
 
Beszámoló az Etikai Bizottság 2019. évi munkájáról 

 
 
 

Az Etikai Bizottság 2019-ben is a Demokratikus Koalíció Alapszabálya, Etikai Szabályzata és 
további a párt életét meghatározó szabályzatai szerint végezte munkáját. 
 
Fő szempontnak tekintettük, hogy az Etikai Bizottság az elé kerülő ügyek vizsgálata során a 
szabályzataink által engedett határokig mutasson empátiát az eljárás során. Bizottságunk nem 
tekintette – és a továbbiakban sem tekinti - elsődleges feladatának azt, hogy a vizsgálatban eljárás 
alá vontakat szankcionálja. Törekvésünk arra irányult a szabályzatok keretein belül, hogy a 
nézeteltéréseket tárgyalásos úton rendezzük. 
 
A Bizottság úgy ítéli meg, hogy célkitűzéseinket eddig sikerrel valósítottuk meg. A Demokratikus 
Koalíció a társadalom előtt kiegyensúlyozott, nem belső vitáktól terhes, állandóan „kibeszélő” és 
etikai eljárásokat halmozó politikai szervezetként van számon tartva. 
 
Az Etikai Bizottság a tagok kezdeményezése és fellebbezések folytán hatáskörébe került ügyek 
alapján etikai eljárásokat folytatott le, amelynek során több választókerület működésének zavarai 
is feltárultak a Bizottság előtt. Megállapítható volt, hogy az elmúlt két évi beszámolóinkban 
említett problémák lényegében változatlanul jellemezték a 2019. évben elénk kerülő ügyeket is.  
 
Az Etikai Bizottság eljárásának alapja minden esetben az ügyben fellelhető dokumentumok, 
jegyzőkönyvek és levelezések áttanulmányozása volt. Ezekből általában kirajzolódott az ügy 
tartalma, azonban a vétség megállapítása, illetve a vétségben való felelősség kérdése személyes 
meghallgatásokat igényelt. Minden érdekeltet és közreműködőt meghallgattunk, aki hajlandó volt 
elfogadni meghívásunkat. Egy-egy ügy vizsgálata emiatt sokszor több hónapig tartott. 
 
Az Etikai Bizottság eddigi működése alapot ad néhány általános következtetés levonására. Ezek 
nem új megállapítások, de szükségesnek tartjuk a Kongresszus és a tagság figyelmét ismételten 
felhívni ezekre. Az Etikai Bizottság úgy ítéli meg, hogy az etikai eljárások többsége mögött olyan, 
az adott szervezeten belüli emberi konfliktusok húzódnak meg, amelyeket egy etikai eljárás – 
legyen bármi is a kimenetele – nem tud megoldani. Az esetek döntő részében a szabályzatokat 
„fegyverként” igyekeztek felhasználni az etikai eljárás megalapozottságára. Az Etikai Bizottságnak 
az a tapasztalata, hogy a konfliktusok kialakulásának egy részében nem kerülhető meg a választott 
tisztségviselők felelőssége sem. 
 
További lényeges tapasztalatunk, hogy az etikai vonatkozású szabályzataink egységes értelmezése 
és alkalmazása nem minden választókerületben megoldott. Az eljárást kezdeményező, illetve 
lefolytató testületek (választókerületi elnökségek, helyi etikai bizottságok) tagjai sok esetben nem 
ismerik, vagy nem veszik figyelembe az eljárásokra vonatkozó szabályokat. Ez olyan eljárási 
hibákhoz vezet, amelyek az adott eljárás egyébként helyes megállapításainak hitelességét is 
kérdésessé teszik. 
 
Ezért több esetben kezdeményeztük az első fokú eljárások megismétlését, illetve más 
választókerület helyi etikai bizottságát kértük fel az ismételt eljárások lefolytatására, ha nem láttuk 
biztosítottnak az eljárás objektív és szubjektív feltételeinek biztosítását.  
 
Visszatekintve az elmúlt három évre sajnos azt tudjuk megállapítani, hogy a helyi állandó etikai 
bizottságok száma csökkent, és az eseti etikai bizottságok is csak nehézségek árán alakultak meg 



egy - egy ügy keletkezése kapcsán. Több esetben is kénytelenek voltunk az ügyeket más 
választókerületben működő etikai bizottsághoz áttenni. Azt tapasztaltuk, hogy párttársaink az 
etikai bizottságokban való részvételt nem kedvelik, azt a jó kollegiális és baráti viszonyok 
megromlásához vezetőnek tartják. 
 
Az Etikai Bizottság változatlanul úgy tapasztalja, hogy sok esetben a helyi testületi ülésekről, 
taggyűlésekről nem egy esetben csak emlékeztetők készülnek, a jegyzőkönyvek, ha készülnek, az 
esetek többségében ugyancsak alkalmatlanok a tényleges történések rekonstruálására, a tények 
felderítésére. 
 
Az Etikai Bizottság, a korábbi testület hagyományait folytatva, javaslatokat fogalmazott meg az 
Elnökség számára a DK szabályzatainak módosítására. Az Elnökség javaslatainkat a szabályzatok 
módosításakor beépítette a szabályzatokba, így azokat a jelenleg hatályos szabályzatok már 
tartalmazzák. A DK honlapján ezek megismerhetőek, javasoljuk a választókerületi elnököknek, 
tisztségviselőknek ezek megismerését és alkalmazását. A módosítások érintették a Döntési és 
Választási Szabályzatot, a Gazdálkodási Szabályzatot, valamint a Szervezeti és Működési 
Szabályzatot. Az Alapszabály és az Etikai Szabályzat esetében javasolt módosításainkat a most 
ülésező Kongresszus elé terjeszti az Elnökség. 
 
A 2018. évi országgyűlési választások után a párt egysége megmaradt, és ez jó alapot teremtett a 
2019 évi EP és helyi önkormányzati választásoka. A helyi önkormányzati választásokkal 
összefüggésben etikai eljárást csak néhány esetben kellett indítani. Ugyancsak pozitívum, hogy 
korrupcióra és pénzügyi visszaélésre utaló jelek egy esetben merültek fel, de emiatt etikai eljárást 
sem kellett indítani. 
 
Végezetül: az Etikai Bizottság köszönetet mond az országos Elnökségnek a bizottságunk 
munkájának támogatásáért, Sebián-Petrovszki László pártigazgatónak a munkánk feltételeinek 
biztosításáért, továbbá Samu Gergely, Ördög Alexandra és Balázs Dominika bizottsági 
titkároknak, akik fáradhatatlanul figyeltek ránk, igyekeztek – sikerrel – kiszűrni mondanivalónk 
lényegét és pontosan rögzíteni azokat. 
 
Az Etikai Bizottság munkáját számokban bemutatni, statisztikát készíteni nem akarunk, hiszen az 
csak puszta látszata lenne az elvégzett munkánknak, a lényeges momentumokat a fentiekben 
igyekeztünk bemutatni. 
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