AZ ERDÉLYT JÁRÓK KÖZHASZNÚ EGYESÜLET
FEGYELMI SZABÁLYZATA
Általános rendelkezések
1. § (1) A fegyelmi szabályzat célja az alapszabály, az egyesület által hozott határozatok, a
társadalmi együttélés szabályai megtartásának valamint a szervezeti élet tisztaságának
biztosítása illetve a fegyelmi eljárás során hozott, a cselekmény súlyával arányban álló
marasztalással az elkövető és más egyesületi tagok visszatartása hasonló magatartástól.
(2) A Fegyelmi Szabályzat hatálya az Erdélyt Járók Közhasznú Egyesület tagjaira terjed ki.
Fegyelmi vétségek
2. § Fegyelmi vétséget követ el az az egyesületi tag:
a) akit bármilyen szándékos bűncselekmény miatt jogerősen végrehajtható szabadságvesztésre
ítélnek;
b) aki, mint választott testület tagja, vagy megbízott tisztségviselő kötelességét felróható
okból nem teljesíti illetve hanyagolja;
c) aki az egyesülettel szemben fennálló anyagi és természetbeni kötelességeit az előírt
határidőn belül, felszólítás ellenére nem teljesíti illetve a fegyelmi szervek idézésére a
fegyelmi tárgyaláson, mint tanú, kellő indok nélkül nem jelenik meg, vagy ott rosszhiszeműen
valótlant állít;
d) aki az egyesület tagjait, testületeit, tisztségviselőit alaptalanul megvádolja, vagy
rágalmazza;
e) aki az egyesület céljával, szellemiségével vagy jogszabályba illetve az alapszabályba
ütköző magatartást tanúsít.
Fegyelmi büntetések
3. § (1) Fegyelmi büntetések:
a) figyelmeztetés;
b) írásbeli megrovás;
c) tagsági jogok meghatározott ideig tartó felfüggesztése;
d) kizárás.
(2) Az egyesület választott testületének tagja, megbízott tisztségviselője által elkövetett a 2. §
b) pontja szerinti fegyelmi vétség esetében csak a 3. § (1) bekezdés a) és b) pontjában
megjelölt fegyelmi büntetést lehet kiszabni, valamint indítványozható az eljárás alá vont
személy tisztségének visszavonása.
(3) A 3. § (1) bekezdés c) pontja szerinti fegyelmi büntetés leghosszabb időtartama két év.
A fegyelmi jogkör gyakorlása
4. § A fegyelmi jogkör gyakorlására az egyesület elnöksége jogosult. Feladata a jelen
Szabályzatban rögzített szabályok betartatása, fegyelmi vétség esetén a fegyelmi eljárás
lefolytatása, jelen Szabályzat rendszeres felülvizsgálata és kiegészítésének előkészítése.

5. § (1) Az elnökség kötelezettségei a fegyelmi jogkör gyakorlása során:
a) az elé terjesztett fegyelmi ügyek mielőbbi kivizsgálása, pontos dokumentálása
b) a vizsgált ügyekben késedelem nélkül döntés hozatala, elmarasztalás esetén a kiszabott
büntetés végrehajtásának ellenőrzése, ennek dokumentálása
c) a jelen Szabályzatban foglaltak maradéktalan betartása
d) a lefolytatott fegyelmi eljárásokról köteles beszámolni az egyesület közgyűlésének.
(2) Az elnökség jogai a fegyelmi jogkör gyakorlása során:
a) az elnökségnek jogában áll a bejelentett fegyelmi vétséget elbírálni, a vétség súlyától
függően a fegyelmi eljárás lefolytatásától eltekinteni
b) az elnökség az egyesület tagjai közül egy személyt tanácsadóként a fegyelmi eljárásba
bevonhat, aki az eljárásban kizárólag konzultációs szerepet tölthet be, a döntéshozatalban nem
vehet részt.
Az eljárás megindítása
6. § (1) Fegyelmi eljárás csak egyesületi tag ellen indítható.
(2) A fegyelmi vétség bejelentése történhet szóban vagy írásban. A szóban történt
bejelentésről jegyzőkönyvet kell felvenni. A bejelentésnek tartalmaznia kell a bejelentő nevét,
lakcímét, a fegyelmi vétség elkövetőjének nevét, a fegyelmi vétség elkövetésének helyét,
idejét, pontos körülményeinek leírását, a fegyelmi vétség megvalósítására vonatkozó
bizonyítékok megjelölését.
7. § A fegyelmi eljárás elrendelésére jogosult az egyesület közgyűlése, az egyesület elnöksége
illetve az egyesület elnöke.
8. § Fegyelmi eljárás a fegyelmi vétség elkövetésétől számított 1 éven belül vagy ha a
fegyelmi vétség az elkövetéskor nem volt felismerhető, az arról történt tudomásszerzéstől
számított 3 hónapon belül indítható. A fegyelmi vétség elkövetésétől számított 1 év elteltével
fegyelmi eljárás nem indítható, kivéve ha az ügyben büntető- vagy szabálysértési eljárás
indult. Ez utóbbi esetben az 1 év elévülési idő a büntető- vagy szabálysértési eljárásban hozott
határozat jogerőre emelkedését követő napon kezdődik.
9. § Az egyesület elnöke a tudomására jutott fegyelmi vétségek kivizsgálásáról vagy a
fegyelmi eljárás elrendeléséről haladéktalanul köteles gondoskodni. Ha az egyesület tagja a 2.
§ a) pontjában foglalt cselekményt követte el a fegyelmi eljárás megindítása kötelező.
10. § (1) Ha az egyesület elnöke a tudomására jutott adatokból, vagy a kivizsgálás
eredményéből megállapítható tényállás alapján – megítélése szerint – az egyesület tagja
csupán kisebb súlyú fegyelmi vétséget követett el, a fegyelmi eljárás elrendelésének
mellőzésével saját hatáskörében alkalmazhatja a 3. § (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti
fegyelmi büntetést.
(2) Ha az elkövető az elnöknek az (1) bekezdés szerinti intézkedése ellen annak közlésétől
számított 8 napon belül kifogással él, az elnök köteles a fegyelmi eljárást elrendelni.
11. § Nem járhat el konkrét ügyben a fegyelmi szerv tagjaként a sértett, továbbá, aki a
fegyelmi eljárás alá vont tagnak vagy sértettnek közeli hozzátartozója [Ptk. 685. § b) pont]
illetve akitől az ügy tárgyilagos megítélése egyéb okból nem várható.

Eljárási szabályok
12. § Az elnök a fegyelmi vétség bejelentését követő 30 napon belül köteles összehívni az
elnökséget a fegyelmi ügy kivizsgálása érdekében. Az elnökség ülésére a fegyelmi eljárás alá
vont egyesületi tagot – a bejelentés egy példányának kézbesítése mellett – azzal a
figyelmeztetéssel kell idézni, hogy a védekezésüket az elnökség üléséig előterjeszthetik,
illetve azt az ülésen személyesen is előadhatják. A fegyelmi eljárásban érintett egyesületi tag
távolmaradása az eljárás lefolytatásának nem akadálya.
13. § Az elnökség fegyelmi ügyben tartott ülése nyilvános. Az eljárás alá vont tag kérelmére
azonban zárt ülést lehet elrendelni. Amennyiben erkölcsi okok indokolják az elnök az ülésről
az ifjúsági tagokat kizárhatja.
14. § (1) Az ülést az elnök nyitja meg, vezeti és gondoskodik a rend fenntartásáról. Azt, aki az
ülés rendjét közbeszólásával vagy egyéb módon zavarja a teremből – figyelmeztetés után –
kiutasíthatja és ellen a szükséges intézkedéseket kezdeményezheti.
(2) Az elnök megállapítja az ülés megtartásának szabályszerű feltételeit, számba veszi a
megjelenteket, felveszi az eljárás alá vont tag adatait, tisztázza az elfogultságot. Elfogultsági
kifogás előterjesztése esetén – a kifogásolt tag nyilatkozat után – az elnökség – a kifogásolt
tag távollétében – nyomban határoz a kifogás elfogadásáról vagy elutasításáról. Ezt követően
kerül sor az ügy ismertetésére, az eljárás alá vont tag kihallgatására valamint a szükségesnek
tartott bizonyítás felvételére.
(3) Ha az eljáró szerv úgy ítéli meg, hogy a fegyelmi ügyben történő határozathozatalhoz
elegendő adat áll rendelkezésre, a bizonyítási eljárást befejezettnek nyilvánítja. Az eljáró
szerv a bizonyítékokat egyenként és összességükben értékeli és az ezen alapuló
meggyőződése szerint állapítja meg a tényállást.
15. § (1) A tárgyalásról jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az
eljáró szerv megnevezését, tagjainak nevét, a jegyzőkönyvvezető és a hivatalból megjelenő
más személyek nevét, az eljárás alá vont tag nevét, lakcímét, esetleges viselt tisztségét, az
eljárás alá vont tag érdemi nyilatkozatát a terhére rótt fegyelmi vétség tekintetében,
védekezését, a tanúk vallomásának lényegét és az elhangzott indítványokat.
(2) A jegyzőkönyvet az eljáró szerv tagjai és – amennyiben a jegyzőkönyvet nem a szerv
valamelyik tagja vezeti – a jegyzőkönyvvezető írja alá.
16. § (1) Az eljáró szerv zárt ülésen hozza meg határozatát, amelyet az elnök nyomban,
nyilvánosan kihirdet vagy a kihirdetésére legfeljebb 8 napon belüli időpontra újabb határnapot
tűz.
(2) Ha az eljáró szerv a bizonyítási eljárás eredményeként azt állapítja meg, hogy:
a) az eljárás alá vont tag cselekménye nem fegyelmi vétség;
b) az eljárás alá vont tag nem követte el a terhére rótt fegyelmi vétséget;
c) a cselekménynek az eljárás alá vont tag által történt elkövetése kétséget kizáróan nem
bizonyítható;
d) a fegyelmi vétség elévült - az eljárást megszünteti.

(3) A fegyelmi eljárásban hozott határozatot írásba kell foglalni. A határozat három részből
áll. Az első rész tartalmazza az eljáró szerv megjelölését, az ügy számát, az eljárás alá vont
tag nevét, lakcímét, esetleges viselt tisztségét, az ülés helyét, idejét. A határozat második –
rendelkező – része a fegyelmi ügyben hozott érdemi döntést valamint a fellebbezési jog
tekintetében nyújtott tájékoztatást tartalmazza. A határozat harmadik része a határozat
indokolása, mely tartalmazza a fegyelmi szerv által megállapított tényállást, a bizonyítékok
megjelölését, a fegyelmi szerv meggyőződésének indokait valamint a fegyelmi büntetés
kiszabása során értékelt enyhítő és súlyosító körülményeket.
17. § (1) A határozatot az eljárás alá vont tag részére a nyomban át kell adni és az átvétel
megtörténtét írásban kell rögzíteni vagy a kihirdetéstől számított 8 napon belül tértivevényes
levélben kell megküldeni.
(2) Az elsőfokú határozat fellebbezés hiányában a kézbesítéstől számított 16. napon, ha pedig
a fellebbezésre jogosultak a kihirdetés után fellebbezési jogukról valamennyien lemondtak a
lemondás napján jogerőre emelkedik. A jogerős fegyelmi határozatot a fegyelmi szerv elnöke
záradékkal látja el.
Jogorvoslat
18. § (1) Az első fokon hozott fegyelmi határozat ellen, annak kézbesítésétől számított 15
napon belül fellebbezésnek van helye, melyet az elsőfokú fegyelmi szervnél írásban kell
benyújtani.
(2) Fellebbezésre jogosultak: az eljárás alá vont tag és az eljárás elrendelésére jogosult szerv
vagy személy. A fellebbezés a fegyelmi határozat végrehajtására halasztó hatályú.
(3) A fellebbezést a fegyelmi szerv elnöke – az ügy irataival együtt – a fellebbezési határidő
lejártától számított 8 napon belül köteles megküldeni a másodfokon eljáró szervnek. A
másodfokú eljárás elfolytatására az egyesület közgyűlése jogosult.
(4) Ha a másodfokon eljáró szerv a fellebbezést alaptalannak találja, a fellebbezést elutasítja,
ellenkező esetben az elsőfokú határozatot részben vagy egészben megváltoztathatja, vagy a
határozatot hatályon kívül helyezi és az első fokon eljárt fegyelmi szervet új eljárásra
utasíthatja.
(5) A fellebbviteli szerv az elsőfokú határozatban kiszabott büntetést csak erre irányuló
fellebbezés esetén súlyosbíthatja.
(6) Ha a fellebbviteli szerv a fellebbezést érdemben elbírálta, a hozott határozat a kihirdetéssel
jogerőre emelkedik, a másodfokú határozat ellen további fellebbezésnek helye nincs. A
másodfokú határozat a bíróság előtt megtámadható.

