
A Demokratikus Koalíció Elnökségének javaslata  

a párt Etikai szabályzatának módosítására 

/A módosított, kiegészített rendelkezések jelölése: aláhúzással./ 

 

1. A Demokratikus Koalíció Etikai szabályzatának (a továbbiakban: Szabályzat) 1. §-a helyébe a következő 
rendelkezés lép: 

„1. § Az Etikai Bizottság a párt etikai ügyekben eljáró országos hatáskörű független testülete, amely 
döntéseinek meghozatala során kizárólag a jogszabályok, a párt Alapszabálya és más szabályzatai 
rendelkezéseinek van alávetve. Tagjai: a bizottság elnöke és a legfeljebb négy bizottsági tag.” 

2. A Szabályzat 4. §-a a következő 7. ponttal egészül ki: 

„4. § 

… 

7. A büntetés kiszabása során súlyosbító körülménynek minősül, ha a tag jelen § 1., 2. és 5. pontjai szerinti 
vétséget kampányidőszakban követi el. Kampányidőszaknak minősül a választás kitűzésétől a választás 
napjáig terjedő időszak.” 

3. A Szabályzat 6. §-a a következő szöveggel egészül ki: 

„6. § 

… 

Állandó etikai bizottságot több, ugyanabban a megyében illetve a fővárosban működő választókerületi 
szervezet közösen is létrehozhat.” 

4. A szabályzat 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

„7. § A párt tisztségviselőivel szemben az eljárás lefolytatására és a döntés meghozatalára az Etikai Bizottság, 
a jogorvoslati kérelem elbírálására az Elnökség jogosult. Ugyancsak az Etikai Bizottság folytatja le az eljárást 
a volt tisztségviselőkkel szemben, ha az eljárásra okot adó cselekmény vagy mulasztás a korábban betöltött 
választott tisztségükkel függ össze. A döntés meghozatalára ebben az esetben is az Etikai Bizottság, a 
jogorvoslati kérelem elbírálására az Elnökség jogosult. Ugyancsak az Etikai Bizottság folytatja le az eljárást 
az Alapszabály 36. pontja szerint feloszlatott szervezet tagjával szemben, amennyiben az eljárást az Elnökség 
kezdeményezte. Ebben az esetben az Etikai Bizottság a kezdeményezés kézhezvételétől számított 15 napon 
belül hoz döntést, az Elnökség a hozzá benyújtott jogorvoslati kérelemről szintén 15 napon belül dönt.” 
 
 

5. A Szabályzat a következő 8/A. §-sal egészül ki: 

„8/A. § Kirívóan súlyos - a párt érdekeit, megítélését alapvetően sértő, veszélyeztető - vétség esetén 
az Elnökség úgy dönthet, hogy a tag az etikai eljárás lezárásáig a tagsági jogviszonyból eredő jogait - a 
kizárással kapcsolatos döntéssel szembeni jogorvoslathoz való jog kivételével - nem gyakorolhatja.” 

6. A Szabályzat a következő 18. §-sal egészül ki: 

„18. § A módosításokat elfogadta a Demokratikus Koalíció 2020. március 1-én tartott Kongresszusa. A 
módosításokat az elfogadást követő 5 napon belül a Demokratikus Koalíció honlapján közzé kell tenni, 
azok az elfogadást követő tizenötödik napon lépnek hatályba.” 

 


