Vę -oĺ-l3S-š fa.'ł,
A Magyaľ Agráľ_, Élelmĺszergazdlaságĺés VidékfejlesztésĺKamaľa
Etikai

I.
01.

AzEtikai

és Fegyelmi

Eljárási Szabáiyzata

Altalános rendelkezések

és Fegyelmi

Eljárási Szabtiyzat ( a továbbiakban: Szabźůyzat)

hatźiya kiterjed:

a)
b)

aKamaratagtrźra,
a Kamara pártoló tagtrźra, amennýben Magyarország tertilętén folýat
agr ár gazdasá gi tevékenys é get,
ą a Kamarával együthnúködési megállapodást kötő szervezetekre,
amennýben a megállapodás a Szabá|yzatban foglaltak, vagy azok egy része
alkalmazźlsát taľtalm azza'
d) a Kamara ugýntéző szewęzętérę.
02. A Szabźůyzatalkalmazása szempontjából etikai eĘárásnak minősül:
a) előzętes egyeztetési eljźrźs,
b) az IJzIeti Etikai Szabźtlyzatbaĺ,valamint a Szakmai lJztęti Etikai
Szabályzatban foglaltakkal ellentétes magataľtás miatti etikai eljźrás,
c) fogyasztóvédelmi okból indítandó közérdekĹĺ kereset indítását
kezdeményező eljárás,
d) amegbizható üzleti partľrerként minősítő eljárás
e) jőszolgálati eljarás.
03. Az etikai és a fegyelmi eljárás során męgszęrzętt adatok _ a törvény
szerinti nýlvános adatok kivételével_ üzleti titoknak minősütnek.

04. Az etikai és a fegyelmi eljárás során közreműködő

tisztségviselők

az

választolt
Alapszabźllyban foglaltaknak megfelelően tesznek titoktartási

nýlatkozatot.

05. A

Kamara ugyintéző szervęzętę aSzewezeti és Miiködési Szabá|yzatban
meghatározottak szeľint késziti elő, illetvę dokumentálja az etikai, illetve a fegyelmi
eljárásban rész\tęvő testÍilętek tiléseit, illetve gondoskodik a hataľozatvégrehajtásźthoz
szükséges intézkędésekmegtételéről.
06. Az etikai és a fegyelmi eljárásban a Kamara ugýntéző szeľvezetének
csak azon munkaválla|őja műkcidhet közre, at<l ęIózetesen titoktaľtási nýlatkozatot
tett.

07.

Összeferhetetlęn az előzętęs egyeztetési-, az etikai, illetve a fegyelmi
eljárásban való részvétel,lra az eljźrźsbarrľészvevő szerrrély olyan ügyben járna el
a) amelyben az e|jźrás alá vont személy saját maga , va1y
b) közelihozzátartozőja,vagy

továbbá

ą
d)
ą

08.

olyan vźilalkozźls,amelyrrek tulajdonosa' vagy arrnak alkalmazásában

á11,

amelyben bármely okbólnem tudna pártatlanul eljárni, valamint
az eljérás alá vonttal közvętlęn együttmiĺködésbęn levő érđekelt.
Az ę|ózętes egyeztetési-, az etikai, illętvę a fegyelmi eljárásban csak

olyan személy vehet részt, aki előzetesen nýlatkozott' hogy vęle

szemben

tisszeférhętetlenségi ok nem á1l fenn.
09. Az ęlozętes egyeztetési-, az etíkai, illetvę a fegyelmi eljárásban részt
vevő tag összeférhetetlenségi kifogást legkésőbb az eljárás megkezdéséigterjeszthet
elő. Ebben az esętbęn az összeférhetetlenségről az eljźĺróbizottság véglegesenhatźroz.

10. A

Szabźiyzat éľtelmezéséreaz azt mind szó szerint, mind szellemében
alkalmazĺĺk<iteles eljárő etikai bizottságok és más testĺiletek jogosultak.
1l. A Szabályzat nýlvanos, azt a Kamaľa internetes honlapján kozzé kell
tenni.
12. A Kamara tagával szembęn ętikai e|járás a mindenkor hatályos
versenýörvény, valamínt a mezőgazdasági és élelmiszeripari teľmékek
vonatkozásában a beszźilítókkal szemben alka|mazott tisztességtelen forgalmazői
magatartźls tilalmáról szóló töľvény szabályainak megséľtésemiatt is lefolýatható.
13. Nem indítható a taggal szemben etikai eljárás olyan ügyben, amelyek
eldöntése érdekébenbíróság vagy más hatóság előtt eljárás van folyamatban, a már
megindított eljárást annak jogerős befejezéséig fel kell fiiggeszteni.
14. Nem indítható a taggal szemben eljárás olyan ügyben, amelyet bíróság,
vagy hatóság jogerősen elbírált. Ebben az esętben a folyamatban levő eljarást meg kell
szüntefrri.

il.

Előzetes egyeztetési eljárás

01. A

taggal szemben az \]zlęti Etikai Szabźiyzatban, valamint a Szakmai
IJzIęti Etikai Szabá|yzatban foglaltakkal ęllęntétes magatartás miatti az etikai eljárást,
valamint a fogyasztóvéđelmiokból indítandó közérdekrĺ kereset indítását
kezdemén y ező elj áĺást megelőzően
,) a megyei kamarai osztáIy,
b) a megyei etikai bizottság,
ą az országos kamarai osztáIy,
d) az országos etikai bizottsźlg,
e) az országos tigyvezető elnökség,
Í) elismert szakmaközí szewezet,
Đ az országos elnĺikség
kezdęmény ezéséreelőzetes egyeztetési elj árást kell taľtani.
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02. A

Kamara tagtra a az orszźlgos etikai bizottság elnökénél tehet javaslatot
előzetes egyeztetési eljárás megtartásźtra. Ebbęn az esętben a tag nevét és kamarai
nýlvántartásí szźlmźltrogzíteru kell, kéľelméręazonban személyét az eljźrás teljes
iđőtartamaalatt, illetve azt követően is titkosan kell kezęlni. A titkosság megőrzése
érdękébenaz eljárást kezdeméĺyező tag személyes adatait zźrt és lepecsételt
borítékbankell őrizni. Az adatok titkos kezelésérę voĺatkoző lehetőségrőI a tagot
tájékoztaffii ketl. Az országos etikai bizottság az ęlőzetes egyeztetési eljarás
lefolýatásának jogźltźltrvházhatjaamegyeietikaibizottságľa.
03. Az e|ozetes egyeztetési eljárást az legalább 3 tagű eseti egyeztető
bizoltságvégzi. Az eseti egyezteto bizottság elnökét valamint tagtrait a Kamara elnöke
véleményefigyelembe vételével az orszźryos etikai bizottsźlg v áIasztja me g
04. Az esęti egyeztető bizottság tagja lehet:
a) a Kamara tisztségviselője,
b) a Kamara ugýntéző szervezetę alkalmazásában til.ő szeméIy,
ą az íl|etékesoľszágos alelnĺik, illętve a megyei elnök által javasolt
szakértő
d) elismęľt szakmaközí szęwezęt áIta| kezdeményęzett etikai eljárás esetén
az ęlismęrt szakmakö

jelen

zi

szerv ęzet képviselőj e.

05. Az eseti egyeztető bizottság hatétrozaŤképes, ha azorl a tagok többsége
van. A bizottság határozatait szótöbbséggel hozza meg. Szavazat egyenlőség

esetén az elnök szavazata dönt.

06. Az ęlőzetes

egyeztetési eljárás kerętében írásbeli, illetőleg szóbeli
eljźrás aIá, vont távolléte, vagy hallgatása az eljárás

egyeztetés tartható. Az
l efolytatás át nem akadá|y o zza.

07. Az

előzetęs egyeztetési eljárást az eljárźts tárgyátől fiiggően az éintęttęk
méltányos érdękęinek figyelembe vétele mellett legalább kilęncven napon beltil le kell
folýaüri és be kell fejezni. Különĺisęn indokolt esetben az ęlózetes egyeztetési eljárás

A meghosszabbitásról az elnök dönt.
08. Az előzetes egyeztetési eljráľásľól jegyzőkönyvet kell felvenni. A
jegyzókonyvben rögzíteru kell az előzetes egyeztetés helyét, időpontját, dZ
egyeztetésen résztvevő személyeket, az előzetes egyeztetés eredményét.A
30 nappal meghosszabbítható.

egyzőkonyvet a j egyzőkönyw ezętó és az eseti egyeztető bizottság v ezetője ir1a aIá. A
jegyzőkönyv 1-l- pé|ďźnyát, ahozzátartoző mellékletekkel együtt meg kell ktildeni a
tárgy szeľint illetékes országos alelnöknek megyei elnöknek, a főigazgatónak megyei
igazgatőnak.
09. Az eseti egyeztető bizottság az előzętes egyeztetési eljrírás
eredményének fiiggvényében az érintętt kamarai tag agrźrgazďasági tevékenységével
kapcsolatban szfüség szerint ajántást tesz, illetve javasolja etikai eljárás lefolytatását.
10. A főígazgató gonđoskodikaz etLkai eljárás kezdeményezésérejogosult
tęsttiletek előzetes egyeztetési eljarás lefolýatásáľól való tájékoztatásról.
j
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11. Az

eseti egyeztetó bizottság miĺk<idésirendjét egyebekben a bizottság
saját maga á||apítja meg.

ilI.

AzUzleti Etikai Szabáiyzatban, valamĺnt a Szakmai Uzleti Etikaĺ

Szabáůy zatba n fo glalta k me gsértésemiatti etikai elj á rás

0I. A

taggal szemben az IJzIeti Etikai SzabáIyzatban, valamint a Szakmai
|]zteti Etikai Szabályzatban foglaltak megséľtésemiatti ętikai eljárás ( a továbbiakban:
etikai eljáľás) megindítását az országos ętikai bizottság elnökénél kezdeményezheti:

,)
b)
ą
d)
e)
Í)

kamara tagtra a megyei, illefue az országos etikai bizottsáry elnĺike tfiján,
a megyei etikai bizottság,
a megyei kamarai osztá|y,
a

az országos kamarai osztźiy,
az országos tigyvezető elnĺikség,
elismęrt szakmaközi szęwęzetvezetóje.
02. A tag źital kezdeményezett etikai eljárás során a tagra, mint bejelęntőre
vonatkozó személyes adatok kęzeléséľea II) fejezet 02. pontban foglaltakat
megfelelően alkalmazni kell.
03. A taggal szęmbeni etikai eljárás lefolýatáséú az etikai bizottság saját
hatáskciľében hozott döntése alapjźn is kezdem ényezheti.
04. A taggal szembęn az etikai eljárás megindításáról szóló kéręlmet öt
példányban az országos etikai bizottság elnökének cimzętten a Kamara
főigazgatőjźhoz kell benyujtani, ezt követőęn a főigazgató gondoskodik az irato?'nak
az oĺszágos etikai bizottság ęlnĺike részéret<irténő továbbításaról.
05. Az ętikai eljźlrás megindításáról az etikai bizoffság javaslatára az
országos ugyv ezetiĺ eln<ikség dönt.
06. A taggal szemben az elismert szaknakozi szervęzęt írásbeli
kezdeményezéséręaz ętikai eljárást le kell folytatri' Az igy kezdeményezętt ętikai
eljáľásban a szakmaközi szęrvęzętęt nýlatkozat tételi, valamint intézkędési
javaslattételi jog illeti meg,
07. A taggal szembeni etikai eljarást az országos ętikai bizottság folytatja le,
azonbane jogźfi a megyei etikai bizottságra átruházhatja.
08. Az ętikai eljárás megindításźlrőI az eljttrő etikai bizottság elnöke írásban
értesítiaz éintętt kamarai tagot és felszólítja álláspoĺtjaközlésére. Az eljárás alá vont
távoll éte, v agy hall g atás a az e|j tĺräs l e folýatás át nem akadźůyozza.
09. Az eljźrő etikai bizottság szĹikség szerint szóbęli meghallgatást taľt.
10. Az etikai eljárás eredményekéntaz alábbi intézkedések hozhatók:
a) az agľźrgazdasági tevékenységgyakorlásával összefüggésben
alkalmazott általános szerződési fęltételkéĺta szerzódés részévéváló tisztességelen
kikĺitésérvénýelenségének
megállapításának kezdeménye zése a bíľóságtól;
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b)

javaslat

az

agrźrgazdasági tevékenység gyakorlásával összefüggésben
alkalmazott általános szęrződési feltétellel kapcsolatos álláspontrrak a Kamara
interneteshonlapjánvalótájékoztatőkozzététęIérę;
c) javaslat a jogszabźiyban, Szabályzatban, Szakmai LJzlęti Etikai
Szabźůyzatbanfoglaltakkal ellentétes vtĺILakoző magatartással kapcsolatos
álláspontnak a Kamaľa internetes honlapjan való tájék oztatő közzétételére;
d) megbizható tizleti paľbrer minősítő eljárásából legfeljebb háľom évre
töľténő kjzźrás, és ezen intézkedésnek a Kamara intemetes honlapjĺínva|ő kozzététęl
kezdeményezése;
ą megbizhatő ílzlęti parbrer minősítés visszavonásának és ezen
intézkedésnek a kamara intęrnetes honlapján, valamint a kamaľai újságban való
kozzétételkez deménye zése;
Í) elismęrt szakmaközi szervęzęt źital kezdeményezett etikai eljaľás
esetébęn a kiilön jogszabályban meghatźrozottak szerint termelési, feldolgozási,
forga|mazási tevékenység korlátozásának érintett hatóság titali elrendęlésénęk
kezdeményezése;
Đ jogszabálysértés észleléseesetén az eljáľő hatóság értęsítéséneka
kezdeményęzésę.
I1. A l0. pontban foglalt intézkedések ktizül _ az arányosság egýdejii
f,rgyelembe vétele mellett - egyidejűleg több is alkalmazható.
12. Az ętikai intézkedésalkalmazásźrő| az eljáró etikai bizottság javaslata
alapjźnaz országos ügyvezető elnökség d<int.

Iv.

A fogyasztóvédelmi okból indítandó ktizérdekű keľeset indítását
kezdeményező eljárás,

01. Fogyasztóvédelmi okból indítandó közérdelĺú kereset

indítását

kezdęményező eljárásra a II. és a III. Fejezetben foglaltakat megfelelően alkalmazni
kell.

v.

A megbízhatĺíůizleti partner minősítésieljáľás

01. A megbízható tizleti partner minősítési eljárás a tag pźiyázata alapjan
indul. A páiyázati felhívást évente egy alkalommal a főigazgató javaslatára országos

ügyvezető elnökség és az országos etikai bizottság valamint az illętékes országos
kamarai osztályok véleményealapjźn az országos elnök írja ki.
02. A pźiyázati felhívás tartalmazza
a) a benýjtás helyét, idejét,

b)

a pályźnő által összeźúIitandő páIyázatrészletes taľtalmi fęltételeit,
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c)

a pá|yánat e|bíráIásźnál alkalmazandó előnyben részesítésiillefue klzélĺő

feltételeket.

03. A

páůyázónak

a páůyázatźhoz írásbeli nýlatkozatot kell mellékelnie

arről, hogy neve' lakóhelye, székhelye, a pźiyázat elbírtiźlsánál ťrgyelembe veendő
tevékenységikĺire, valamint kamarai nyilvántaľtási száma, tovźhbźlpályázata
nýlvános adat' mel1mek a Kamara által töľténő nýlvánosságra hozatalźlhozhozzájźtru|.
04. A pźiyáző 03. pont szerinti adatait a Kamara internetes honlapján kell
nyilvánosságra hozni. A pályźpő 03. pont szerinti adatai a Kamara újságjában is
ný lváno s s ágľa hozhatők.
05. A pźiyázaffa nevének kamarai nýlvántartźsi szźmtnak feltÍintętésévela
kamarai tag, az országos, illetvę a megyei kamaľai oszttůy, valamint a megyei etikai
bizottság 30 napon belül írásban észrevételt tęhet a Kamara pźiyázati, felhívásban
megjelölt igýntéző szervénél. Az észrevételttęvő tag neve titkosan kezelendő, azt a
pályáző nem ismerheti meg.
06. Az észrevételęzésihatáridő lejártźúkövetően a pźiyázat anyagát a
beérkezett észrevétęlekkel ęgyutt a Szęrvezeti és Működési SzabáIyzatban
meghataľozottak szęrint elęktľonikus úton át kell ađniaz oľszágos etikai bizottság,
valamint az országos ügyvezető elnĺikségtagiainak.
07. Az orszźlgos etikai bizottsźlg, valamint az országos ügyvezető elnökség
30 napon belül alal<ltjakl apályźnattal kapcsolatos álláspontját.
08. Apźiyźr;atęlbíráiásźról a Kamara elnöke l5 napon belül dönt.
09. A pź/lyázat e|bírźiásźtérta páůyázati fellllvásban megielölt összegű díjat
kell fizętni.
10. Sikeres pályázat esetén a Kamara a pályázővat ,,Megbízható üzleti
partner" cím és ahozzátartoző logó haszntůatźrajogosítő szerződést köt.
IL A ,,Megbízható üzleti partner" cím, va|amint a hozzá tartoző logő
hasznźiatźrasző|ő szerzódést határozott időtartamra, legfeljebb kettő évre, vagy
határozatlan időtaĺtamra is megköthető. Határozatlan időtartamú szęrződés ęsetén a
feltétęlek teljesülésétkétévenkéntfelül kell vizsgálni.
12. A ,,Megbízható tjzleti partner" cím, valamint a hozzá tartoző logő
használatához valő jogért évente a páIyázati felhívásban meghatźrozottak alapjźn a
szęrzodésben meghatározott összegű díjat kell a Kamaľa részéręfizetni. A díj méľtékét
a tag gazdasági éľdekeltségefiiggvényében differęnciáltan kell a szerződésbęn
megállapítani.
13. A ,,Megbízható ťjzleti partner'' cím haszntiatźrajogosult tag a Kamara
egyes szolgźitatálsinak igénybe vételekor kędvezményben részesíthető.
14. A ,,Megbízható ĺizleti partner" cím, valamint a hozzá tartoző |ogő
hasznźůatáhozvaló kamarai hozzźĘźlruIása szerződésbęn foglalt feltételek
nemtelj esítéseesetén, valamint etikai intézkedéskéntvis szavonható.

6

vI.

Jószolgálati eljárás

u. Az

érintett kamarai tagok a ktizttik fęnnálló vitás kérdésekegyezség
tltjźĺntörténő ľendezése érdekébenközösen az országos etikai bizottság, valamint a
megyei etikai bizottsźtg elnökénél j őszo|gá|ati eljarást kezdeményezhefirek.
02. Az orszźlgos-, illetve a megyei etikai bizottság elncikę az énntęttęk
javaslatát is figyelembe véve a Kamaľa elncikével, illętve a megyei elnökkel tĺirtént
előzetes egyeztetést követőęn intézkedik a vitás kérdésręndezésébęnjártas etikai
bizottsági tag, v agy más szakértő felkéréséről.
03. A jószolgźiati eljérźtssorán az ętikai bizottsági tag, illetve a szakértő a
szükséges szakmai segítségilletve tź$ékoztatźtsnýjtásával segíti az éintettek közötti
e

gy ezség |étr ęhozását.

04. A jószolgáIati

eljárźls lefolytatásźůloz szfüséges technikai feltételekľől (
meghívó kiktildése, szakértő felkérése,tárgyalő biztosítása, emlékeztető készítése,

az

egyezségi dokumentum technikai jellegtĺ
megszövegezésében, sokszorosításában) az illetékes kamarai ugýntéző szeľv térítés
męntesen gondoskodik. Az eljárás egyéb kĺiltségeitaz énntęttek előlegezik meg.
05. A jószolgáIatí eljárás 01-04. pontokban foglaltakon tuli ľészletes rendjét
egyebekben az éťntettekmaguk źilapitjźkmeg.

szfüség szerint közreműködés

vII. A

fegyelmi eljáľás

u. A

Szabźiyzat alkalmazása szempontjából fegyelmi eljárásnak minősül a
taggal szemben tciľvényben, alapszabáiyban meghatározott tagsźĺgikötelezettség
megszegése miatt indult eljárás.
02. A taggal szembęn fegyelmi eljárás a megyei etikai bizottság elnĺikénél
kezdęményezhető. A Kamara vźiasztott tisztségviselője, valamint a megyei etikai
bizottságtagia ellen fegyelmi eljáľás az orszźlgos etikai bizottságnál kęzdeményezheto.
Az országos ętikai bizottság tagtra ellen fegyelmi eljárás az országos elnökségnél
kezdeményezheto.
03. Fegyelmi eljaľást kęzdeményezhet
a) az elnök, a megyei elnök a Kamaľa tagtra źitala törvényben, a Kamara
alapszabźllyában és más szabźiyzatában a tagra előírt kötelezettségek megszegése
esetén,
esetén.

b)

a megyei igazgatő a

04. A

tag

adatszolgélltatási kötęlezettsége nemteljesítése

03. a) pontja szeľinti esetbęn a fegyelmi eljárást a taggal szemben a

fudomásszęrzéstől szźmjtott kilęncven napon beltil

kell

kezdeményezni. Az

elkövetéstől számított egy éven tul fegyelmi eljárás nęm kęzdeményezhető.
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05. A 03. b)

pontja szerinti esetben a fegyelmi eljarás csak azt követően
indítható, hogy előzetesen a mulasztó tagot adatszolgátltatási kötelezęttsége pótlólagos
telj esítéséreelőzetesen írásban felszólították.
06. A tagot a tagi nýlvántartásban szereplő címre ktildött tértivevényes
levélben kell értęsítenia fegyelmi eljárás megindításáról, és a fegyelmi tárgyalás
időpontjáról. Sikeľtelen kézbesítéstegy alkalommal meg kell ismételni. Ezt követően a

fegyelmi eljárźs a tag

táv ollétébenis megtartható.

07. A fegyelmi

eljárást a hatáskörében eljátő megyei etikai bizottság,
országos etikai bizottság, valamint országos elnökség által kijelölt elnökből és további
két tagból álló fegyelmi bizotts źry folýatja Ie.
08. A fegyelmi etjáľást annak elrendęlésétőlszźmitott 60 napon belül le kell
folytatni. Különösen indokolt ęsetben az eljérási határidőt a fegyelmi bizottsálg 30
nappal meghosszabbíthatj a.
09. A fegyelmi eljárás során a tag részérebiztosítani kell, hogy álláspontját
írásban is előadhassa, illetve kérelméręszemélyesen is meg kell hallgaüri.
10. A fegyelmi eljĺáľás soľán a tag képviselójeként a tag meghatalmazott

közęli hozzźŃartozőj a, v agy me ghatalm azott j o gi képvis elő j árhat el.
11. Amennýben a tag a fegyelmi eljarás során megfelelő éľtęsítésellenére
nem jelenik meg, az eljárás helyszínéről indokolatlanul eltźwozík,a fegyelmi tärgya|ás
távollétébęn illetve személyes meghallgatása nélkiil is megtaľtható.
12. A fegyelmi eljĺáľásról jegyzĺĺkcinyvet kell fęlvenni. A jegyzókönyv
tartalmazza a fegyelmi eljĺíráson résztvęvő személyek valamint a jegyzőkönyv vęzető
nevét, a tényźilást,a felek nýlatkozatźfi, valamint a határozatot. A jegyzőkönyvet a
fegyelmi bizottsźrymindęn tagtrának alá kell írnia.
1 3. Fegyelmi btintętésként a taggal szemben intézkedéskéntelrendelhető

a)
b)

ťlgyelmeztetés,

atagmeghattrozott időre, de legfeljebb háľom évig terjedó idótartamra a
tag źita| térítésmentesenigénybe vehető szolgáltatálsok teljes, vagy azok meghatározott
köľének igénybevételébőlvaló kizárása,
ą az ĺinkénteskamaľai tag esetében a kamaraitagságmegszĹintetése.
14. A jogkövetkezmény alkalmazásánál figyelemmel kęll lenni
a) a kötelességszegés súlyára,
b) ataggazdasági helyzetére és
ą aziąy összes kĺirĹilményére.
15. A fegyelmi bizottság fegyelmi eljáľás során ahattlrozatothoz, melyben
megéilapítja tĺiľtént-efegyelmi jogsértés, szükség szerint dönt a fegyelmi btintetésről.
A fegyelmi hattrozatbarl az eljárás alá vont tagot tźĘékoztatnkell a jogorvoslat
lehetőségéľől is.
16. A fegyelmi határozatot annak írásba foglalásától számitott 15 napon
belül tértivevényes levélben írásban is meg kęll kĺildeni a tagnak.
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17. A

fegyelmi hatźrozathoz ťtlzott jogkövetkezmények a határozat írásbeli
kézhęzlłétęlétilkęzdődnek. A fegyelmi határozatotkézbesítettnek kell tekinteni akkoľ
is, ha azt a címzęIt a tagnyilvántartásban szereplő cimzett tértivevényes levelęt
báľmilyen okból nem vętte át.
18. A tag a fegyelmi biintetést kiszabó határozattal szemben annak
kézbęsítésétőlszámitott harminc napon belül az országos etikai bizoffságnái panaszt
tehet' Az országos etikaí bizoltság intézkedik a megyei ętikai bizottság éitallefolýatott fegyelmi eljarás dokumęnfumainak bęszęrzéséről. A paÍLasz elbíráiźséiga
fegyelmi hatźr ozat nem haj th atő v égre.
19. Az országos etikai bizottság az iratok alapjźln 30 napon belül biĺéijae| a
panaszt. Különösen indokolt esetbęn az országos etikai bizottság atagotmeghallgatja.
20. Az orszźryos etikai bizottsźlgapanasz alapján:
a) helyben hagyja a megyei etikai bizottság fegyelmi határozatát,
b) megvźitoztatja a megyei etikai bizottság fegyelmi határozatźtt,
c) a megyei etikai bizottság fegyelmi határozatált hatályon kívĹil helyezi és
új eljárás lefolýatását ręndęli el.
2I. Az országos ętikai bizottság źital hozott határozat elleni panaszt az
országos elnökség, az országos elnökség á|talhozotthatźrozat ęlleni panaszt pedig az
oľszágos kÍildöttgyulés legkĺizelebbi iilésénbirálja el. E szęľvek etjźrźsáraa 18-20.
pontban foglaltakat megfelelően alkalmazni kell.
22. Az országos ęlncik a tag kérelme alapján, a tag gazdasági helyzetére
figyelemmel a 13. b) pont szerinti intézkedésvégrehajtása aIő| egy alkalommal
legfeljebb három év időtartarnĺa felmentést adhat.
23. Akinek kamarai tagságát a 13. c) pontban foglaltak szerint szÍintették
meg' a bíróságtól kérheti tagsági jogviszonyának helyreállítását

Záradék

Az

országos ktildöttgyulés ezen Etikai és Fegyelmi Eljárási Szabályzatot a
2014. április 29-én megtartott tilésénęk4l20l4. (Iv.29.) sz. hattrozattxa| fogadta el,
ęzze| egýdejiÍleg az országos alakulő kozgyíilés2013. március 28-źn megtartott

ülésénęk 8l20l3. (III.28.) sz. hattrozattrya| elfogadott Etikai és Fegyelmi Eljáľási
Szab ályzat hatźiyźúve s zti.
Budapest, 2014. ápľilis 29
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