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Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP)
Fegyelmi és Etikai Szabályzat
ELSŐ RÉSZ
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
I. Fejezet
Alapvető rendelkezések
I. Cím
A szabályzat célja
1.§ (1) A jelen szabályzat meghatározza azokat a magatartási normákat, amelyek vétkes –
szándékos vagy gondatlan – megszegése fegyelmi eljárást von maga után, valamint azokat az
elvárásokat, amelyek a KDNP (a továbbiakban: párt) tagjaitól elvárhatóak. Ezen elvárások
bármelyikének a megsértése ugyancsak fegyelmi eljárást von maga után.
(2) A párttag politikához tartozó természetes felelőssége, hogy politikai tevékenysége során a
magas szintű szaktudását következetes elvszerűséggel, a kereszténydemokrata érdek szem
előtt tartásával képviselje.
(3) Az etikus tevékenység a jogi környezet szabályainak betartásán túlmenően hozzájárul a
párton belül az egyéni és a társadalmi lét minőségének javításához. A szabályokat figyelmen
kívül hagyó tevékenység károsít, rombol, így az fegyelmi vétségnek minősül.
II. Cím
A szabályzat hatálya
2.§ (1) A fegyelmi felelősséget az eljárás alapjául szolgáló cselekmény elkövetése idején
hatályban lévő jogszabályok, határozatok szerint kell elbírálni.
(2) Ha a cselekmény az elbíráláskor hatályban levő Fegyelmi és Etikai Szabályzat szerint már
nem fegyelmi vétség, akkor az új Fegyelmi és Etikai Szabályzat szerint kell eljárni, egyébként
az új szabályzatnak visszaható hatálya nincs.
3.§ Az Fegyelmi és Etikai Bizottság a fegyelmi jogkörét, a fegyelmi vétség elkövetésekor a
párt névjegyzékébe bejegyzett tagjaival szemben gyakorolhatja.

1141. Bazsarózsa utca 69.

4

2013. december 14.

Kereszténydemokrata Néppárt

Egységes szerkezetbe foglalt Fegyelmi és Etikai Szabályzat

III. Cím
Alapelvek
4.§ A fegyelmi eljárásban érvényesülnie kell az alkotmányos elveknek, így különösen az
ártatlanság vélelmének, a közvetlenségnek, a bizonyítási szabadságnak és a jogorvoslat
lehetőségének.
5.§ (1) Az eljárás alá vont párttag ill. jogi képviselője, a pártügyész, az eljárás bármely
szakaszában az iratokba betekinthet.
(2) Az eljárás alá vont kérésére és saját költségére az ügyiratokból másolatot kérhet.
(3) Az eljárás kezdeményezője csak az általa csatolt iratokba tekinthet be.
6.§ A fegyelmi tárgyalás nyilvános, azonban az ügyben eljáró fegyelmi bizottság a
nyilvánosságot hivatalból vagy a felek indítványára az eljárás bármely szakaszában kizárhatja,
amennyiben az a személyiségi jogok, vagy a párt titok védelmében szükséges.
7.§ A fegyelmi eljárásban, az eljárás alá vont páttag képviseletével ügyvédet bízhat meg.
IV. Cím
A párttag és a társadalom kapcsolatának általános elvei
8. § A párttag kötelessége, hogy:
a) a kereszténydemokrácia politikai sajátosságait ismerje és ismertesse,
b) a kereszténység művészeti, kulturális és tudományos vonatkozásit ismerje,
c) társadalmi rangját, elismertségét, fenntartsa, fejlessze,
d) tevékenységét a saját szakmai munkájának szabályian túl a keresztény etika elvárásai
szerint végezze.
9. § (1) A párttag a párt alapszabályában, valamint a jelen szabályzatban meghatározott etikai
elvek betartása érdekében köteles úgy eljárni, hogy:
a) közéleti szereplése során nem mondhat vagy tehet olyat, ami félrevezeti a
közvéleményt, ill. ami a kereszténydemokrácia és a párt jogos érdekeit sérti, vagy ami
önmaga számára jogosulatlan előnyt eredményez,
b) politikai tevékenysége során köteles az egyetemes és hazai kereszténydemokrácia
sajátos érdekeinek, a párt alapelveinek a következetes képviseletére és érvényesítésére,
c) kötelessége, hogy politikai tevékenységének végzése során fokozott hangsúllyal
képviselje és kérje számon a keresztény erkölcsi normákat, az etikus magatartás
mindennapos kötelezettségét.
(2) Fegyelmi vétséget követ el az a párttag, aki a fentiekben rögzített etikai elvekkel szemben
tanúsít közéleti ill. politikai magatartást.
V. Cím
A párttag kötelezettségei párttársai iránt
10.§ (1) A párttag tartsa szem előtt és biztosítsa többi párttársa jogait, ismerje el és támogassa
a többi párttársa szakmai eredményeit.
(2) A párttag ne vádolja meg indokolatlanul fegyelmi vétség elkövetésével bármely párttársát.
(3) Fegyelmi vétséget követ el az a párttag, aki a fentiekben rögzített etikai elvekkel szemben
tanúsít magatartást bármely párttársával szemben.
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VI. Cím
A párttag komplex felelőssége
11.§ (1) A párttag komplex felelősséggel tartozik a pártban végzett munkája politikai és
szakmai alkalmasságáért.
(2) Fegyelmi vétséget követ el, aki a vonatkozó jogszabályi előírások ismeretének hiányában
vagy annak figyelmen kívül hagyásával végzi pártbeli munkáját.
12.§ (1) A párt országos pártpolitikai érdekeinek és a párttag érdekeinek ütközése esetén abból
kell kiindulni, hogy a választott megoldás az országos pártpolitikai érdeket tükrözze.
(2) Fegyelmi vétséget követ el az a párttag, aki a párt politikai célkitűzéseivel
szembehelyezkedik vagy annak érvényesülését más módon gátolja.
13.§ (1) A párttag vélt vagy valós egyéni érdekeit tilos a szabályokban, előírásokban,
határozatokban megfogalmazott pártérdekek elé helyezni.
(2) Fegyelmi vétséget követ el az a párttag is, aki a párt valamely szervezetének békéjét, belső
összhangját súlyosan megzavarja.
VII. Cím
A pártag kötelezettségei a párttal szemben
14.§ (1) A párttag etikai és fegyelmi kötelezettsége, hogy a párt alapszabályában és
szabályzataiban foglalt rendelkezéseket ismerje, azokat betartsa és betartassa. A párt
alapszabályának 15.§ (2) bekezdése rendelkezik azokról a súlyos fegyelmi vétségekről,
melyek alapján a párttagot – a fegyelmi eljárás lefolytatása után – a pártból ki kell zárni. A
párt alapszabályának 15.§ (3) bekezdése pedig azokról a fegyelmi vétségekről rendelkezik,
melyek alapján a párttag – a fegyelmi eljárás lefolytatás után – pártból történő kizárása
következhet be.
(2) Fegyelmi vétséget követ el, így különösen (nem taxatív felsorolás) az a párttag, aki:
a) a párttagsággal vállalt kötelezettségét nem teljesíti,
b) eljárásával, magatartásával a párt tekintélyét sérti, a pártot lejáratja;
c) az alapszabály bármely érvényes rendelkezését megsérti,
d) a párt Országos Választmányának, Országos Elnökségének vagy a területileg
illetékes Választmányának a határozatát, rendelkezését megsérti, ill. azzal
szembefordulva jár el
e) a párt jelöltjeként az Országgyűlés, megyei (fővárosi) közgyűlés vagy
önkormányzati képviselőtestület tagja lesz és nem lép be a párt
képviselőcsoportjába, ill. onnan kilép (a jelen rendelkezés kettős tag esetén csak
akkor alkalmazandó, amennyiben a kettős tagsággal rendelkező tag a szövetségi
rendszerhez tartozó másik képviselőcsoportba sem lép be, vagy onnan is kilép),
f) más párt vagy szervezet színeiben a kereszténydemokrata néppárti jelölttel
szemben a választásokon (országgyűlési, önkormányzati, Európai parlamenti)
elindul.
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VIII. Cím
A tisztségviselők
15.§ Amennyiben a párt tisztségviselője ellen fegyelmi eljárás indul, az eljárás időtartama
alatt – tekintettel az ártatlanság kötelező vélelmére – tisztségét és képviseleti jogait
megtarthatja, de saját kérésére joga van a tisztséget szüneteltetni.

II. Fejezet
Hatáskör és illetékesség,
továbbá az eljárási határidők és az elévülés kérdése
I. Cím
Elsőfokú fegyelmi bizottság hatásköre és illetékessége
16.§ (1) Az előzetes vizsgálat, valamint a fegyelmi eljárás lefolytatására az a területi fegyelmi
bizottság rendelkezik illetékességgel, melynek területén található az a pártalapszervezet,
melynek az eljárás alá vont pártag a tagja.
(2) Megkezdett fegyelmi ügyet első fokon, annál a területi fegyelmi bizottságnál kell
befejezni, ahol az eljárás elindult, függetlenül attól, hogy a panaszolt az elsőfokú fegyelmi
eljárás során más megye közigazgatási területe alá tartozó pártalapszervezetbe jelentkezett át.
17. § (1) Első fokon a területi (Fővárosi ill. Megyei) fegyelmi bizottság hatáskörébe tartoznak
mindazok a fegyelmi eljárások, melyek elbírálását a jelen szabályzat nem utal az Országos
Fegyelmi és Etikai Bizottság hatáskörébe.
(2) Első fokon az Országos Fegyelmi és Etikai Bizottság hatáskörébe tartoznak azok a
fegyelmi ügyek, melyek:
a) a párt Országos Elnökségének tagjával,
b) a párt Országos Választmányának tagjával,
c) a párt Fővárosi ill. Megyei Választmányának elnökével,
d) a párt parlamenti frakciójának képviselőjével
szemben merülnek fel.
(3) Első fokon jár el továbbá az Országos Fegyelmi és Etikai Bizottság azon megyék
hatáskörébe tartozó ügyekben, ahol a területi fegyelmi bizottság nincs.
II. Cím
Másodfokú fegyelmi bizottság hatásköre és illetékessége

18.§ (1) Másodfokon az Országos Fegyelmi és Etikai Bizottság hatáskörébe
tartozik azon fegyelmi ügy, melyben első fokon a területi fegyelmi bizottság járt
el, illetve a helyi szervezetek vezetősége, a tagsági viszonyt törléssel
megszüntető határozata ellen előterjesztett fellebbezés elbírálása tárgyában
folyamatban lévő ügy. (Asz. 14.§. (4). bekezdése.)
(2) Azon fegyelmi ügy pedig, melyben első fokon az Országos Fegyelmi és Etikai Bizottság
járt el, az másodfokon az Országos Elnökség hatáskörébe tartozik.
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III. Cím
Hatáskör és illetékesség vizsgálata
19.§ A területi fegyelmi bizottság elnöke a bizottság hatáskörét és illetékességét hivatalból
köteles vizsgálni.
20.§ A területi fegyelmi bizottság tagjaival szemben a fegyelmi eljárást az Országos Fegyelmi
és Etikai Bizottság által kijelölt másik területi fegyelmi bizottság folytatja le.
21.§ (1) Amennyiben a panaszos kettő vagy több, különböző területi tagságú párttaggal
szemben nyújt be panaszt és a panaszának tárgya összefügg, úgy az Országos Fegyelmi és
Etikai Bizottság kérelemre, elrendelheti a különböző területi Fegyelmi és Etikai Bizottságok
előtt indított eljárások egyesítését.
(2) Ebben az esetben, az időben előbb indított eljáráshoz kell egyesíteni az utóbb indított
eljárást (megelőzés).
22.§ (1) Az Országos Fegyelmi és Etikai Bizottság az eléje kerülő fegyelmi ügyről az
Országos Elnökség hatásköri érintettsége esetén értesíteni köteles a pártügyészt.
(2) Az Országos Elnökség az eléje kerülő fegyelmi ügyet a legközelebbi Országos Elnökségi
ülés elé köteles terjeszteni.
IV. Cím
Határidők, elévülés
23.§ (1) Fegyelmi ügyben az elsőfokú fegyelmi bizottság részére nyitva álló eljárási határidő,
az elsőfokú eljárás megindításáról szóló határozat meghozatalát követő 6 hónap. Az elsőfokú
eljárási határidőbe nem számít bele az az időszak, mely alatt az elsőfokú eljárás szünetelt,
vagy mely időszakra az elsőfokú fegyelmi eljárást felfüggesztették.
(2) Amennyiben az elsőfokú fegyelmi ügyben, az elsőfokú eljárás megindításáról szóló
határozat meghozatalát követő 6 hónapon belül – az eljárás alá vont hibáján, továbbá az
eljárás szünetelésén és felfüggesztésén kívül – az elsőfokú eljárást lezáró határozat nem
hozható, úgy a fegyelmi eljárást büntetés kiszabásnak mellőzésével meg kell szüntetni.
(3) Amennyiben a fegyelmi eljárás alapját képező cselekmény miatt büntető vagy
szabálysértési eljárás indul, ennek jogerős befejezéséig az elsőfokú fegyelmi eljárást fel kell
függeszteni.
24.§ (1) Fegyelmi ügyben a másodfokú fegyelmi bizottság részére nyitva álló eljárási
határidő, a másodfokú eljárás megindításáról szóló határozat meghozatalát követő 6 hónap. A
másodfokú eljárási határidőbe nem számít bele az az időszak, mely alatt a másodfokú eljárás
szünetelt, vagy mely időszakra a másodfokú fegyelmi eljárást felfüggesztették.
(2) Amennyiben a másodfokú fegyelmi ügyben, a másodfokú eljárás megindításáról szóló
határozat meghozatalát követő, fentiekben írt határidőn belül – az eljárás alá vont hibáján,
továbbá az eljárás szünetelésén és felfüggesztésén kívül – a másodfokú eljárást lezáró
határozat nem hozható, úgy a fegyelmi eljárást büntetés kiszabásnak mellőzésével meg kell
szüntetni.
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(3) Amennyiben a fegyelmi eljárás alapját képező cselekmény miatt büntető vagy
szabálysértési eljárás indul, ennek jogerős befejezéséig a másodfokú fegyelmi eljárást fel kell
függeszteni.
25.§ (1) A napokban megállapított határidőbe nem számít bele az a nap, amire a határidő
kezdetére okot adó körülmény esik, vagyis a kezdő nap.
(2) A hetekben, hónapokban, években megállapított határidő esetében, a határidő kezdetére
okot adó körülmény napja a kezdő nap.
(3) Amennyiben a határidő utolsó napja munkaszüneti nap, a határidő a következő
munkanapon jár le.
(4) Nem számít a határidő elmulasztásának, ha a beadványt a határidő utolsó napján postára
adták ajánlott és tértivevényes küldeményként. Fax vagy e-mail teljesítésként nem fogadható
el.
26.§ Nem indítható fegyelmi eljárás a párttaggal szemben, ha a fegyelemsértés elkövetésétől
számított 3 év eltelt.
III. Fejezet
A fegyelmi és etikai szabályok megsértése esetén kiszabható büntetések,
eljárás során hozható ideiglenes intézkedések
a határozat jogereje és a jogkövetkezmények
I. Cím
Kiszabható büntetések fajtái
27.§ (1) A kiszabható büntetések fajtái:
a) figyelmeztetés,
b) megrovás,
c) szigorú megrovás,
d) eltanácsolás,
e) kizárás a párttagságból.
f) tisztségtől megfosztás (Asz. 31.§.)
(2) Amennyiben a pártból eltanácsolt párttag a fegyelmi határozat jogerőre emelkedésétől
számított 15 napon belül kilépési szándékát nem jelenti be az ügyében eljárt elsőfokú
fegyelmi hatóságnál, akkor az ügyben eljárt elsőfokú fegyelmi hatóság jogosult az eltanácsolt
tagot, további külön fegyelmi eljárás lefolytatása nélkül, zárt ülésen hozott végzéssel, a
pártból kizárni és megállapítani azt, hogy az pártból eltanácsolttal szemben a kizárás
jogkövetkezményei az érvényesek. A végzés ellen jogorvoslatnak helye nincs.
II. Cím
Büntetés kiszabás szempontjai
28.§ (1) A fegyelmi vizsgálat során vizsgálni kell, hogy a panasz szándékos vagy gondatlan
cselekmény következménye.
(2) E rendelkezés alkalmazása szempontjából szándékosan követi el a fegyelmi vétséget, aki
magatartásának következményeit előre látja, kívánja, vagy e következményekbe
belenyugszik.
(3) Gondatlanságból követi el a cselekményt, aki magatartásának lehetséges következményeit
azért nem látja előre, mert a tőle elvárható figyelmet vagy körültekintést elmulasztja.
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29.§ (1) A büntetés kiszabása során az eljáró bizottságnak figyelemmel kell lennie arra, hogy
a bepanaszolt személyre vonatkozóan nyilvántart-e a párt jogerős marasztaló határozatot,
ebben az esetben a büntetés mértéke a szigorú megrovásnál enyhébb nem lehet.
(2) A büntetés kiszabása során az eljáró bizottságnak ugyancsak figyelembe kell vennie, hogy
az adott ügyben bizonyított cselekmények együttes, halmazati büntetése arányos legyen a
cselekmények súlyával. E rendelkezés alkalmazása szempontjából halmazatnak minősül, ha a
panaszolt egy vagy több cselekménye, több fegyelmi vétséget valósít meg és azokat egy
fegyelmi eljárásban bírálják el. Halmazati büntetésként szigorú megrovásnál enyhébb
büntetést kiszabni nem lehet.
(3) A büntetés kiszabása során az eljáró bizottságnak figyelemmel kell lennie arra is, hogy az
eljárás alapjául szolgáló cselekmény mennyire gyakori ill. elterjedt, a gyakoriság növekedését
a büntetés kiszabásánál súlyosbító körülményként kell figyelembe venni.
30.§ (1) Minősített fegyelmi vétség esetében a kiszabható büntetés mértéke a szigorú
megrovásnál enyhébb nem lehet.
(2) E rendelkezés alkalmazása szempontjából minősített fegyelmi vétségnek minősül
különösen a bizonyítottan szándékos, vagy rosszhiszemű cselekmény.
III. Cím
Fegyelmi eljárás során hozható ideiglenes intézkedések
31.§ A fegyelmi bizottság az eljárás megindításakor vagy azt követően az eljárás bármely
szakaszában, ideiglenes intézkedésként felfüggesztheti annak a tagnak a tagsági viszonyát,
akinek eljárás alá vont cselekménye olyan súlyos, hogy a panaszolt tagsági viszonyának a
fenntartása a párt működését zavarná vagy gátolná.
IV. Cím
Fegyelmi határozat jogereje
32.§ (1) A fegyelmi és etikai ügyekben hozott határozatok jogerőre emelkedését és
végrehajtását a területileg illetékes fegyelmi bizottság elnöke kíséri figyelemmel.
(2) A másodfokú határozatot hozó fegyelmi bizottság a határozatot az illetékes területi
fegyelmi bizottság elnöknek, annak meghozatalától számított 8 napon belül köteles
megküldenie.
(3) Amennyiben az elsőfokú fegyelmi határozat az eljárás alá vont párttag, párttagságból
történő kizárásáról rendelkezik, akkor az egyidejűleg azt is jelenti – az elsőfokú határozattal
szembeni fellebbezésre való tekintet nélkül – hogy párttag tagsági viszonyából eredő jogai,
külön erre irányuló határozat nélkül, az elsőfokú határozat kihirdetésétől a fegyelmi ügy
jogerős befejezéséig felfüggesztődnek.
33.§ (1) Jogerős az elsőfokú fegyelmi határozat, amennyiben ellene a kézhezvételét követő 15
napon belül a panaszos vagy a panaszolt fellebbezéssel nem élt, vagy a határozat
meghozatalakor valamennyi fél lemondott fellebbezési jogáról.
(2) A fellebbezésnek a végrehajtás tekintetében halasztó hatálya van.
34.§ Jogerős a másodfokú fegyelmi határozat, ellene fellebbezésnek helye nincs.
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V. Cím
Büntetések végrehajtása és nyilvántartása
35.§ (1) A jogerős büntetéseket a területileg illetékes fegyelmi bizottság elnöke haladéktalanul
köteles végrehajtani.
(2) Az eltanácsolás vagy kizárás büntetés végrehajtásáról a területileg illetékes fegyelmi
bizottság elnöke 3 napon belül köteles értesíteni az Országos Fegyelmi és Etikai Bizottság
elnökét.
36.§ A bejegyzett büntetést a végrehajtás befejezésétől számított 5 év eltelte után valamennyi
párton belüli nyilvántartásból törölni kell.
37.§ (1) A fegyelmi ügyekben keletkezett iratokat az első- és másodfokú eljárásban egyaránt
legalább 5 évig meg kell őrizni.
(2) Az őrzésről az iratkezelési szabályok szerint az ügyben elsőfokon eljárt Fegyelmi és Etikai
Bizottság köteles gondoskodni.
VI. Cím
Büntetések egyéb jogkövetkezményei
38.§ (1) Az a párttag, akit jogerős és végrehajtható fegyelmi határozattal a párt tagjai sorából
kizárnak a párt teljes nyilvántartásából törlésre kerül.
(2) A fegyelmi ügyekben hozott jogerős és végrehajtható határozatokat a párton belül
nyilvánosságra kell hozni.
MÁSODIK RÉSZ
ELJÁRÁSI SZABÁLYOK
IV. Fejezet
Elsőfokú fegyelmi eljárás
I. Cím
Elsőfokú eljárás megindítása
39.§ (1) A fegyelmi eljárás, írásbeli panasz bejelentés alapján vagy hivatalból
kezdeményezhető, az arra hatáskörrel és illetékességgel rendelkező fegyelmi bizottság előtt.
(2) A pártügyész bejelentése esetén az eljárás megindítása kötelező.
40.§ (1) Írásbeli panasz nélkül fegyelmi eljárás nem folytatható le.
(2) A panaszos, az írásbeli panaszában köteles megjelölni:
a) a saját nevét, címét,
b) panaszolt pártag nevét, címét,
c) panaszolt magatartás konkrétan mely jogszabályt, milyen szabályzatot ill.
határozatot sért,
d) vonatkozó bizonyítékait vagy bizonyítási indítványait.
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II. Cím
Fegyelmi eljárásra irányuló panasz befogadása
41.§ Nem fogadható be az olyan panasz, amely:
a) nem tartalmazza a fentiekben felsoroltakat, valamint a panaszos aláírását,
meghatalmazott jogi képviselő esetén annak meghatalmazását,
b) panaszolt cselekmény elkövetésétől számított 3 év már eltelt,
c) bíróság, vagy más hatóság hatáskörébe tartozik,
d) nyilvánvalóan megalapozatlan, vagy a bejelentett tények alapján fegyelmi vétség
alapos gyanúja nem állapítható meg,
e) tárgyában már jogerős fegyelmi határozatot hoztak,
f) az ügy jellegénél fogva nem tartozik a fegyelmi bizottság hatáskörébe.
42.§ Az ügyben első fokon eljáró fegyelmi bizottság a hozzá beérkező panaszt nem
egészítheti ki, azonban jogosult a pártügyészhez feljegyzést előterjeszteni abban az esetben,
ha a beérkezett panasz alapján további fegyelmi vétség alapos gyanúja merül fel.
43.§ Amennyiben az elsőfokú fegyelmi bizottság, a fegyelmi eljárást a bejelentést követő 30
napon belül nem kezdi meg, a panaszos az Országos Fegyelmi és Etikai Bizottság kérheti
másik, első fokon eljáró új fegyelmi bizottság kijelölését.
44.§ (1) A panasz érkezését követően az ügyben eljáró elsőfokú fegyelmi bizottság elnöke 8
napon belül dönt a panasz befogadásáról.
(2) A panasz befogadásáról szóló döntést megelőzően vizsgálni kell, nem áll-e fenn
összeférhetetlenség.
III. Cím
Elsőfokú előzetes vizsgálat
45.§ Indokolt esetben az elsőfokú fegyelmi bizottság elnöke előzetes vizsgálat lefolytatását
kezdeményezheti, melynek során tisztázni kell:
a) az elsőfokú fegyelmi bizottság hatáskörét és illetékességét,
b) a panasszal érintett személyek körét, jogállását,
c) a felmerülő bizottsági összeférhetetlenséget.
46.§ Az előzetes vizsgálat alapján az elsőfokú fegyelmi bizottság elnöke:
a) a panaszt elutasítja vagy
b) a fegyelmi eljárás megindításáról határoz.
47.§ (1) Az előzetes vizsgálatban hozott határozatról, annak meghozatalától számított 8 napon
belül, a panaszost és a panaszolt párttagot is értesíteni kell.
(2) A határozattal szemben fellebbezésnek helye nincs.
IV. Cím
Első fokú fegyelmi bizottság eljárásának szabályai
48.§ (1) Az elsőfokú fegyelmi bizottság a panasz kézhezvételét követő 30 napon belül
határozatával az eljárást köteles megindítani.
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(2) Az ügyben eljáró fegyelmi bizottság az eljárást határozatával megszüntetheti, amennyiben
a panaszból nyilvánvalóan megállapítható, hogy a panaszolt cselekmény nem minősül
fegyelmi vétségnek.
(3) Ezen határozattal szemben a panaszos annak kézhezvételét követő 15 napon belül
fellebbezéssel élhet a másodfokú fegyelmi bizottsághoz.
49.§ (1) A fegyelmi eljárás megindításáról elsőfokú fegyelmi bizottság határozatot köteles
hozni, melyről 8 napon belül az eljárás résztvevőinek értesítést küld.
(2) A fegyelmi eljárás megindításáról szóló értesítésnek tartalmaznia kell:
a) a panaszolt figyelmének a felhívását a jogi képviselet lehetőségére,
b) panasz tárgyszerű rövid ismertetését, annak megküldésével,
c) a felek figyelmének felhívását arra, hogy a panasszal kapcsolatos tényelőadásukat,
bizonyítékaikat, irataikat, esetleges bizonyítási indítványukat az értesítés
kézhezvételét követő 8 napon belül, írásban tehetik meg.
50.§ (1) Az elsőfokú fegyelmi eljárást, az eljárás megindításáról szóló határozat
meghozatalától számított 90 napon belül be kell fejezni.
(2) Egy ízben az elsőfokú eljárás határideje további 90 nappal meghosszabbítható. A
hosszabbítást elrendelő határozatot, annak meghozatalától számított 8 napon belül az érdekelt
feleknek meg kell küldeni, ellene fellebbezésnek helye nincs.
(3) Az eljárás során felmerülő, a bizottság hatáskörén kívül eső irat kiegészítés
(szakvélemény, hatósági irat, stb.) időtartamára, valamint az elsőfokú fegyelmi bizottság
mindenkori nyári és karácsonyi ügyviteli szünetére összesen legfeljebb 30 napra az eljárást
szüneteltetni lehet. A szünetelést elrendelő határozatot, annak meghozatalától számított 8
napon belül az érdekelt feleknek meg kell küldeni, ellene fellebbezésnek helye nincs.
51.§ (1) Az elsőfokú fegyelmi eljárást lefolytató bizottság a panaszost és a panaszoltat idézni
köteles, a személyes meghallgatás eszközlése céljából.
(2) A személyes meghallgatás időpontjáról a feleket írásban (ajánlott-tértivevényes
küldeményként) oly módon kell értesíteni, hogy az értesítést legalább 15 nappal a
meghallgatás előtt postázni kell.
52.§ (1) A panaszolt párttagnak kötelező az értesítésre – az abban megjelölt helyen és
időpontban – a meghallgatáson részt venni, és a panaszra nyilatkozni.
(2) Ha a személyes meghallgatáson a panaszos – szabályszerű idézés ellenére – az előírt
helyen és időben nem jelenik meg, akkor a fegyelmi bizottság a panaszos személyes
meghallgatásának a mellőzésével, a panasz és a rendelkezésre álló adatok alapján dönt a
fegyelmi ügyben.
(3) Ha a személyes meghallgatáson a panaszolt szabályszerű értesítés (ideértve azt az esetet
is, ha a postai küldemény „nem kereste” vagy az „átvételt megtagadta” jelzéssel érkezett
vissza) ellenére nem jelenik meg és távolmaradását előzetesen nem mentette ki, akkor a
fegyelmi bizottság ezt úgy tekinti, hogy a panaszolt a panaszban foglaltakat nem vitatja, és a
védekezés ezen módjáról lemond. A fegyelmi bizottság ennek figyelembe vételével és a
rendelkezésre álló adatok alapján hozza meg határozatát.
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V. Cím
Elsőfokú fegyelmi tárgyalás
53.§ Az elsőfokú fegyelmi tárgyalást az elsőfokú fegyelmi bizottság elnök vezeti le, ő
gondoskodik az ülés rendjének fenntartásáról, foganatosítja a meghallgatásokat, hirdeti ki az
elsőfokú fegyelmi bizottság határozatait.
54.§ (1) A tárgyalás megnyitását követően az ügy előadója számba veszi a megjelenteket,
majd ismerteti a fegyelmi eljárást elrendelő határozatot, valamint a rendelkezésre álló
nyilatkozatokat.
(2) A fegyelmi tanács ezt követően meghallgatja az idézésre személyesen megjelent
panaszost, panaszoltat, továbbá az esetlegesen idézett és a tárgyaláson megjelent tanúkat,
szakértőt, majd ismerteti a beszerzett iratokat.
55.§ (1) A panaszolthoz, a panaszoshoz, a tanúhoz és a szakértőhöz az ügyben eljáró fegyelmi
bizottság tagjai, pártügyész illetve a panaszolt jogi képviselője kérdéseket tehetnek fel.
(2) Az ügyben eljáró fegyelmi bizottság elnöke az eljárás tárgyához nem tartozó,
személyeskedő, rosszhiszemű kérdések feltevését megtilthatja.
56.§ (1) A panaszos, a pátügyész, a panaszolt vagy jogi képviselője a tárgyaláson bizonyítási
indítványt tehet.
(2) A bizonyítási indítványt az ügyben eljáró fegyelmi bizottság elnöke elutasíthatja, ha az
nyilvánvalóan az eljárás elhúzását célozza, vagy nem tartozik az eljárás tárgyához.
(3) Az ügyben eljáró fegyelmi bizottságnak a bizonyítási indítvány elutasítását, az eljárást
befejező határozatban kell majd megindokolnia.
57.§ (1) Az ügyben eljáró fegyelmi bizottság az ügy megítélése szempontjából lényeges
körülményeket köteles tisztázni.
(2) Amennyiben az ügyben eljáró fegyelmi bizottság megítélése szerint a rendelkezésre álló
adatok az érdemi döntés meghozatalához nem elegendőek, úgy az elsőfokú fegyelmi bizottság
további bizonyítást köteles felvenni ill. lefolytatni.
(3) A bizonyítási eljárás során szabadon felhasználható minden olyan bizonyíték, amely a
tényállás megállapítására alkalmas lehet. Köztudomású tényeket, továbbá azokat a tényeket,
melyekről a fegyelmi bizottságnak hivatalos tudomása van, nem kell külön bizonyítani.
(4) Bizonyítás eszközei különösen: tanúvallomás, szakvélemény, okirat, tárgyi bizonyítási
eszköz, szemle.
58.§ (1) A fegyelmi eljárás során tartott meghallgatásról jegyzőkönyvet kell készíteni, amely
az ügy iratanyagának részét képezi.
(2) A jegyzőkönyv hangfelvétel útján készül.
(3) Az ügyben eljáró fegyelmi bizottság erre kijelölt tagja magnetofonszalagra rögzíti a feltett
kérdéseket, továbbá vagy szó szerint, vagy az elmondottak lényegét összefoglalva a
kérdésekre adott válaszokat, nyilatkozatokat.
(4) A hangfelvétel felvételét követően a fegyelmi bizottság elnöke köteles megnyilatkoztatni a
meghallgatott személyt a tekintetben, hogy a rögzített szöveg megfelel-e az általa
előadottaknak vagy azt még valamivel ki kívánja egészíteni. A kiegészítésnek helyt kell adni
ill. az egyetértést rögzíteni kell.
(5)
A meghallgatott vagy nyilatkozatot tevő személy kérheti az általa előadottak szó
szerinti rögzítését, de ezt az ügyben eljáró fegyelmi bizottság elnöke is bármikor elrendelheti.
A meghallgatott kérheti a hangfelvétel visszajátszását.
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(6) A hangfelvételről készült jegyzőkönyvet 8 napon belül le kell írni, melyet a fegyelmi
bizottság elnöke ír alá.
(7) A hangfelvételt a határozat jogerőre emelkedéséig kell megőrizni.
59.§ A jegyzőkönyvben rögzíteni kell az ügy szempontjából minden lényeges körülményt, így
különösen:
a) eljáró fegyelmi bizottság megnevezését, ügyszámot,
b) tárgyalás helyét és idejét,
c) fegyelmi bizottság jelenlévő tagjait, jegyzőkönyv vezetőjének nevét,
d) panaszos és panaszolt személyi adatait,
e) tanúk nevét, személyi adataikat,
f) többi hivatalosan jelenlévő személy nevét, milyen minőségben vannak jelen,
g) panasz tárgyát,
h) panasz és védekezés lényegét, a tárgyalás lefolyását, az ügy érdemére vonatkozó
tanúvallomásokat, nyilatkozatokat, bizonyítékokat.
60.§ Nem kell jegyzőkönyvezni a határozathozatalt megelőző zárt tanácskozáson
elhangzottakat.
61.§ (1) A fegyelmi eljárást minden esetben határozattal kell befejezni.
(2) Az elsőfokú fegyelmi határozatnak tartalmaznia kell:
a) az ügyben eljárt elsőfokú fegyelmi bizottság megnevezését,
b) az ügy tárgyát és iktatószámát,
c) a panaszos és panaszolt személyét, lakóhelyét,
d) rendelkező részben a bizottság határozatát (döntését), a büntetés megnevezését,
mértékét, a fellebbezés lehetőségét,
e) indokolását, melyben rögzíteni kell a megállapított tényállást, az elfogadott
bizonyítékokat,
f) a felek által felajánlott, de mellőzött bizonyítási indítványokat, valamint
mellőzésük okát,
g) azoknak a jogszabályoknak szabályzati pontoknak, határozatoknak a megjelölését,
amelyeket a panaszolt megsértett,
h) azokat az etikai vétségeket, amelyek elkövetését a fegyelmi bizottság
bizonyítottnak találta, továbbá azt, hogy az etikai vétséget szándékosan vagy
gondatlanságból követte el a panaszolt,
i) kiszabott büntetés mértékének indokolását, enyhítő és súlyosbító körülményeket,
j) nyári- és karácsonyi ügyviteli szünet esetén, az eljárás szüneteltetésének tényét,
k) határozathozatal helyét és keltét, a határozat aláírójának nevét, a határozatban részt
vett bizottsági tagok névsorát,
l) az ügyben eljárt elsőfokú fegyelmi bizottság bélyegzőjét,
m) ha a határozat kötelezést tartalmaz, akkor a határnapot,
n) kiértesített személyek névsorát.
62.§ (1) A fegyelmi bizottság a panaszt tartalma szerint bírálja el.
(2) A fegyelmi bizottság eljárása során a panaszbeadványban foglaltakhoz kötve van.
(3) Amennyiben ugyanazon eljárás kettő vagy több panaszolt taggal szemben folyik, úgy
minden panaszolt páttaggal szemben ugyanazon eljárásban, de önálló határozatot kell hozni.
63.§ Az első fokú fegyelmi bizottság hozhat:
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a) panaszolt személyt elmarasztaló határozatot, amennyiben a panasz alapos,
b) panaszt elutasító határozat, amennyiben a panasz megalapozatlannak bizonyult,
vagy az eljárás során nem találta bizonyítottnak,
c) megszüntető határozatot, amennyiben az eljárás során kiderült, hogy a panaszolt
cselekmény bíróság vagy más hatóság hatáskörébe tartozik.
64.§ A szakmai fegyelmi eljárást befejező határozatot annak meghozatalától számított 8 napon
belül meg kell küldeni az érintett feleknek, amennyiben jogi képviselővel jártak el, akkor a
jogi képviselőjük útján.

VI. Cím
Elsőfokú határozat kijavítása, kiegészítése
65.§ Az ügyben eljárt fegyelmi bizottság a határozatát név-, szám-, számítási hiba vagy más
hasonló elírás esetén kijavíthatja.
66.§ Az ügyben eljárt fegyelmi bizottság a határozatát kiegészítheti, ha valamely lényeges
kérdésről nem rendelkezett. A kiegészítés a határozat egyéb rendelkezéseit nem érinti.
67.§ (1) A kijavítás tényét, illetve a kiegészítésről szóló határozatot azokkal a személyekkel
kell közölni, akikkel az eredeti határozatot is már közölték, illetve akikre a kiegészített
határozat rendelkezést tartalmaz.
(2) A kijavítással és a kiegészítésről szóló határozattal szemben, annak kézhezvételét követő
15 napon belül fellebbezésnek van helye.

V. Fejezet
Másodfokú fegyelmi eljárás
I. Cím
Jogorvoslat az elsőfokú határozattal szemben
68.§ (1) Az első fokon hozott határozat ellen, annak kézhezvételét követő 15 napon belül
fellebbezésnek van helye.
(2) A fellebbezés a végrehajtásra nézve halasztó hatályú.
69.§ A fellebbezést a másodfokú fegyelmi bizottságnak címezve, de az első fokon eljárt
fegyelmi bizottság útján kell előterjeszteni, eggyel több példányszámban, mint ahány fél az
első fokú fegyelmi eljárásban szerepelt.
70.§ (1) Az elsőfokú fegyelmi bizottság elnöke a fellebbezés kézhezvételétől számított 8
napon belül köteles a fellebbezést az ügy összes keletkezett iratával (jegyzőkönyvek,
határozatok, postai küldemények átvételét igazoló tértivevényeket, stb.) együtt a másodfokú
fegyelmi bizottsághoz felterjeszteni.
(2) Csatolni kell egyúttal az iratokhoz a határozattal érintett panaszolt esetleges korábbi, 3
évnél nem régebbi jogerős fegyelmi határozatait is.
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II. Cím
Másodfokú előzetes vizsgálat
71.§ Az első fokú határozat ellen benyújtott fellebbezést másodfokú fegyelmi bizottság bírálja
el, amely a fellebbezés és az ügy iratainak kézhezvételét követő 8 napon belül köteles a
másodfokú fegyelmi eljárás megkezdésére.
72.§ (1) A másodfokú eljárás során az Országos Fegyelmi és Etikai Bizottság
határozatképességéhez legalább 3 tag együttes jelenléte szükséges.
(2) A másodfokú fegyelmi eljárás megkezdését megelőzően vizsgálni kell, hogy a fellebbezést
határidőben nyújtották-e be, illetve szabályszerű-e. A határidőn túl benyújtott fellebbezést
határozattal el kell utasítani.
(3) Határidőben és szabályszerűen benyújtott fellebbezés esetén a másodfokú fegyelmi eljárás
megkezdését határozatba kell foglalni és erről az eljárásban résztvevőket a határozat
meghozatalától számított 8 napon belül írásban kell értesíteni.
(4) Az értesítéssel egyidejűleg meg kell küldeni az eljárásban részt vevő felek részére a
fellebbezést és annak mellékleteit azzal, hogy az arra vonatkozó észrevételeiket annak
kézhezvételétől számított 8 napon belül tehetik meg.
III. Cím
Másodfokú fegyelmi bizottság eljárásának szabályai
73.§ (1) A másodfokú fegyelmi eljárást a megkezdéséről szóló határozat meghozatalától
számított 90 napon belül be kell fejezni.
(2) A másodfokú eljárás során az eljárási határidő egy alaklommal 90 nappal
meghosszabbítható, ellene fellebbezésnek hely nincs. A másodfokú eljárás meghosszabbítását
elrendelő határozatot, annak meghozatalától számított 8 napon belül az érdekelt feleknek meg
kell küldeni.
(3) Az eljárás során felmerülő, a bizottság hatáskörén kívül eső irat kiegészítés
(szakvélemény, hatósági irat stb.) időtartamára, valamint a másodfokú fegyelmi bizottság
mindenkori nyári és karácsonyi ügyviteli szünetére legfeljebb 30 napra az eljárást
szüneteltetni lehet. A szünetelést elrendelő határozatot, annak meghozatalától számított 8
napon belül az érdekelt feleknek meg kell küldeni, ellene fellebbezésnek helye nincs.
IV. Cím
Másodfokú fegyelmi tárgyalás
74.§ A másodfokú fegyelmi tárgyalást a másodfokú fegyelmi bizottság elnöke vezeti le, ő
gondoskodik az ülés rendjének fenntartásáról, foganatosítja a meghallgatásokat, hirdeti ki a
másodfokú fegyelmi bizottság határozatait.
75.§ A másodfokú tárgyalás megnyitását követően az ügy előadója ismerteti a másodfokú
fegyelmi eljárást elrendelő határozatot, továbbá az elsőfokú fegyelmi bizottság határozatát és
az előterjesztett fellebbezést.
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76.§ A másodfokú fegyelmi eljárás során tartott meghallgatásról jegyzőkönyvet kell vezetni,
melyre vonatkozóan az elsőfokú eljárás során már leírt szabályokat megfelelően kell
alkalmazni.
77.§ (1) A másodfokon eljáró fegyelmi bizottság a fellebbezés vonatkozásában az első fokú
fegyelmi eljárás iratanyaga alapján hozza meg döntését.
(2) A másodfokú eljárás során a panaszos és a panaszolt az üggyel kapcsolatosan további
bizonyítási indítványt nem tehet, kivéve, ha a bizonyítékként felajánlott irat az első fokú
határozat meghozatalát követően keletkezett, vagy igazolhatóan a bizonyítékról csak az első
fokú határozat meghozatalát követően szerzett tudomást.
(3) A másodfokú fegyelmi bizottság a tényállás tisztázása, vagy kiegészítése érdekében
ismételten meghallgathatja a panaszost, a panaszoltat, illetőleg a tanúkat, további iratok
beszerzését vagy bekérését rendelheti el.
78.§ (1) A másodfokú fegyelmi eljárást minden esetben határozattal kell befejezni.
(2) A másodfokú fegyelmi határozatnak tartalmaznia kell:
a) az ügyben eljáró másodfokú fegyelmi bizottság megnevezését,
b) az ügy tárgyát és iktatószámát,
c) a panaszos és panaszolt személyét, lakóhelyét,
d) rendelkező részben a bizottság határozatát, büntetés megnevezését, mértékét, és a
bírósági felülvizsgálat lehetőségét,
e) indokolását, melyben rögzíteni kell, hogy a fellebbezést mennyiben tartotta
megalapozottnak vagy megalapozatlannak, az első fokú határozattól eltérően
megállapított tényállást, az elfogadott bizonyítékok esetleges felülmérlegelését,
f) azoknak a jogszabályoknak és szabályzati pontoknak megjelölését, amelyekkel az
első fokú határozat kiegészítésre került, vagy amelyeket mellőztek,
g) a másodfokú határozattal megváltoztatott büntetés mértékének indokolását,
h) határozathozatal helyét és keltét, a határozat aláírójának nevét, a határozatban részt
vett bizottsági tagok névsorát,
i) a másodfokú hatóság bélyegzőjét,
j) ha a határozat kötelezést tartalmaz, akkor a határnapot,
k) kiértesített személyek névsorát.
79.§ (1) A másodfokú fegyelmi bizottság amennyiben a fellebbezést megalapozatlannak ítéli,
úgy az első fokú határozatot helybenhagyó határozatot hoz.
(2)
A másodfokú fegyelmi bizottság amennyiben a fellebbezést
megalapozottnak ítéli, úgy az első fokú határozatot részben vagy egészben megváltoztatja.
(3)
Amennyiben pedig az első fokú fegyelmi határozata olyannyira
megalapozatlan vagy jelentős mértékben hiányos, ill. ellentétes az iratok tartalmával, hogy a
helyes tényállás az iratok tartalma, ténybeli következtetés részbizonyítás felvétele útján sem
állapítható meg, a másodfokú fegyelmi bizottság az első fokú határozatot hatályon kívül
helyezi és az első fokú fegyelmi bizottságot új eljárásra utasítja. Új eljárásra utasítás esetén az
elsőfokú fegyelmi bizottság újbóli eljárásának a határideje, a vonatkozó másodfokú határozat
meghozatalától számítottan újra kezdődik. Új eljárásra utasítás alapján hozott újabb elsőfokú
határozattal szemben benyújtott fellebbezés esetén, a másodfokú fegyelmi bizottság eljárási
határideje is újra kezdődik.
80.§ Hatályon kívül kell helyezni - a fellebbezési kérelem korlátaira tekintet nélkül - az első
fokú fegyelmi határozatot, ha az első fokú fegyelmi bizottság első fokú eljárást, az elsőfokú
eljárási szabályok lényeges megsértésével folytatta le.
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81.§ A másodfokú fegyelmi eljárást befejező határozatot, annak meghozatalától számított 8
napon belül meg kell küldeni az érintett feleknek, amennyiben jogi képviselővel jártak el,
akkor a jogi képviselőjük útján, valamint az első fokon eljárt fegyelmi bizottságnak.

V. Cím
Másodfokú határozat kijavítása, kiegészítése
82.§ A másodfokú fegyelmi bizottság a határozatát név-, szám-, számítási hiba vagy más
hasonló elírás esetén kijavíthatja.
83.§ A másodfokú fegyelmi bizottság a határozatát kiegészítheti, ha valamely lényeges
kérdésről nem rendelkezett. A kiegészítés a határozat egyéb rendelkezéseit nem érinti.
84.§ (1) A kijavítás tényét, illetve a kiegészítésről szóló határozatot azokkal a személyekkel
kell közölni, akikkel az eredeti határozatot is már közölték, illetve akikre a kiegészített
határozat rendelkezést tartalmaz.
(2) A kijavítással és a kiegészítésről szóló határozattal szemben, annak kézhezvételét követő
15 napon belül fellebbezésnek van helye.

HARMADIK RÉSZ
VEGYES RENDELKEZÉSEK
VI. Fejezet
Hatályba léptető rendelkezések
85.§ A Fegyelmi és Etikai Szabályzat a Kereszténydemokrata Néppárt Országos
Választmánya által történt elfogadása napján lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépést
követő cselekmények vagy mulasztások elbírálása során kell alkalmazni.

Budapest, 2013. december 14.

Dr. Latorcai János
Országos Választmány elnöke
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