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 Etikai Bizottság Működési Szabályzata 

 
Az etikai bizottság az MPRT Egyesület választott szakmai szerve. Működésének 
célja az egyesület közgyűlése által elfogadott etikai kódex érvényesítése a szervezet 
működése, illetve a tagok tevékenysége során. 

1. Az Etikai Bizottság szervezete, székhelye: 
1/1. Az etikai bizottság létszáma 5 fő. Tagjait az MPRT közgyűlése választja meg 5 
év időtartamra az elnökség javaslata alapján. Az etikai bizottság tagja csak az 
egyesület teljes jogú tagja lehet. 
1/2.  A tagsági viszony megszűnik: 
a/ tag halálával 
b/ tag lemondásával 
c/ a megbízás lejártával 
d/ a megbízás visszavonásával 
e/ az MPRT tagság megszűnésével 
1/3. Az etikai bizottság vezetője az Elnök, akit a megválasztott bizottsági tagok 
maguk közül egyszerű szótöbbséggel választanak meg és az MPRT elnöke nevezi 
ki. 
1/4. Az etikai bizottság székhelye: 1116 Budapest, Sztregova út 3. 

2. Hatáskör és illetékesség: 
2/1. Az etikai bizottság hatásköre az MPRT Egyesület etikai kódexében foglaltak 
betartásának vizsgálata. 
2/2. Illetékessége az egyesület működése és tagjainak tevékenységére terjed ki 
Magyarország területén. 

3. Az erikai bizottság működése: 
3/1. Az etikai bizottság vezetője az Elnök. Irányítja és vezeti a bizottság munkáját, 
összehívja a bizottságot, tartja a tagokkal a kapcsolatot, a bizottság éves 
beszámolóját a közgyűlés elé terjeszti, képviseli a bizottságot az MPRT elnöksége 
felé. 
3/2. A tagok részt vesznek a bizottság ülésein, az ott készülő határozatokkal 
kapcsolatban szavazással döntenek, javaslatokat terjesztenek elő. 
3/3. Ülések és határozathozatal: A bizottság két alkalommal rendes ülést tart. Az 
etikai bizottság az éves közgyűlést megelőzően jelentést készít az éves 
tevékenységéről, melyről a közgyűlés előtt számol be és a beszámolót elfogadásra 
javasolja. Továbbá javaslatot terjeszt elő az elnökségnek az egyesülettel kapcsolatos 
etikai kérdésekben, illetve az etikai kódex módosításával kapcsolatban.  
Az etikai bizottság az etikai kódex megsértésével kapcsolatos ügyben rendkívüli 
ülésen határoz. Az etikai bizottság rendkívüli ülésének összehívását az Egyesület 
Elnöke is kezdeményezheti a hozzá érkezett panasz, bejelentés alapján, illetve a 
tagság 30+1 fő javaslatára. A bizottságot az etikai bizottság Elnöke hívja össze. 
A bizottság a rendelkezésére álló adatok, tények alapján vizsgálatot folytat, a 
vizsgálat megkezdéséről az érintett tagot értesíti és felhívja írásbeli védekezésének 
előterjesztésére. Az etikai bizottság zárt ülésen dönt az etikai vétséggel 
kapcsolatban. Erre az ülésre meghívja az etikai vétség elkövetésével gyanúsított 
tagot, aki személyesen adhatja elő védekezését, és előterjesztheti bizonyítékait.  



A bizottság döntését a határozatban közli, mely határozat etikai-függelmi ügyben 
lehet: figyelmeztetés – megrovás – kizárás, illetve más joghatóság által folytatott 
eljárás jogerős befejezéséig a tagsági viszony felfüggesztése. 
 
 

4. A bizottság határozata: 
4/1. A bizottság határozata elleni fellebbezést II. fokon az MPRT elnökség bírálja el. 
További jogorvoslat bírósági úton lehetséges. 
4/2. Elévülés az etikai ügybe 2 év, illetve bűncselekmény esetében a Büntető 
Törvénykönyvben előírtakkal megegyező mértékű. 
 
Az etikai bizottság működése során maximálisa figyelembe veszi a tagok 
személyiségi jogait és döntéseivel az MPRT alapszabályában foglaltakat és az Etikai 
Kódexben meghatározott erkölcsi normáknak eleget téve az egyesület szakmai 
tekintélyét és elismertségét kívánja támogatni. 
 


