
a CsMÉK vezetőség javaslatai 

a MÉK Etikai-Fegyelmi Szabályzat módosításához 

(konszenzussal elfogadva az Elnökségen belüli belső egyeztetést követően a Munkacsoport 
által előzetesen kidolgozott munkaanyag alapján) 

Előzmény: 

A 44/2015(IX.5) elnökségi határozattal kijelölt Munkacsoport elkészítette előzetes javaslatát 
a MÉK Etikai és Fegyelmi Szabályzat módosításához. A  kidolgozott javaslat két, korábban 
kimunkált munkarészre alapozódik: egyrészt a szeptemberi elnökségi határozattal elfogadott 
kiinduló alapszövegre, másrészt a 2015 tavaszán már elkészített és MÉK elnökségéhez 
eljuttatott – nem akceptált! – javaslatcsomagra (az akceptálás akkori elmaradásáról hivatalos 
válasz nem volt). Előbbi változtatások az új fejlemények miatt indokoltak (új Kbt. törvény, 
300 m2 alatti lakóépületek bejelentési eljárása). Az előterjesztés egyértelműsítő 
pontosításokat is tartalmaz, a CsMÉK EFB tapasztalataira alapozva.  Valamennyi  módosító 
javaslatothoz indoklást is fűztünk. A Veszprém Megyei Építész Kamara egy hónappal ezelőtt 
MÉK vezetéshez eljuttatott javaslata - B változatként – beépült a javaslatcsomagba 
(ellenérvvel együtt), tekintettel arra, hogy van egy pontosító A változat is a módosító 
javaslatok között.  

A Munkacsoport által előzetesen kidolgozott, és a CsMÉK vezetőségi körben egyeztetett 
munkaanyag konszenzussal került véglegesítésre. 

A továbbiakban:  A MÉK Küldöttgyűlést tart december 2-án, erre a Küldöttgyűlésre a javaslat 
beterjeszthető. A MÉK Alapszabály  3.3.5. c.) szerint : A küldöttgyűlés napirendjére kötelező 
felvenni azt a kérdést, amit a MÉK felügyelő bizottsága, vagy a területi kamara elnöksége, 
illetve a tagozat vezetősége a küldöttgyűlést megelőző 30. napig bezárólag írásban 
indítványoz. 

 

MÓDOSÍTÓ JAVASLATOK ÉS AZOK INDOKLÁSA 

I. RÉSZ : ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

A 2. pont kiegészül egy d) bekezdéssel  (kövér betű új kiegészítés): 
2.d) Jelen szabályzat alkalmazásában szakmai szabályok: a Kamtv hatálya alá tartozó 
építészeti tervezési-, településtervezési-, belsőépítész-tervezési-, tájépítész-tervezési 
 tevékenységhez kötődő jogszabály-helyek és kötelező műszaki szabályzatok. 

Indoklás: Pontosítani szükséges, hogy a 2. bekezdésben szereplő  „szakmai szabályok” 
kifejezés fogalmilag mit takar, a szankcionálhatóság érdekében. Csak olyat szabad 
szankcionálni, ami bírósági eljárásban is védhető. Ennek megfelelően az értelmező 
rendelkezés lehatárolja a lehetséges kört; e szerint egyrészt a jogszabályokba beépült, 
építészeti tervezéssel összefüggő szakmai szabályokról, másrészt a kötelezően 
alkalmazandó szakmai szabályokról lehet itt szó. (szabványok pl. nem tartoznak ide).  



A 3. c) helyébe a következő lép (normál betű eredeti szöveg, áthúzott: törlés, kövér betű új 
kiegészítés): 
3. c)  Az etikai-fegyelmi bizottságok a Magyar Építész Kamara kötelező érvényű szabályzat 
rendelkezései-, a szakmai szabályok, valamint az építészeti, illetve mérnöki tevékenységre 
vonatkozó jogszabályok megsértésének alapos  gyanúja esetén lefolytatják a fegyelmi 
eljárást. Saját hatáskörükön belül megállapítják a Magyar Építész Kamara etikai szabályainak, 
más kötelező érvényű szabályzatainak valamint a szakmai szabályok megsértését. Más 
jogszabályok megsértésének megállapítására nem jogosultak.  

Indoklás:  Az utolsó mondat jelenleg tartalmi ellentmondásban van az elsővel (ugyanis 
jogsértés alapos gyanúja esetén akkor van értelme lefolytatni a fegyelmi eljárást, ha 
megállapítható a jogsértés). A Kamtv 34.§ éppenhogy felhatalmazza - sőt kötelezi - a 
területi kamarákat  a (Kamtv hatálya alá tartozó tevékenységekkel kapcsolatos) 
jogsértés megállapítására, szankcionálása. A szűkítő értelmű kiegészítéssel az 
ellentmondás megszűnik. Az etikai vétség megállapításától független az, hogy 
bírósági eljárás keretében is megállapítható a jogsértés, és ennek szankcionálása.   

 

II. RÉSZ:  ETIKAI KÓDEX  

Az 1.§ kiegészül egy új bekezdéssel (normál betű eredeti szöveg, kövér betű új kiegészítés): 
(4) A kamarai tag jogszabályba és jelen Kódexbe ütköző megbízást nem fogadhat el, 
jogszabályba és jelen Kódexbe ütköző építészeti versenyben nem vehet részt, a jogi és 
etikai problémára minden esetben figyelmeztetnie kell a megrendelőt/ajánlatkérőt; a 
munkamegbízás visszautasításáról, vagy a versenytől való távolmaradástól értesítenie kell 
a megbízót/ajánlatkérőt, és az illetékes területi kamarát. 

Indoklás: A kiegészítés még nincs megfogalmazva a Kódexben, pedig ez alapelv kell 
legyen. Szükséges és fontos , hogy adott esetben a kamarai tag ezt az elvárt etikus 
magatartást – indoklással - közvetítse a megbízó/ajánlatkérő és a területi kamara 
felé (a megrendelő/ajánlatkérő nem feltétlenül tud a jogi és etikai szabályokról) . A 
visszacsatolás  azért is indokolt, mert ezzel információhoz juthat a területi kamara a 
törvényi feladatának ellátásához (Kam tv. 3.§ (2) d), amely egyébként nem történne 
meg. 

 
Az 1.§ (3) helyébe a következő lép (normál betű eredeti szöveg, áthúzás törlés): 
1. § (3) A kamarai tag szakmai tevékenysége során -- lehetőség szerint -- a gazdasági 
hatékonyság szempontjait is érvényesítse a megrendelői igények kielégítésekor. 

Indoklás: a „lehetőség szerint” megjegyzés védhetetlen, nem körülhatárolható. 
Szabályként nem alkalmazható. 

 
A 2.§ helyébe a következő lép (normál betű eredeti szöveg, kövér betű új kiegészítés): 
2. §  A kamarai tag nagy nyilvánosság előtt (beleértve bármilyen megjelenési, közlési formát) 
nem mondhat, írhat vagy tehet olyat, ami félrevezeti a közvéleményt, továbbá olyat, amivel 
a szakma és a szervezet tisztázatlan belügyeit, konfliktusait érinti, megbontva a szakmai 
egységet. A vitás kérdések rendezésének elsődleges lehetőségei a Kamara belső fórumai. 
Nyilatkozataiban mindig legyen tárgyilagos és ragaszkodjék a tényszerűséghez, az 
igazsághoz. 

Indoklás: a kiegészítéshez a CsMÉK legújabb kori botrányos története szolgál alapul. 
 



A 3.§ (1) helyébe a következő lép (normál betű eredeti szöveg, kövér betű új kiegészítés): 
 (1) A kamarai tag kötelessége, hogy szakmai tevékenysége során tervezőként, felelős 
műszaki vezetőként, műszaki ellenőrként, kivitelezőként, munkaadóként, megrendelőként, 
illetve oktatói-nevelői tevékenységének végzése során fokozott hangsúllyal képviselje, 
oktassa és kérje számon a szakma erkölcsi normáit, az etikus magatartás mindennapos 
kötelezettségét, a megőrzendő szakmai hagyományokat. 

Indoklás: Elődeink tevékenységének, az évszázados szakmai tapasztalatoknak 
tiszteletben tartása kötelességként épüljön be a szakmai normák közé. 
 

 A 4. § (1) kiegészül egy a) és b) alponttal: 
(1) A kamarai tag tudja és tudatosítsa, hogy az építészeti alkotások szerzői jogi védelem alatt 
állnak, védelmük egyéni és közérdek, és ennek megfelelően járjon el, különös tekintettel az 
alábbiakra: 

a) A szerzői jogi törvény a szerzőt, mint természetes személyt védi. Szerzőséget 
érintő sérelem esetén az etikai fegyelmi szabályzat szerint kell eljárni. 
b) A szerzői jog megsértését csak a bíróság állapíthatja meg. 
Indoklás: A kiegészítés a CsMÉK EFB gyakorlati tapasztalatai alapján indokolt. 

 
A 6. § kiegészül egy új (8) bekezdéssel (kövér betű új szöveg): 
(8) A kamarai tagnak kötelessége a szerződéskészítés során a tervezési programot úgy 
alakítania, és ennek megfelelően orientálni a megrendelőt a  tervezés során, hogy a 
megvalósuló épület jól használható, korszerű, tartós és esztétikus legyen, továbbá a 
környezetébe illeszkedjen.   

Indoklás: A kiegészítés még nincs megfogalmazva a Kódexben, pedig ez a szakmai 
hozzállás alapelv kell legyen. Szükséges és fontos , hogy adott esetben a kamarai tag 
ezt az elvárt etikus magatartást közvetítse a megrendelő felé, aki nem feltétlenül tud 
a szakmai elvekről. 

 
A 7. § kiegészül egy új (3) bekezdéssel (kövér betű új szöveg): 
(3) A kamarai tagnak tudatában kel lennie annak, hogy szakmagyakorlása során a köz 
számára is tervez, ezért kötelessége építtetőt tájékoztatnia az általános örökségvédelmi, 
településképi követelményekről és ajánlásokról. 

Indoklás: A kiegészítés még nincs megfogalmazva a Kódexben, pedig ez alapelv kell 
legyen. Szükséges és fontos , hogy adott esetben a kamarai tag ezt az elvárt etikus 
magatartást közvetítse a megrendelő felé, aki nem feltétlenül tud a szakmai 
szabályokról, szakmai elvekről. A kiegészítés többlet tartalmat jelent a (2) 
bekezdésben megfogalmazott szakszerűtlenségnél és jogszerűtlenségnél: az 
ízléskényszer elutasítását. 

 
A 9.§ (1) (2) helyébe a következő lép (normál betű eredeti szöveg, áthúzás törlés, kövér betű 
új kiegészítés): 
(1) Az építészeti és műszaki szolgáltatás ellenértékét a szakmai követelmények megfelelő 
szintű teljesítéséhez szükséges munka- és költségráfordítás, a vállalt felelősség, valamint a 
konkrét időszak értékviszonyai alapján ajánlott megállapítani. a MÉK érvényben lévő 
Építészeti-mérnöki Alkotások és Szolgáltatások Ajánlott Díjszabása alapján kell 
meghatározni 



Indoklás:  a kiegészítés egyértelműsítést jelent; az Ajánlott Díjszabás minden 
körülményt figyelembe vesz. 

(2) A kamarai tag egyidőben ugyanazon munka elvégzéséért csak egy megrendelőtől 
fogadhat el díjazást, kivéve, ha előzetesen és egyéb jogszabályba nem ütközően ettől 
eltérően állapodtak meg. 

Indoklás:  a kiegészítés egyértelműsítést jelent, gondolva eltérő időpontokban 
bekövetkező tulajdonosváltozások eseteire 

 
A 10.§ (2) helyébe a következő lép (normál betű eredeti szöveg,  kövér betű új kiegészítés): 
(2) A kamarai tag kizárólag olyan építészeti versenyben vehet részt, amelynek 
versenyformája a vonatkozó jogszabályokat, valamint a Magyar Építész Kamara kötelezően 
betartandó szabályzatait, továbbá területi és országos elnökségének nyilvánosságra hozott 
határozatait nem sérti, és amelyek lebonyolítása során biztosított, illetve biztosítható: 

- a versenyben résztvevők esélyegyenlősége, 
- a feladat és a bírálati szempontok korrekt, előzetes közzététele, 

 - a bírálat szakszerűsége és pártatlansága, 
 - a feladat mértékével arányos idő, valamint 
 - a verseny eredményének nyilvánossága 
 - a MÉK ajánlott díjszabásának megfelel 

Indoklás: a kiegészítés szerepe, hogy a MÉK ajánlás érvényesüljön 
 
A 10.§ kiegészül egy új (3) bekezdéssel: 
(3) A kamarai tagnak kötelessége tájékoztatnia az illetékes területi kamarát, ha 
szabálytalan építészeti versenyről (közbeszerzéssel, árajánlatkéréssel, versenytárgyalással, 
tervpályázattal stb. kapcsolatos szabálytalanságról) értesül  

Indoklás: A kamtv. szerint a területi kamara „3.§ (2) d) figyelemmel kíséri és 
nyilvántartja a tevékenységi körét érintő versenytárgyalások, tervpályázatok kiírását 
és lebonyolítását.” Mivel az új közbesz. törvény szerint az uniós értékhatár alatti 
tervezési szolgáltatásoknál nem kötelező közbeszerzési eljárás, ezért az 
árajánlatkérések (alias versenytárgyalások) rejtve maradnak , közösségi (nemzeti és 
EU-s) pénzek felhasználása esetén is. Így a területi kamara nem tudja teljesíteni a 
törvényi feladatot. Fontos, hogy szűnjön meg az aláígérős tervező-kiválasztás. A 
kamarai közösség érdekét minden tagnak képviselnie kell. 

 
A 15. § (3) helyébe a következő lép (normál betű eredeti szöveg, kövér betű új kiegészítés): 
(3) A kamarai tag más tervező tervét csak előre, az eredeti tervezővel (tervezőkkel) írásban 
megkötött, egyértelműen megfogalmazott egyetértő megállapodás vagy szerződés alapján 
használhatja fel. Ennek megsértése minősített fegyelmi vétség.  A kamarai tag olyan 
építészeti versenyben nem vehet részt, amely meglévő épület építészeti áttervezésére, 
bővítésére irányul, és amelyhez az eredeti tervező/tervezőtárs hozzájárulását előzetesen 
nem szerezték be vagy építészeti versenyben való indulását nem tették lehetővé; ezt 
tudatnia kell a kiíróval/ajánlatkérővel és az illetékes területi kamarával. 

Indoklás: A kiegészítés még nincs megfogalmazva a Kódexben, pedig ez alapelv kell 
legyen. Szükséges és fontos , hogy adott esetben a kamarai tag ezt az elvárt etikus 
magatartást – indoklással - közvetítse a megbízó/ajánlatkérő és a területi kamara 
felé (megbízó/ajánlatkérő nem feltétlenül tud az etikai szabályokról) . A 
kiegészítés azért is indokolt, mert ez adott esetben hivatkozási alap is lehet. 



 
A 15. § kiegészül egy új, (8) bekezdéssel (kövér betű új kiegészítés): 
(8) Az építésznek munkája során figyelemmel kell lennie a szerzői jogok előírásaira, 
különös tekintettel az alábbiakra: 

a) A szerzői jog érvényre jutását más jogszabály nem korlátozhatja. 
b) Az építészeti alkotás szerzője nem írhat alá olyan tervezési szerződést, amelyben 
előre lemond tervének többszörözési jogáról. 
c) A szerzői jogi törvény nem tesz különbséget meglévő épület átalakítása, bővítése, 
és új épület terveinek elkészítése között.  

Indoklás: A kiegészítés a CsMÉK EFB gyakorlati tapasztalata alapján indokolt. 
 
A 17. § (1) helyébe a következő lép (normál betű eredeti szöveg, kövér betű új kiegészítés): 
(1) Kamarai tag a kollégáját ne vádolja meg indokolatlanul szakmai vagy etikai vétség 
elkövetésével. Súlyos etikai vétséget követ el az a kamarai tag, aki bizonyítottan 
szándékosan, kamarai tagtársa lejáratása-, vagy előnyszerzés céljából alaptalanul 
kezdeményez szakmai vagy etikai-fegyelmi eljárást kollégája ellen. 

Indoklás: a kiegészítés tágítja a súlyos etikai vétség meghatározását. 
 
A 18.§ (4) helyébe a következő lép (normál betű eredeti szöveg, áthúzás törlés, kövér betű új 
kiegészítés): 
A vált. 18. § (4) Főépítész az illetékességi területén végzett egyéb szakmai tervezési 
tevékenységét alkalmanként minden alkalommal írásban jelentse be munkaadójának, 
munkáltatójának és tájékoztatás végett a területileg illetékes kamarának a megbízás 
elfogadása előtt. A bejelentést követően kérje más első fokú eljáró építési hatóság kijelölését 
az összeférhetetlenség elkerülése érdekében. 

Indoklás: A korrekció szűkítő értelmű; csak a tervezési tevékenységhez köti az etikus 
magatartást, ez kötődik az összeférhetetlenségi szabályhoz is. Minden egyéb szakmai 
tevékenység (pl. szakfordítás, oktatás, műszaki vezetés stb.) bejelentése a megbízóval 
való munkaszerződésbe illik (ha az igényli), ezek bejelentésének elmaradása etikailag 
nem kérhető számon. Az alkalmanként kifejezés viszont nem pontos;  azt is jelenti, hogy 
„bizonyos meg nem határozott időközönként”; ezzel így vissza lehet élni. 

B vált. 18.§ (4) A főépítész az illetékességi területén főépítészi munkaviszonyán vagy 
megbízatásán kívüli építészeti- és település tervezési tevékenységet nem végezhet.    
Indoklás:  A Veszprém Megyei Építész Kamara javaslata IX. 26-án datált javaslata, amely –
mint alternatíva -  nem hagyható figyelmen kívül. Ellenérv ezzel szemben: A jogszabályban 
előírt módon, közalkalmazotti jogviszonyban alkalmazott főépítészekre (kvázi a megyei jogú 
városok főépítészeire) ez a szabály stimmelne  is. Azonban a kisvárosokban élő és működő 
főépítészeknek ez elég komoly érvágás lenne. És a következménye se biztos, hogy szerencsés: 
Mivel az önkormányzatnak nem fontos a főépítész alkalmazása, és nem is alkalmaz, ha ez 
macerával jár, és meg is kellene normálisan fizetnie. Vagy ha mindenképp szükséges, 
alkalmaz egy külsőst, akivel csak aláíratja a papírokat; de nem is tart igényt az érdemi 
munkájára. Azok az építész kollégák, akik értenek valamennyire a szakmához, azok fillérekért 
nem fognak olyat vállalni, ami ilyen komoly korlátozást jelent. Komoly pénzt meg nem fizet 
az önkormányzat. Ez a szabály ellene dolgozna annak az elvnek, hogy lehetőleg minden 
településen legyen főépítész. 
 
III. RÉSZ: A FEGYELMI ELJÁRÁS SZABÁLYAI 



Az 1.3.3 helyébe a következő lép (normál betű eredeti szöveg, kövér betű új szöveg): 
1.3.3.: „A fegyelmi eljárás résztvevői: a panaszos, az eljárás alávont személy, a területileg 
illetékes etikai-fegyelmi bizottság által kijelölt etikai-fegyelmi tanács. 

Indoklás: A kiegészítés pontosítás, illetve egyértelműsítés. 
 
Az 1.3. kiegészül egy új (7) bekezdéssel (kövér betű új szöveg): 
1.3.7. Amennyiben nem a területileg illetékes kamara etikai-fegyelmi bizottsága járt el I. 
fokon, a megismételt I. fokú eljárást a MÉK Etikai-fegyelmi Bizottsága a területileg illetékes 
kamarának is visszautalhatja. 

Indoklás: A kiegészítés a CsMÉK EFB tapasztalatai alapján szükséges. 
 
A 2.2.1 helyébe a következő lép (normál betű eredeti szöveg, áthúzás törlés, kövér betű új 
szöveg): 
2.2.1.  Panasznak akkor van helye, ha a panaszos meggyőződése szerint, az a kamarai tag, aki 
ellen panasza irányul, szándékosan vagy gondatlanul megszegte az építészeti, tevékenységre 
vonatkozó jogszabályok, szakmai szabályok, illetve kamarai szabályzatok rendelkezéseit, és 
azt panaszában bizonyítani is tudja. a jogszabályra, vagy a szabályra való hivatkozással 
részletesen indokolja. 

Indoklás: A panaszos egyelőre csupán vélelmezi a jogszabálysértést, bizonyítani a 
fegyelmi tárgyaláson lehet. Ugyanakkor indoklásra szükség van. A hivatkozás 
követelménye az EFB munkáját segíti. 

 
A 2.2.3 helyébe a következő lép (normál betű eredeti szöveg, áthúzás törlés, kövér betű új 
szöveg): 
2.2.3. A panaszos, az írásbeli panaszában köteles megjelölni:  
a) a saját nevét, címét,  
b) panaszolt kamarai tag nevét, címét,  
c) panaszolt magatartás tényszerű leírását, elkövetésének időpontját,  
d) panaszt alátámasztó, igazoló bizonyítékokat indokokat, bizonyítékként felhasználható 
dokumentumokat. 
e) Tartalmaznia kell a panasza elutasítása esetére, a visszavonhatatlan költségvállaló 
nyilatkozatát. 

Indoklás: A panaszos egyelőre csupán vélelmezi a jogszabálysértést, bizonyítani a 
fegyelmi tárgyaláson lehet. Ugyanakkor indoklásra szükség van. 

 
2.3.  kiegészül egy új, 6. bekezdéssel (kövér betű új szöveg):  
2.3.6 Amennyiben az I. fokú eljárás nem a területileg illetékes kamaránál indult, az elindító 
végzést, és az eljárást befejező határozatot a területileg illetékes kamarának is meg kell 
küldeni.  
 
A 2.6.1 helyébe a következő lép (normál betű eredeti szöveg, áthúzás törlés, kövér betű új 
szöveg): 
2.6.1.  A fegyelmi tanácsnak vizsgálat nélkül, határozattal el kell utasítania a panaszt, ha: 
 a) a bejelentés nyilvánvalóan megalapozatlan, vagy a bejelentett tények alapján 
fegyelmi vétség elkövetésének alapos gyanúja nem állapítható meg, 
 b) a bejelentésben foglalt tények miatt fegyelmi eljárás van folyamatban, vagy már 
jogerős fegyelmi határozatot hoztak, 



 c) megtagadható a fegyelmi eljárás névtelen bejelentés esetén 
 A fegyelmi eljárás tárgyalás elrendelését megtagadó határozatot a panaszosnak és 
annak kell megküldeni, aki ellen a panasz irányult. A határozattal szemben panaszos a 2.8 
bekezdés szerinti jogorvoslattal élhet. 

Indoklás: A 2.6.1. c.) pontja első mondata felesleges, hiszen az EFB elnöke már 
vizsgálja, hogy szabályos-e a panasz. A „tárgyalás” kifejezés beillesztése 
egyértelműsítés (az eljárást nem a fegyelmi tanács rendeli el) 

 
A 2.6.3., 2.6.5, 2.6.7.a), 2.6.7.d) és 2.6.8 bekezdések így módosulnak (normál betű eredeti 
szöveg, áthúzás törlés, kövér betű kiegészítés) 
 
2.6.3  A fegyelmi tárgyalás elindítását a fegyelmi tanács végzésbe foglalja. A végzést 
panaszosnak és eljárás alá vont személynek meg kell küldeni. A fegyelmi tárgyalás 
elindításáról intézkedő végzés nem fellebbezhető. A fegyelmi  tanács elnöke eljárás alá vont 
személyt figyelmezteti, hogy etikai kötelessége az eljárásban részt venni és a fegyelmi tanács 
vizsgálatát elősegíteni, azonban, hogy ha alapos ok nélkül az eljárásban nem vesz részt, azzal 
az eljárás lefolytatását nem akadályozza. Felhívja eljárás alá vont személy figyelmét, hogy 
helyette és nevében jogi képviselője is eljárhat, kivéve, ha személyes meghallgatása 
szükséges. A meghallgatásra a panaszost, és az eljárás alá vont személyt együttesen kell 
meghívni, és egy időben kell meghallgatni. Indokolt esetben a fegyelmi tanács elnöke 
elrendelheti a felek külön – külön való meghallgatását. 
 
2.6.5.    A fegyelmi tárgyalás a fegyelmi tanács vizsgálatának összessége, amely az indító 
végzéstől a lezáró határozatig tart. A fegyelmi tárgyalásról meghallgatásáról jegyzőkönyvet 
kell készíteni.  
 
2.6.7. a) Az első fokú fegyelmi tárgyaláson meghallgatásán a panaszost, az eljárás alá vont 
személyt és az általuk megjelölt tanúkat meg kell hallgatni. 
Az eljárás alá vont személynek kötelező a fegyelmi tárgyalás meghallgatásán személyesen 
részt venni, és a panaszra, ill. a feltett kérdésekre nyilatkozni. Személyes meghallgatása 
során jogi képviselője helyette, vagy nevében nem nyilatkozhat, eljárás alá vont személy 
meghallgatásakor tanácsokat nem adhat. 
 
2.6.7. d) A fegyelmi tárgyalás meghallgatásának megnyitását követően, a fegyelmi tanács 
elnöke számba veszi a tárgyaláson megjelent személyeket, jegyzőkönyvben - meghallgatásuk 
kezdetén - rögzíti a személyes adataikat, lakcímüket, jogi képviselő esetén annak nevét, az 
érvényes ügyvédi igazolványa számát, illetve, hogy csatoltak-e a fegyelmi eljárásban a 
meghatalmazó személy képviseletére szóló szabályos ügyvédi meghatalmazást. Szabályos 
ügyvédi meghatalmazás, vagy érvényes ügyvédi igazolvány hiánya esetén, a jogi képviselő 
nem járhat el a fegyelmi eljárás során, így a fegyelmi tárgyaláson sem vehet részt. Ezt 
követően, a fegyelmi tanács előadó tagja ismerteti a fegyelmi eljárást  tárgyalást elrendelő 
határozatot, a tényállást, a rendelkezésre álló bizonyítékokat, valamint a meghallgatás célját.  
A fegyelmi tanács mindezeket követően meghallgatja az eljárás alá vont személyt, jelenlévő 
tanúkat, szakértőt, majd ismerteti a beszerzett iratokat 

Indoklás: A korrekciók egyértelműsítések  a 2.6.5. alapján: „A fegyelmi tárgyalás a 
fegyelmi tanács vizsgálatának összessége, amely az indító végzéstől a lezáró 
határozatig tart”, illetve az eljárás már a panasz beérkezésétől datálódik.  Fontos a 



pontos szóhasználat, hogy  eljárási hibát ne állapítson meg az eljáró szerv az 
esetleges jogorvoslat során. Ezért szükséges a „tárgyalás” és a  „meghallgatás” 
kifejezések alkalmazása a megfelelő szövegrészekben. 
 

2.6.8. A fegyelmi tanács a fegyelmi tárgyalás során az ügy megítélése szempontjából 
lényeges körülményeket köteles tisztázni. Amennyiben a rendelkezésre álló adatok, 
bizonyítékok az érdemi döntés meghozatalához nem elegendőek, újabb iratokat, 
bizonyítékokat kérhet a felektől.  
Szabadon felhasználható minden olyan bizonyítási eszköz, amely a tényállás megállapítására 
alkalmas lehet. Köztudomású tényeket, továbbá azokat a tényeket, melyekről a fegyelmi 
tanácsnak hivatalos tudomása van, nem kell bizonyítani. bizonyítékokkal alátámasztani. 
Bizonyítás eszközei különösen: tanúvallomás, szakvélemény, okirat, tárgyi bizonyítási eszköz.  
A bizonyítási kötelezettség bizonyítékok előállítása a fegyelmi tárgyalás során mindig azt a 
félt terheli, akinek a tény bizonyítása bizonyítékokkal való alátámasztása az érdekében áll. 

Indoklás: A bizonyítási kötelezettség nem mindig a feleket terheli; adott esetben a 
Fegyelmi Tanácsnak kell megállapítania/bizonyítania a panasz jogosságát a 
rendelkezésre álló bizonyítási eszközök alapján. 

 

 

 

Szeged, 2016. november 2. 

 

 


