. 

 

A tag a jogerős határozat kézbesítésétől számított 30 napon belül keresettel az Egyesület székhelye 

szerint illetékes bírósághoz fordulhat, amennyiben álláspontja szerint a határozat jogszabálysértő. A 

keresetindításnak a határozat végrehajtására nincs halasztó hatálya, de a bíróság a határozat 

végrehajtását felfüggesztheti. A határidő elmulasztása jogvesztő. 

 

 

5. Hatályba léptető rendelkezés 

 

A jelen Fegyelmi és Etikai Szabályzatot a közgyűlés .............................-án elfogadta, a szabályzat 

…….. napján, annak a ha-ame.hu oldalon történő közzétételével lép hatályba. 

 

Budapest, 2019……………………………… 

 

 

 

 

 

.............................................................. 

Dr. Ungváry Lilla 

 

elnök 


