
1. §

Az Etikai Bizottság:

1. biztosítja, hogy a párt az Alapszabálynak megfelelően tevékenykedjen, elősegíti az Alap-
szabály egységes értelmezését, ennek érdekében saját döntése alapján vagy az Elnökség 
kezdeményezésére állást foglal, illetve ajánlásokat bocsát ki;

2. elősegíti, és a párt testületeivel együttműködve ellenőrzi, hogy a tagok - különös figye-
lemmel a tisztségviselőkre és a köztisztséget betöltőkre - politikai tevékenységükben és 
életvitelükben kövessék a párt demokratikus erkölcsi normáit;

3. eljár minden olyan esetben, amikor bármely szervezet, testület vagy tag tevékenységében 
a párt erkölcsi elveit sértő, politikai vagy morális kárt okozó magatartást vagy mulasztást 
tapasztal;
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4. megsemmisíti a szervezetek vagy testületek alapszabály-ellenes döntéseit és az érintett 
szervezetet, illetőleg testületet - amennyiben az lehetséges és indokolt - új döntésre köte-
lezi;

5. kezdeményezi a párt politikai, stratégiai céljaival, erkölcsi elveivel alapvetően ellentétes 
tevékenységet folytató pártszervezet feloszlatását;

6. őrködik a párttagok jogainak érvényesülésén;

7. közreműködik a párton belüli konfliktusok megszüntetésében;

8. tájékoztatja az Elnökséget, ha valamely helyi szervezet az Etikai Bizottság kötelező dön-
tésének nem tett eleget;

9. etikai vagy fegyelmi jogkört gyakorol a párt tisztségviselői, az Elnökség tagjai, az Etikai 
Bizottság tagjai, valamint a párt európai parlamenti és országgyűlési képviselői (a továb-
biakban együtt: tisztségviselők) ügyeiben;

10. javaslatot tesz a párt bevételeinek nyilvánosságára. A javaslatban érintett források köre 
a pártszervezet struktúrájának alakulásával változhat. Az Alapszabály 40. pontja a, b, c, 
d, e, f alpontjaiban felsorolt bevételek nyilvánosak. A nyilvánosságra hozatalra vonatkozó 
rendelkezéseket a párt gazdálkodási szabályzata tartalmazza.

11. tevékenységéről beszámol a Kongresszusnak.

2. §

1. Az Etikai Bizottság elnöke és tagja nem tölthet be más választott párttisztséget, nem lehet 
a párt alkalmazottja vagy a párt intézményének, valamint a párt részvételével működő 
gazdálkodó szervezetnek alkalmazottja vagy tagja. 

2. Az Etikai Bizottság a testület tagjaiból álló etikai és/vagy kivizsgáló albizottságot választ-
hat etikai illetve fegyelmi vétségek kivizsgálása esetén az eljárás lefolytatására, illetve 
abban való döntéshozatal előkészítésére és a bizottságnak javaslattételre.
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3. §

Etikai normák, etikai és fegyelmi eljárás

1. Etikai vétséget követ el az a párttag, aki:
a) olyan közéleti vagy magánéleti cselekményt követ el, amellyel a párt hitelét rontja;
b) aki a párt erkölcsi normáit és elveit sértő magatartást tanúsít, illetve megszegi a párt 

Alapszabályában meghatározott célokat, törekvéseket és elveket.

2. Fegyelmi vétséget követ el az a párttag, aki:

a) bűncselekményt követ el, vagy más olyan magatartást tanúsít, amely a párt megítélé-
sét negatívan befolyásolhatja;

b) a párt belső normáit, közösségi szabályait tudatosan megsérti, különösen, ha veze-
tői tisztségével visszaél, tájékoztatási kötelezettségének nem tesz eleget, személyes 
érvényesülése érdekében tisztességtelen eszközöket használ, más párttagot – bele-
értve a regisztrált támogatót is – emberi méltóságában megsért, jó hírnevét romboló 
kijelentést tesz;

c) a párt belső vitáit, más párttagok bírálatát nyilvános fórumokon, újságokban folytatja;
d) a választások alatt a pártszervek országos vagy helyi választási stratégiai, taktikai 

döntéseivel ellentétesen cselekszik;
e) a közösen kialakított és elfogadott állásponttól, az együttesen meghozott testületi 

döntéstől egyeztetés nélkül önkényesen eltér;
f) az összeférhetetlenségre vonatkozó szabályokat kijátssza;
g) szándékosan vagy figyelmeztetés ellenére gondatlanul megsérti az Alapszabályt, il-

letve a Kongresszus által elfogadott további szabályzatok rendelkezéseit.

3. Etikai és Fegyelmi vétség elkövetése miatt alkalmazható büntetések:

a) figyelmeztetés;
b) megrovás;
c) 
d) pártból való kizárás.
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4. §

1. Etikai vagy fegyelmi eljárás kezdeményezésére - az Alapszabály eltérő rendelkezésének 
hiányában – jogosult az a helyi szervezet, amelynek a párttag nyilvántartott tagja; vala-
mint az Elnökség, az Etikai Bizottság, illetve bármely párttag. 

2. Az eljárás megindítására a tag esetében a választókerületi etikai bizottságnak, ilyen bi-
zottság hiányában a választókerületi szervezet taggyűlésének, a tisztségviselők esetében 
az Etikai Bizottságnak van hatásköre és illetékessége (a továbbiakban együtt: elsőfokú 
szerv). A választókerületi etikai bizottság által folytatott eljárás alapján a határozat meg-
hozatalára a választókerületi szervezet taggyűlése, tisztségviselők esetében az Etikai 
Bizottság  jogosult. Az elsőfokú szerv az eljárás megindításáról írásban tájékoztatja az 
érintettet és a kezdeményezőt.

3.  

4. Az elsőfokú szerv eljárása során iratokat kérhet be, személyes meghallgatást foganatosít-
hat, az eljárás alá vont személyes meghallgatására köteles lehetőséget biztosítani.

5. Az etikai vagy fegyelmi eljárást követően választókerületi eljárás esetén a választókerü-
leti etikai bizottság javaslatára a taggyűlés, tisztségviselők ügyében az Etikai Bizottság 
határozatot hoz, amelyet írásba kell foglalni és indokolással kell ellátni. A határozat ren-
delkező része tartalmazza a döntést, a kiszabott pártbüntetést, és a jogorvoslat lehető-
ségéről szóló tájékoztatást. Így kell eljárni akkor is, ha az elsőfokú szerv nem állapít meg 
etikai vagy fegyelmi vétséget, és akkor is, ha a vétség megállapítása mellett pártbüntetést 
nem szab ki. Az indokolásban részletesen ismertetni kell a megállapított tényállást, az 
annak alapjául szolgáló bizonyítékokat. Meg kell indokolni, hogy a felmerült, de a határo-
zat szempontjából figyelembe nem vett bizonyíték mellőzésére milyen okból került sor. 
Ismertetni kell az ügy elbírálásánál figyelembe vett indokokat a kisebbségi véleménnyel 
együtt. Az indokolásnak tartalmaznia kell az Alapszabály érintett rendelkezéseinek felhí-
vását. A határozatot az érintett párttaggal, illetve a kezdeményezővel írásban kell közölni 
úgy, hogy a kézbesítés időpontja igazolható legyen. A határozatról tájékoztatni kell az 
Etikai bizottságot és az Etikai bizottság útján a pártigazgatót.
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5. §

1. Az elsőfokú szervek határozata ellen annak kézbesítésétől számított 30 napon belül fel-
lebbezésnek van helye. Fellebbezés esetén a határozatot végrehajtani nem lehet.

2. A fellebbezés elbírálása a párttag ügyében az Etikai Bizottság, tisztségviselő ügyében az 
Elnökség hatáskörébe tartozik (másodfokú szervek). 

3. A fellebbezést az Etikai Bizottsághoz, illetve az Elnökséghez címezve a választókerületi 
etikai bizottságnál, illetőleg az Etikai Bizottságnál kell benyújtani. Az elsőfokú szerv a jog-
orvoslattal támadott határozatot megváltoztathatja, visszavonhatja. Ezek hiányában az 
eljárás során keletkezett iratokat véleményével együtt felterjeszti az Etikai Bizottsághoz, 
illetőleg az Elnökséghez.

4. A másodfokú szerv az etikai vagy fegyelmi határozatot

a) megsemmisíti, és az elsőfokú szervet új eljárásra kötelezi, ha
a.a. a tényállás felderítése hiányos;
a.b. indokolási kötelezettségének nem teljes körűen tett eleget;
a.c. az eljárási szabályokat megsértették.

b) az etikai vagy fegyelmi büntetést eltörli, ha az elkövetett cselekmény nem etikai vagy 
fegyelmi vétség; a kiszabott pártbüntetést megváltoztatja, ha az a cselekmény súlyá-
val vagy körülményeivel nincs arányban;

c) az etikai vagy fegyelmi határozatot helybenhagyja.

5. Lezárt etikai vagy fegyelmi ügyben elbírált tényállás alapján újabb fegyelmi eljárás nem 
indítható. Új tények vagy bizonyítékok ismeretessé válása esetén az Etikai Bizottság új 
eljárást folytathat le.

6. §

A választókerületi szervezet taggyűlése a párttaggal szemben folytatandó eljárás lefolytatására 
állandó vagy eseti jelleggel etikai bizottságot hozhat létre. Az állandó vagy eseti etikai bizottság 
tagja csak párttag lehet. Szükség esetén más választókerületi szervezet tagja is felkérhető bi-
zottsági tagságra. Az eljárásban bizottsági tagként nem vehet részt a a választókerületi szerve-
zet tisztségviselője, vagy annak közeli hozzátartozója, illetve az eljárás alá vont személy közeli 
hozzátartozója.
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7. §

Amennyiben a regisztrált támogató etikai vagy fegyelmi vétséget követ el, a vele kapcsolatos 
eljárásra e szabályzat rendelkezéseit kell alkalmazni.

A módosításokat elfogadta  a Demokratikus Koalíció 2016. február 13-án megtartott Kongresszu-
sa. A módosítások az elfogadást követő kilencedik napon lépnek hatályba.*

Budapest, 2016. február 13.

*2016. február 22-től hatályos.


