A Magyar Hangszerész Szövetség Egyesület 4/2017.10.09. számú taggyűlési határozata szerinti

Fegyelmi Eljárási Szabályzat

A Magyar Hangszerész Szövetség Egyesület az Etikai Bizottság előterjesztése alapján - közgyűlésen
jelen lévő tagok egyhangú támogató szavazatával – a Fegyelmi Eljárási Szabályzatot az alábbiak
szerint fogadja el:

Általános Rendelkezések
1. § A jelen szabályzat kiterjed valamennyi az Egyesület által nyilvántartásba vett tagjára , csakúgy,
mint a pártoló és tiszteletbeli tagokra, továbbiakban a tagokra.
2. § A jelen szabályzat rendelkezéseit a 2017. október 15-e után megkezdett fegyelmi ügyekre kell
alkalmazni.
3. § A fegyelmi eljárás alapelvei:
(1) A közreműködők kötelesek előmozdítani az eljárás koncentrált lefolytatását és befejezését.
(2)Az eljárásban résztvevők/közreműködők kötelesek költséghatékonyságra törekedni,
(3)Az eljárás alá vont, valamint a bejelentő tényállításaikat és egyéb, tényekre vonatkozó
nyilatkozataikat a valóságnak megfelelően kötelesek előadni.
(4) (1)Az eljárás alá vont tag és a bejelentő, eljárási jogaik gyakorlása és kötelezettségeik teljesítése
során együttműködően kötelesek eljárni a fegyelmi eljárásban.
(2) Az eljárás alá vont tag köteles megjelenni és a Fegyelmi Bizottság kérdéseire választ adni.
(5) Ennek elmulasztása, valamint a vizsgálat ellehetetlenítése fegyelmi vétségnek minősül. Ezen
fegyelmi vétség megállapítása azonnali kizárást von maga után.
(6)Az alapelveket a fegyelmi eljárás során az eljáró fegyelmi tanács köteles szem előtt tartani.

A fegyelmi vétség
4. § (1) Fegyelmi vétséget az az Egyesület által nyilvántartásba vett tag követ el, aki az Egyesület
érvényben lévő alapszabályát, a szakmai szabályokat, valamint az etikai kódexben foglalt
rendelkezéseket szándékosan vagy gondatlanul megszegi.
a) Fegyelmi vétséget követ el az a tag, aki a vétség elkövetésének időpontjában ,illetve a vizsgálat
elindításának idejében az Egyesület tagja,

b) akinek az alapszabály és etikai kódex szerinti etikai vétsége az etikai vétség súlyára, az etikai vétség
elkövetésének ismétlődő jellegére vagy az etikai vétség elkövetésének körülményeire tekintettel
fegyelmi vétségnek minősül.
(2) A 4.§ (1) bekezdés pontja szerinti esetet az etikai bizottság elnöke bejelenti az elnökségnek.
(3)A 4.§ (1) bekezdés b) pontja szerinti etikai vétségek fegyelmi vétségnek történő minősítéséről a
fegyelmi tanács, a fegyelmi eljárás előkészítése során határoz.

Fegyelmi büntetések
5. § A fegyelmi vétséget elkövető taggal szemben kiszabható fegyelmi büntetések a következők:
a) figyelmeztetés,
b) írásbeli megrovás,
c) jövőbeni tisztségviseléstől meghatározott ideig történő eltiltás,
d) Egyesületi tisztségtől való megfosztás,
e) Egyesületi tagság legfeljebb két évig terjedő felfüggesztése,
f) Egyesületből való kizárás

6.§ (1) Az Egyesület fegyelmi tanácsa a fegyelmi büntetést a fegyelmi vétség súlyára és
ismétlődésére, valamint a fegyelmi vétséggel érintett ügy érdemére való kihatására tekintettel, az
elkövetésre irányuló szándék vagy gondatlanság fokának megfelelően, az általa feltárt összes
súlyosító és enyhítő körülmény figyelembevételével, mérlegelési jogkörében szabja ki.

Elévülés

7. § (1) (a) Nem folytatható le fegyelmi eljárás, ha azt az Egyesület elnöke a cselekmény vagy
mulasztás tudomására jutásától számított 12 hónap alatt nem kezdeményezi vagy
(b) a cselekmény befejezése vagy a mulasztás megszűnése óta öt év eltelt.
(2) A bűncselekmény törvényi tényállását megvalósító fegyelmi vétség a bűncselekménnyel együtt
évül el.
(3) Ha a fegyelmi vétségnek is minősülő cselekmény miatt büntető, szabálysértési vagy szakmai
kamara hatáskörébe tartozó fegyelmi eljárás indult, az eljárás jogerős befejezésétől számított három
hónapon belül a fegyelmi eljárás akkor is megindítható, ha a (1) bekezdésben meghatározott
határidő eltelt.

A fegyelmi tanácstagok listája

8. § (1) A fegyelmi tanácstagok listája a fegyelmi eljárásban a fegyelmi tanács tagjaként eljárni
jogosult egyesületi tagok névsorát tartalmazza.
(2)A fegyelmi tanácstagok listájára az etikai bizottság legalább 1 tagot delegál. A fegyelmi
tanácstagok listája nem nyilvános.
(3) Az alapszabály ide vonatkozó rendelkezése szerint a fegyelmi tanácstagok listáját az Egyesület
titkára vezeti.
(4) A szakmai tagozat (szakosztály) vezetője a delegálás tárgyában a felkérés kézhezvételétől
számított 15 napon belül köteles dönteni és döntését közölni az Egyesület titkárával.
(5) Az Egyesület titkára megvizsgálja, hogy a delegált egyesületi tagok esetében nincs-e a fegyelmi
tanácstagságot kizáró ok. Kizáró ok hiányában az egyesületi tagot a fegyelmi tanácstagok listájába
bejegyzi.
(6) A fegyelmi tanácsot az Egyesület elnöke jelöli ki, jelen § (2) és (4) bekezdésének figyelembe
vételével.
Eljáró Szervek- Fegyelmi tanács

9.§ (1) A fegyelmi eljárást lefolytató fegyelmi tanács három tagból, valamint +1 fő póttagból áll,
amely Bizottságot az Egyesület elnöksége jelöli ki az etikai vétséget elkövető tag szakosztály szerinti
hovatartozásának figyelembe vételével.
(2)A Fegyelmi bizottsági tagok maguk közül választanak elnököt, jegyzőkönyv vezetőt, tanácstagot,
póttagot.
(3)A fegyelmi bizottság elnöke egy póttagot jelöl ki a fegyelmi tanácstagok listájáról.
(4)A póttag a fegyelmi tanács tagjának ideiglenes vagy a fegyelmi eljárás teljes lefolyását érintő
akadályoztatása esetén jogosult eljárni.
(5) (a) Ha a fegyelmi tanács elnökének vagy tagjainak személyében a kizárás kimondása okán változás
történik, vagy ha a fegyelmi tanács összetétele nem biztosítható, a fegyelmi tanács által lefolytatott
eljárást meg kell ismételni. Ha a fegyelmi tanácsban a személyi változás a 9. § (3) bekezdésében
foglaltak szerint következik be, a fegyelmi tanács elnöke ismerteti a keletkezett iratokat; az eljárási
cselekményeket csak akkor kell ténylegesen megismételni, ha a fegyelmi tanács azt szükségesnek
tartja.
(b)A fegyelmi bizottság és a fegyelmi tanács a fegyelmi eljárás során tudomására jutott adatokat a
megalapozott fegyelmi döntés meghozatala céljából jogosult kezelni. A fegyelmi bizottság a fegyelmi
eljárás során tudomására jutott adatokat az eljárás befejezését követő hat hónap elteltével köteles
zárolni.

Fegyelmi vizsgálat

10.§ (1) A 4§ 1. szerinti esetet az etikai bizottság elnöke bejelenti az elnökségnek. Az elnökség által
felállított fegyelmi tanács a tárgyalás során megtekinti a rendelkezésre álló iratokat, szükség esetén
meghallgatja a fegyelmi eljárás alá vont tagot, bejelentőt majd a felelősség megállapítására szolgáló
bizonyítékokat a maguk összességében vétség vagy egyéb bizonyítást folytat le.
(2) Etikai vétségek fegyelmi vétségnek történő minősítéséről a fegyelmi tanács, a fegyelmi eljárás
előkészítése során határoz.
(3) A tárgyalást a fegyelmi tanács elnöke vezeti, ennek keretében gondoskodik a tárgyalás rendjének
fenntartásáról és kihirdeti a határozatokat.
(4) A fegyelmi eljárás alá vont egyesületi tag részére (kérésére) a védekezés lehetőségét biztosítani
kell, erről őt az idézésben tájékoztatni kell. A fegyelmi eljárás alá vont tag vagy képviselője a
védekezését a tárgyalást megelőzően írásban vagy legkésőbb a tárgyaláson szóban terjesztheti elő.
(5) A fegyelmi tanács a tárgyalást további bizonyítás lefolytatása érdekében legfeljebb tizenöt nappal
elhalaszthatja, meghallgathatja a fegyelmi eljárás alá vont tagot, a kezdeményezőt, mint tanút,
további tanúkat, valamint tárgyi vizsgálatot végezhet a vétség elkövetésének vonatkozásában.

A fegyelmi tanács tárgyaláson meghozott határozata

11.§ (1) A fegyelmi tanács a tárgyalás alapján meghozott határozatában
a) a fegyelmi eljárás alá vont egyesületi tagot felmenti, ha nem követett el fegyelmi vétséget vagy a
fegyelmi vétség elkövetése nem állapítható meg,
b) a fegyelmi eljárás alá vont egyesületi tag fegyelmi felelősségét megállapítja, és fegyelmi büntetést
szab ki vagy
c) a fegyelmi eljárást megszünteti, ha a jelen § 1. bekezdésének a) pont szerint foglalt okok
fennállását állapítja meg.
(2) A fegyelmi tanács elnöke a határozatot és indokait szóban kihirdeti. A határozatot a kihirdetéstől
számított nyolc napon belül írásba kell foglalni, és azt az írásba foglalástól számított öt napon belül
kézbesíteni kell a fegyelmi eljárás alá vont egyesületi tagnak, az Egyesület elnökének, az egyesület
titkárának.

A határozatok meghozatala
12.§ (1) A fegyelmi tanács határozatait tárgyaláson zárt tanácskozás során vagy tárgyaláson kívül zárt
tanácsülésen, szótöbbséggel hozza, utolsóként a tanács elnöke szavaz.

(2) A fegyelmi tanács határozatképes, ha a tárgyaláson, illetve a tanácsülésen az elnöke és
valamennyi tagja jelen van, vagy az elektronikus kapcsolattartás a tanács tagjai között a
fegyelmi szabályzatban rögzített módon biztosított.
(3) Az eljáró tanács elnöke indokolt esetben elrendelheti az eljárási cselekmények teljes
tartalmának hangfelvételen történő rögzítését. Ez azonban nem helyettesíti a jegyzőkönyvet.

A fegyelmi eljárás során hozott határozatok kijavítása, kiegészítése

13.§ (1) A fegyelmi bizottság elnöke és a fegyelmi tanács a határozatát név-, szám- vagy számítási
hiba és más hasonló elírás esetén kijavítja.
(2) A fegyelmi bizottság elnöke és a fegyelmi tanács a határozatát kiegészítheti, amennyiben a
kiegészítés az ügy érdemi részeit nem érinti. A határozat kiegészítését legkésőbb a határozat
kézbesítésétől számított tizenöt napon belül kérhetik azok, akiknek az kézbesítésre került.
(3) A fegyelmi bizottság elnöke és a fegyelmi tanács a kijavításról és a kiegészítésről hivatalból vagy
kérelemre - amennyiben szükséges, az érintettek meghallgatása után - hoz határozatot, és azt
mindazok számára kézbesíti, akiknek a kijavítással vagy kiegészítéssel érintett határozatot kézbesíteni
kellett.
(4)A fegyelmi határozat tartalmáról az Elnökség a belső levelezési rendszeren keresztül tájékoztatást
küld a tagság (tagozatok) számára.

A határozat jogereje és végrehajthatósága
14.§ (1) A határozatot az Egyesület titkára postai vagy elektronikus formában juttatja el az
érintettekhez, amely a kihirdetés vagy a kézbesítés napján emelkedik jogerőre. Ha a határozat
kihirdetve nem volt, a határozat a kézbesítés napján emelkedik jogerőre.
(2) A határozatban foglalt teljesítési határidő kezdőnapja a határozat kézbesítésének napja.

A határozatok kézbesítése
15.§ A fegyelmi eljárásban meghozott határozatokat a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás
általános szabályairól szóló törvény szerint kell kézbesíteni azzal, hogy a kézbesítési vélelem
a) a vélelem beálltáról történő tudomásszerzéstől számított nyolc napon belül, de legkésőbb a
kézbesítési vélelem beálltától számított harminc napon belül és
b) kizárólag a hivatalos iratokra vonatkozó kézbesítési szabályok megsértésére hivatkozással
dönthető meg.

Jogorvoslat a fegyelmi eljárásban
16.§ (1) A fegyelmi tanács által hozott határozattal szemben az Egyesület fellebbezési lehetőséget
biztosít. A rövidített fellebbezési eljárás az egyesület közgyűlése előtt történik, a fegyelmi bizottság
képviselőinek, valamint a fegyelmi határozattal érintett tag jelenlétében. A fegyelmi eljárás irataiba
való betekintéshez, az Egyesület titkárához szükséges fordulni.
(2) A fegyelmi tanács által hozott érdemi határozat ellen
a) a fegyelmi eljárás alá vont egyesületi tag vagy képviselője,
b) a kezdeményező és
c) az Egyesület elnöke
a kézbesítéstől számított harminc napon belül, bírósági jogorvoslat iránti kérelmet nyújthat be. A
keresetlevél benyújtásának a határozat végrehajtására halasztó hatálya nincs. A keresetlevelet a
területileg illetékes Bírósághoz kell benyújtani. Az ügy iratait Bíróság és az Egyesület egymástól
kérheti.
(3) A jelen § alkalmazásában érdemi határozatnak minősül a fegyelmi tanácsnak az eljárás
megindítását megtagadó, az eljárást megszüntető, a fegyelmi eljárás alá vont egyesületi tag
felelősségét megállapító vagy a fegyelmi eljárás alá vont egyesületi tag felmentő határozata. Az
eljárás során hozott egyéb határozatok az érdemi határozat elleni jogorvoslati kérelemben
támadhatók.
(4) A bíróság az Egyesület határozatát megváltoztathatja.
(5) A bíróság eljárására a polgári perrendtartásról szóló törvény közigazgatási perekre vonatkozó
rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.
(6) A perre a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság kizárólagosan illetékes.

Új eljárás kezdeményezése
17.§ (1) Jogerős határozattal befejezett fegyelmi eljárás esetén az egyesületi tag és az elnökség
(Kamara) új eljárás lefolytatását kezdeményezheti az egyesületi tag javára, ha
a) olyan új tényre, bizonyítékra, jogerős bírói vagy hatósági határozatra hivatkozik, amelyet a
fegyelmi eljárás során nem vettek figyelembe, és a jogerős határozatra lényeges kihatással lett volna,
vagy
b) az alapügyben a fegyelmi tanács elnöke vagy tagja, illetve az eljárásban részt vevő személy a
kötelességét a Büntető Törvénykönyvbe ütköző módon megszegte, és ezt jogerős bírósági ítélet
megállapította, vagy a bűncselekmény megállapítását nem a bizonyítottság hiánya zárta ki.

(2) Az új eljárás lefolytatása iránti kérelem előterjesztésének határideje hatvan nap; ezt a határidőt a
határozat meghozatalától, ha pedig az új eljárás kezdeményezésének okáról az Egyesület elnöke, az
elnökség vagy az egyesületi tag csak később szerzett tudomást vagy később jutott abba a helyzetbe,
hogy új eljárást kezdeményezzen, ettől az időponttól kell számítani. A tudomásszerzés időpontját
valószínűsíteni kell.
(3) A határozat meghozatalától számított egy év elteltével új eljárás kezdeményezésének helye nincs.

A fegyelmi büntetések nyilvántartása
18. § (1) Az Egyesület a tagjaival szemben hozott jogerős fegyelmi büntetésekről nyilvántartást vezet.
(2) Az Egyesület titkára jogerős fegyelmi büntetést tartalmazó - határozat alapján a fegyelmi
büntetést az Egyesület nyilvántartásába bejegyzi.
(3) Az Egyesület a tagjával szemben hozott jogerős fegyelmi büntetésre vonatkozó adatot az
adatvédelmi Törvényben meghatározott idő lejártáig tárolja, ezt követően törli.
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