A Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége
Etikai Szabályzata
(2015.)
A Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségének Küldöttgyűlése, a 2014. május 24-én
elfogadott alapszabály 11. §-ának (3) bekezdése és a 18. §-a (2) bekezdésének a) pontja alapján, a
következő Etikai Szabályzatot alkotja meg:
I. fejezet
A szabályzat hatálya
Személyi hatály
1. §
E szabályzat rendelkezéseit kell alkalmazni az MVGYOSZ
- természetes személy tagjai,
- tagegyesületei és
- az MVGYOSZ szervezetében választással tisztséget betöltő személyek – ide értve az Országos
Küldötteket is - (a továbbiakban eljárás alá vonható személyek) ellen etikai ügyek miatt indított eljárásokban.
Tárgyi hatály (etikai ügyek)
2. §
Etikai felelősséggel tartozik az az eljárás alá vonható személy, aki
- az alapszabály 5.§-ában, illetve az MVGYOSZ egyéb szabályzataiban foglalt jogaival visszaél, vagy
kötelezettségeit vétkesen megszegi;
- a szövetséget, annak egyes szerveit vagy dolgozóját az alapszabályban kitűzött célok megvalósításában
gátolja, illetve azt lehetetlenné teszi;
- a vakok és gyengénlátók hátrányos társadalmi megkülönböztetésének előidézésére alkalmas cselekményt követ el vagy magatartást tanúsít;
- a szövetség belső rendjét és munkáját veszélyezteti.
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II. fejezet
Intézkedések etikai ügyekben
3. §
1. Etikai felelősség megállapítása esetén a következő intézkedések alkalmazhatók:
a.) Természetes személy taggal szemben:
- figyelmeztetés;
- Braille-emlékérem visszavonásának kezdeményezése;
- A tag kizárásának indítványozása a küldöttgyűlésnek (alapszabály 5 § (4) bekezdés).
b.) Tagegyesülettel szemben:
- figyelmeztetés,
- A tagegyesület kizárásának indítványozása a küldöttgyűlésnek (alapszabály 5 § (4) bekezdés).
c.) Az MVGYOSZ szervezetében választással tisztséget betöltő személlyel szemben:
- figyelmeztetés,
- Braille-emlékérem visszavonásának kezdeményezése;
- a választott tisztségből történő visszahívás kezdeményezése.
2. A jogkövetkezményeket – figyelemmel a megállapított etikai felelősség súlyára is - a fokozatosság
betartásával kell alkalmazni.
3. A kizárt természetes személy tag vagy tagegyesület, a kizárástól számított három év eltelte előtt tagként
ismételten nem vehető fel.
4. §
1.
A 3. §. 1. pontjában megfogalmazott intézkedések esetében - kivéve a figyelmeztetést - azok
végrehajtását, ha az etikai bizottság az eset összes körülményeire tekintettel úgy látja jónak, egy évi
próbaidőre felfüggesztheti.
2.
Ha a próbaidő alatt az eljárás alá vonható személy ellen újabb etikai eljárás nem indul, mentesül az
alkalmazott intézkedés végrehajtása alól, ellenkező esetben - az etikai felelősség súlyához mérten - az
etikai bizottság a felfüggesztett intézkedés végrehajtását rendeli el, vagy súlyosabb intézkedést alkalmaz.
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III. fejezet
Az első fokú eljárás
Hatáskör és illetékesség:
5. §
1.
Első fokon az országos Küldöttgyűlés által választott etikai bizottság (a továbbiakban etikai
bizottság) jár el.
2. Másodfokon az MVGYOSZ országos elnöksége jár el.
3. Az etikai bizottság illetékessége kiterjed valamennyi, eljárás alá vonható személy elleni etikai eljárásra.
Összeférhetetlenség:
6. §
Nem járhat el az etikai bizottság tagjaként az a személy, aki
a.) az eljárás alá vont természetes személynek PTK. szerinti hozzátartozója, illetőleg az eljárás alá vont
tagegyesületnek választott tisztségviselője;
b.) az eljárás alapját képező ügyben egyébként érdekelt.
Az eljárás megindítása:
7. §
1. Az eljárás megindítása
- panaszra, vagy
- a bizottság által (a továbbiakban együtt: kérelem) történik.
2. Panaszt az eljárás alá vonható személyek, ezen túlmenően a tagegyesülettel szemben annak tagjai
nyújthatnak be.
A tagegyesületek képviseletében a panaszt a tagegyesület elnöke (illetőleg képviselője) nyújthatja be.
3. Az etikai bizottság a tudomására jutott ügyben önmaga is elrendelhet etikai eljárást. Ez esetben meg
kell határozni az etikai bizottságnak azt a tagját, aki a kérelmet előterjeszti.
4. Amennyiben választott tisztségviselő ellen indult etikai eljárás, arról az etikai bizottság elnöke
haladéktalanul értesíti az MVGYOSZ országos elnökségét.
5. Az eljárás megindítására a panaszt benyújtó, illetve a bizottság általi tudomásszerzéstől számított
három hónapon belül van mód.
Az eljárás megindítására okot adó körülménytől számított egy év elteltét követően etikai eljárás megindításának nincs helye.
A határidő elmulasztása jogvesztő, kimentésnek helye nincs.
6. A panasz benyújtásától számított 8 napon belül a panaszról az érintettet értesíteni kell.
3

Az érintett az értesítéstől számított 15 napon belül adhatja elő álláspontját, esetleg bizonyítási indítványait.
Az etikai bizottság az eljárás megindításától számított 60 napon belül köteles tárgyalást tartani, vagy ha
az iratokból azt állapítja meg, hogy etikai eljárás lefolytatására nincs szükség, illetve annak feltételei nem
állnak fenn, akkor az eljárást megszünteti.
Több tárgyalás vagy meghallgatás esetén a tárgyalási időköz nem lehet több 15 napnál.
Az etikai eljárást a megindításától számított hat hónapon belül le kell folytatni, az eljárást megindításától
számított kilenc hónap elteltével a folyamatban lévő eljárást meg kell szüntetni.
Az eljárás előkészítése:
8.§
1. Az etikai bizottság köteles az ügyben tárgyalást kitűzni, amelynek időpontjáról és helyéről értesíteni
kell:
a.) az eljárás alá vont személyt, tagegyesület esetén annak elnökét (képviselőjét);
b.) az etikai ügyben sértett szervet, dolgozót vagy tagot.
2. Az értesítésnek tartalmaznia kell az etikai ügy tárgyát, az alapjául szolgáló tényállás lényegét, valamint
fel kell benne hívni az eljárás alá vont személy figyelmét arra, hogy amennyiben a tárgyaláson nem
jelenik meg és távolmaradását alapos okkal ki nem menti, az etikai bizottság a tárgyalást távollétében is
megtartja.
3. A tárgyalás előkészítése az elnök feladata.
4. A tagok az etikai eljárás során csak személyesen járhatnak el, kivéve, ha a törvény képviselő eljárását
rendeli el.
Az eljárás lefolytatása:
9.§
1. Az etikai bizottság az ügyet nyilvános tárgyaláson bírálja el.
2. A bizottság az ügynek zárt ülésen való tárgyalását rendelheti el, ha ezt az MVGYOSZ érdeke,
minősített adat (korábban: állami vagy szolgálati titok) megőrzése vagy a személyes adatok védelme
indokolja.
3. Az ülést az etikai bizottság elnöke hívja össze és vezeti.
4. Az ülés időpontjáról és napirendjéről az elnök írásban, e-mailben vagy telefonon az ülést megelőzően
nyolc nappal névre szólóan értesíti a bizottság tagjait, továbbá az egyéb érdekelteket. Az értesítés
alkalmazott formájáról feljegyzést kell készíteni.
5. Az elnök megnyitja a tárgyalást, ismerteti az etikai ügy lényegét, ügyel a tárgyalás rendjére.
6. Azt, aki a tárgyalás rendjét többszöri figyelmeztetés ellenére is zavarja, az etikai bizottság elnöke a
tárgyalásról kiutasíthatja. Az eljárás alá vont személy kiutasítása a tárgyalás folytatását nem akadályozza.
7. Az etikai bizottság a tárgyaláson a megjelent feleket köteles meghallgatni. A felek az üggyel kapcsolatban egymáshoz, valamint - ha tanút is hallgatott ki a bizottság - a tanúhoz is az etikai bizottság
elnökének engedélyével kérdést intézhetnek, és bizonyítási indítványt terjeszthetnek elő.
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8. Az eljárás alá vontat mindaddig ártatlannak kell tekinteni, amíg az eljárásra okot adó körülmény,
esemény, magatartás, stb. bizonyítást nem nyer.
Ha a fél azt szeretné, hogy az Etikai Bizottság az állítását igaznak fogadja el, állítása igaz voltát köteles
bizonyítani.
9. A felek indítványaikat az etikai bizottság határozata meghozataláig megváltoztathatják, mindaddig
visszavonhatják, amíg az azokban kezdeményezett intézkedések foganatosítására nem került sor.
10. Az eljárásban fél:
- az eljárás alá vont személy,
- a panaszt tevő,
- A bizottság kijelölt tagja.
10.§
1. Az etikai bizottság bármely tagja a felekhez és a tanukhoz - a tényállás tisztázása céljából - kérdéseket
intézhet.
2. Az etikai bizottság a felek indítványa alapján, de ha szükségesnek tartja, hivatalból is további bizonyítást rendelhet el és e célból a tárgyalást legfeljebb két hónappal el is halaszthatja.
3. A következő tárgyalás időpontjáról a jelenlévő feleket szóban, a távol maradottakat írásban, a
jegyzőkönyv másolatának megküldésével kell értesíteni.
Elfogultsági kifogás:
11.§
1. Az etikai eljárás során a felek egy alkalommal, a tudomást szerzést követően nyomban, de legkésőbb
az érdemi határozat meghozatalát megelőző tárgyalás berekesztéséig, az etikai bizottság bármely tagja
ellen elfogultsági kifogást terjeszthetnek elő, amennyiben tőle valamilyen oknál fogva az ügy tárgyilagos
elbírálása nem várható. A fél az elfogultsági kifogással együtt köteles előadni a kifogás alapjául
szolgáló indokait.
2. Az előterjesztett elfogultsági kifogással kapcsolatban, az etikai bizottság zárt ülésen hozza meg
határozatát. Ha a kifogást elutasítja, a tárgyalást tovább folytatja. Ha pedig helyt ad a kifogásnak,
a.) a tárgyalást a kifogásolt tag részvétele nélkül folytatja le, feltéve, hogy a bizottság így is határozatképes,
b.) az etikai bizottság póttagját hívja be, és ha szükséges, a tárgyalást el is halaszthatja, legfeljebb két
hónappal.
A tárgyalási jegyzőkönyv:
12.§
1. Az etikai bizottság a tárgyalás menetéről jegyzőkönyvet köteles vezetni,
ezért jegyzőkönyvvezető
részvétele kötelező. A jegyzőkönyv készülhet hangfelvétel alapján, illetve a hozzászólások rövid
összefoglalásával az ülés során. Hangfelvételről készült jegyzőkönyv esetén a jegyzőkönyvben fel kell
tüntetni, hogy hangfelvételről készült.
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2. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a tárgyalás helyét és időpontját, az etikai ügy tárgyát, az etikai
bizottság elnökének és tagjainak nevét, a jelenlévő felek, valamint képviselőik nevét, az etikai ügy
leírását, a hozzászólások lényegét, a bizonyítási indítványokat - amennyiben tanukat hallgatnak ki - a
tanuk nyilatkozatainak lényegét, a bizottságnak az eljárás során hozott határozatait és annak rövid
indoklását, az érdemi határozat kivételével.
3. Az etikai bizottság az érdemi határozatát külön íven szövegezi meg.
4. A jegyzőkönyvet az etikai bizottság elnöke és a jegyzőkönyvvezető, az érdemi határozatot pedig az
etikai bizottság tagjai írják alá.
Az első fokú határozat:
13.§
1. Az etikai bizottság határozatait, az érdemi határozatot is, egyszerű szavazattöbbséggel hozza.
A határozathozatalban nem vehet részt az a tag, aki a bizottság által indított eljárásban kérelmezőként ki
van jelölve.
2. A meghozott érdemi határozatot az elnök kézbesítés útján nyolc napon belül írásban közli az érdekeltekkel. Ha a fél ezt kéri, az iratot a határozathozataltól számított 8 nap elteltével személyesen átveheti, az
átvételt aláírásával igazolja. Postai kézbesítés esetén a hivatalos iratok kézbesítésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.
3. Az etikai bizottságnak a határozat meghozatalánál figyelembe kell vennie az etikai ügy súlyát, a
társadalomra, valamint az MVGYOSZ belső rendjére való veszélyességét, az eljárás alá vont személy
személyi körülményeit (tagegyesület esetén helyzetét) és előző magatartását.
4. A bizottság az ügy elbírálásakor nem terjeszkedhet túl a kérelmen, egyúttal köteles a kérelmet teljes
körben elbírálni.
14.§
1. Az etikai bizottság a következő határozatokat hozhatja:
a.) az etikai felelősség megállapítása esetén a 3. vagy a 4. §-ban foglalt intézkedések valamelyikét
alkalmazza,
b.) az etikai felelősség hiányában, illetve elévülés miatt az eljárást megszünteti.
2. Az etikai bizottság megszüntetheti az eljárást akkor is, ha az etikai felelősség csekély jelentőségű és az
eset összes körülményeire tekintettel célszerűnek mutatkozik.
3. Az etikai bizottság határozata tartalmazza:
a.) a hozott érdemi döntést
b.) a jogorvoslatról való tájékoztatást
c.) a határozat indokolását
4. A határozat indokolásának tartalmaznia kell: a határozat alapját képező ügy tényállását, a bizonyítási
eljárás eredményét, továbbá mindazokat a körülményeket, amelyeket a határozat meghozatalánál a
bizottság figyelembe vett.
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Jogerő:
15.§
1. A bizottság döntése jogerőssé válik, ha
a) ellene nem nyújtottak be keresetet, és a keresetindítási határidő letelt,
b) a keresetindításról lemondtak vagy a keresetet visszavonták,
c) keresetnek nincs helye, vagy
d) a bíróság az Etikai Bizottság döntését helyben hagyta.
2. A keresetindításról lemondás vagy a kereset visszavonása esetén jogerőre emelkedik a döntés
a) az első fokú döntés közlésekor, ha a felek már a döntés közlése előtt lemondtak a keresetről,
b) az utolsóként kézhez kapott lemondás vagy visszavonás bizottsághoz való megérkezésének napján, ha
a keresetindítási határidő tartama alatt valamennyi keresetindításra jogosult lemond a keresetről vagy
visszavonja keresetét.
3. Az (1) bekezdés c) pontja szerinti esetben a határozat a közléssel válik jogerőssé.
4. Az (1) bekezdés d) pontja szerinti esetben az Etikai Bizottság határozata a bíróság jóváhagyó jogerős
határozatának közlésével válik jogerőssé.
5. Az Etikai Bizottság határozatának keresettel nem érintett rendelkezései az 1-4 bekezdésben meghatározottak szerint jogerőssé válnak.
Jogorvoslat:
16.§
Az Etikai Bizottság kizárást kimondó határozata ellen az érintett keresettel fordulhat a bírósághoz a
Ptk. 3:35. § és 3:36. §-ai szerint (alapszabály 6. § (3) bekezdés).
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IV. fejezet
Záró rendelkezések
17.§
1. Az etikai bizottság működésével kapcsolatban felmerülő költségeket az MVGYOSZ költségvetése fedezi.
2. Marasztaló határozat végrehajtásáért az MVGYOSZ elnöke felelős.

18.§
E szabályzat az Országos Küldöttgyűlés jóváhagyását követő hónap első napján lép hatályba.
Budapest, 2015. május 30.

Dr. Nagy Sándor s.k.
elnök
Záradék:
Jelen Etikai Szabályzatot a küldöttgyűlés az MVGYOSZ alapszabálya 11.§-ának 3.) bekezdése értelmében
több mint háromnegyedes szavazattöbbséggel fogadta el.
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