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IPA Magyar Szekció BRFK Egyesülete
Fegyelmi Szabályzata

Az
International
Police
Association
/továbbiakban:
IPA–Nemzetközi
Rendőrszövetség/ Magyar Szekció Budapesti Rendőr-főkapitányság Egyesülete,
összhangban az elfogadott Alapszabállyal és megfelelve a hatályos jogszabályi
előírásoknak az egyesület tagjaira vonatkozóan a tagság szervezeti magatartásának
szabályozására az alábbi Fegyelmi Szabályzatot (továbbiakban: FSZ) alkalmazza.
I. A szabályzat hatálya, alkalmazhatósága
A FSZ hatálya kiterjed minden, az IPA Magyar Szekció BRFK Egyesületnél tagsági
jogviszonnyal rendelkező személyre, továbbá a tagfelvételi kérelem és nyilatkozat
aláírásának időpontját követően azon személyekre, akik érvényes tagfelvételi
kérelmet állítottak ki és azt az Egyesület vezetőségének leadták.
A FSZ szabályzat az IPA Magyar Szekció BRFK Egyesület I. pontban meghatározott
tagjainak a Magyar Köztársaság területén és külföldön szolgálaton kívül elkövetett
cselekményei esetén alkalmazandó.
II. Tagok kötelességei
Az IPA BRFK Egyesület tagjának kötelességei:
a./ köteles a kitűzött célok elérését tevékenyen elősegíteni,
b./ köteles tartózkodni az olyan cselekedetektől, melyek az IPA, vagy az IPA Magyar
Szekció BRFK Egyesülete jó hírnevét /tekintélyét/ csorbítják,
c./ a szervezet valamennyi szabályzatában foglaltakat betartani,
d./ az elnökség, valamint a vezető szervek határozataiban foglaltakat végrehajtani,
e./ az éves tagdíját a tárgyév március 15.-ig megfizetni,
f./ a nemzetközileg előírt /igazolványában szereplő/ személyi adatainak és az
egyesület működéséhez szükséges egyéb adatainak a nyilvántartásához és
kezeléséhez hozzájárulni.

III. A fegyelemsértésekről

1./ Fegyelemsértést követ el és fegyelmi eljárás keretében felelősségre kell vonni az
IPA Magyar Szekció BRFK Egyesülete azon tagját, aki az egyesületi tagsági
viszonyával kapcsolatos kötelezettségét nem teljesíti, azokat vétkesen megszegi
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vagy életvitele és magatartása általánosan elismer és elfogadott erkölcsi normákat
sért, vagy azokba ütközik.
2./ Minden esetben el kell rendelni a fegyelmi eljárást, ha az egyesület tagját:
a./ jogerősen, bűncselekmény elkövetése miatt elítélték;
b./ jogerősen, a szabálysértésekről szóló 2012. évi II. törvény a szabálysértésekről, a
szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről írt 172–173,
175/A, 177–178, 182–185, 189–194, 198–199, 203, 209–213, 215, 217, 219, 221,
223 §-a szerinti szabálysértés elkövetése miatt vonták felelősségre.
3./ a./ A fegyelmi eljárásban alkalmazott fegyelmi szankció célja az egyesület
érdekeinek védelme és az egyesület jogszabályszerű működésének biztosítása, az
egyesület jó hírnevének megőrzése, az egyesület tagjainak a fegyelemsértéstől való
visszatartása.
b./ A fegyelmi eljárás elrendelése, illetve a szankció kiszabása mellőzhető, ha a
fegyelemsértés olyan csekély súlyú, hogy a legenyhébb büntetés kiszabása is
elegendő - figyelembe véve a fegyelemsértő magatartását, az eset összes
körülményé, az egyesületi alapszabályban meghatározottakat- ilyen esetben a
figyelmeztetés is elegendő. A figyelmeztetést írásba kell foglalni.
c./ Amennyiben a fegyelemsértés elkövetője az eljárás elrendelése nélküli
figyelmeztetést nem fogadja el és annak közlésétől számított 8 munkanapon belül
kifogást jelent be, a fegyelmi eljárást haladéktalanul el kell rendelni.
4./ A fegyelmi eljárás során bármilyen büntetés alkalmazását kizárja, ha az
egyesületi tag a fegyelemsértést:
a./ kóros elmeállapotban,
b./ kényszer vagy fenyegetés hatása alatt,
c./ tévedésből,
d./ jogos védelmi helyzetben, vagy
e./ végszükségben követte el.
5./ Nem tekinthető az 4. pont a./ alpontja szerinti kóros elmeállapotnak az az eset,
amikor az egyesületi tag a cselekményt önhibából eredő ittas vagy bódult állapotban
követte el.
6./ Elévülés miatt nem indítható fegyelmi eljárás, ha a fegyelmi jogkör gyakorlójának
a fegyelemsértésről való tudomásszerzésétől számított hat hónap eltelt.
7./ A fegyelemsértés 6./ pont szerinti elévülésének kezdő napja:
a./ a kötelezettségszegő magatartásról történt tudomásszerzés napja,
b./ ha a fegyelemsértést valamely kötelezettség elmulasztása, vagy nem teljesítése
valósítja meg, akkor az a nap, amikor a kötelezettség teljesítésére rendelkezésre álló
határidő eltelt,
c./ ha a kötelezettségszegés valamely jogellenes állapot fenntartásában valósul meg,
abban az esetben az a nap, amikor ez a jogellenes állapot megszűnik,
d./ külföldön elkövetett fegyelemsértés esetén - amennyiben a külföldi tartózkodás az
IPA Magyar Szekció BRFK Egyesülete érdekkörébe tartozik- a hazatérés napja.
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IV. Fegyelmi büntetések
1./ Az egyesület tagjával szemben a következő büntetések alkalmazhatók:
a./ tagsági jogviszony 2 hónaptól 2 évig terjedő felfüggesztése,
b./ tagsági jogviszony megszüntetése,
c./ pénzbüntetés.
A kiszabható büntetések közül a fegyelmi jogkör gyakorlója választ oly módon, hogy
azok közül melyik az a szankció, ami leginkább szolgálja az Egyesület céljainak
megvalósítását, valamint melyik alkalmas leginkább az elérni kívánt fegyelmező cél
megvalósítására.
2./ A pénzbüntetés mértéke nem haladhatja meg a mindenkori éves egyesületi tagdíj
összegének tízszeresét. A pénzbüntetés legalacsonyabb összege tízezer forint. A
pénzbeli szankciót az IPA Magyar Szekció BRFK Egyesülete pénztárába kell
befizetni.
V. A fegyelmi jogkör gyakorlása
1./ A fegyelmi jogkör magában foglalja a fegyelmi eljárás lefolytatásának és a
szankciók kiszabásának jogát.
2./ A fegyelmi jogkört az IPA Magyar Szekció BRFK Egyesület Elnöke vagy általa
kijelölt elnökségi tag, illetve Felügyelő Bizottsági tag gyakorolja. A fegyelmi eljárás
lefolytatására az Egyesület Elnöke által kijelölt 3 tagú bizottság /vizsgálóbizottság/
jogosult, akiket az Egyesület elnöke jelöl ki. Első fokon, ez a bizottság jár el és ennek
elnöke hozza meg a fegyelmi szankcióról szóló döntést.
3./ IPA BRFK Egyesület elnökségi tisztségviselőivel szemben a fegyelmi jogkört a
Közgyűlés által az Egyesület tagjaiból választott külön 3 tagú bizottság gyakorolja,
amelynek elnökét maga a bizottság jelöli ki.
VI. A fegyelmi eljárás
1./ Az IPA Magyar Szekció BRKF Egyesület elnöke, ha a tudomására jutott tények
alapján a fegyelemsértés megalapozott gyanúja állapítható meg, az egyesület
tagjával szemben a fegyelmi eljárást elrendeli, vagy az Egyesület elnökségével
egyeztetve, az érintettet figyelmeztetésben részesíti.
2./ a/ A fegyelmi eljárást határozattal kell elrendelni, ennek egy példányát az eljárás
alá vont személynek kézbesíteni kell. A határozatnak tartalmaznia kell az eljárás
alapjául szolgáló tényeket, körülményeket, a kivizsgálással megbízott személy,
személyek nevét és az eljárás befejezésének határidejét.
b/ A fegyelmi eljárás során vizsgálatot kell tartani, amelyet 30 napon belül be kell
fejezni. E határidőt az eljárás elrendelője az egyesületi elnök írásos jóváhagyásával
további két alkalommal - legfeljebb 60 nappal - meghosszabbíthatja.
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c/ A fegyelmi eljárás elrendeléséről az arra jogosult személy a fegyelmi eljárásra okot
adó magatartásról, illetve tényről való tudomásszerzést követően haladéktalanul
intézkedik.
d/ A fegyelmi eljárásban a tényállás megállapításához, a megalapozó körülmények
tisztázásához szükséges bizonyítékok felderítéséhez az arra jogosult személy a
fegyelmi eljárás elrendelésével egyidejűleg vizsgálót bíz meg.
3./ A fegyelmi vizsgálatban nem vehet részt az, aki az ügyben érdekelt, vagy akitől
egyéb okból elfogulatlanság nem várható.
4./ Az eljárás alá vont személy a fegyelmi eljárás elrendelésétől kezdve kérheti, hogy
képviseletében az IPA Magyar Szekció BRFK Egyesület tagja járjon el.
5./ A fegyelmi eljárást fel kell függeszteni, ha az eljárás alá vont személy tartós
távolléte, illetve egészségi állapota miatt védekezését előterjeszteni nem tudja,
akadályoztatása miatt eljárási jogait nem gyakorolhatja. A fegyelmi eljárást az eljárás
alá vont távolléte, illetve akadályoztatása időtartamára fel kell felfüggeszteni.
Amennyiben a rendelkezésre álló adatok alapján, előreláthatóan a tagsági jogviszony
megszüntetése fegyelmi szankció kiszabása szükséges, a fegyelmi eljárást az
eljárás alá vont személy távollétében is folytatni lehet.
6./ Ha a fegyelemsértés súlya, vagy jellege miatt az eljárás alá vont személynek az
IPA Magyar Szekció BRFK Egyesület hivatalos helyiségeitől való ideiglenes
távoltartása szükséges, akkor az Egyesület elnöke eltilthatja az eljárás alá vontat az
Egyesület hivatalos helyiségeinek látogatásától és azon rendezvények látogatásától,
amelyeken az IPA Magyar Szekció BRFK Egyesület hivatalosan képviselteti magát.
7./ Az eljárás alá vont egyesületi tag eljárási cselekményekről való értesítése, azok
helyéről és időpontjáról történhet elektronikus módon, lakcímére vagy bejelentett
tartózkodási helyére történő postai úton.
8./ A fegyelmi eljárás során a pontos tényállást kell tisztázni. Az eljárás alá vont
személy javára és terhére szolgáló körülményeket egyaránt fel kell deríteni, ennek
keretében be kell szerezni az ügy szempontjából jelentőséggel bíró bizonyítékokat.
A fegyelmi eljárás alá vont személy a fegyelmi ügy irataiba betekinthet, azokról
feljegyzést, másolatot készíthet, az eljárással összefüggő indítvánnyal élhet.
9./ A vizsgálat befejezésekor a vizsgáló az eljárás alá vont személyt felhívja, hogy az
iratismertetésen jelenjen meg. A vizsgáló az iratismertetést követően írásban foglalja
össze a megállapításait, az eljárás alá vont személy észrevételeivel kapcsolatos
véleményét és az ügy lezárására vonatkozó javaslatát. A keletkezett iratokat és
megállapításait a vizsgálat befejezését követően 3 napon belül az IPA Magyar
Szekció BRKF Egyesület elnökének, vagy általa kijelölt fegyelmi jogkör gyakorlójának
átadja, aki meghozza döntését és erről írásban értesíti az eljárás alá vontat.
10./ A fegyelmi büntetést oly módon kell kiszabni, hogy azok közül melyik szolgálja
leginkább az IPA Magyar Szekció BRFK Egyesület céljainak megvalósítását, mely
alkalmas az elérni kívánt fegyelmező cél megvalósítására.
11./ A fegyelmi eljárást meg kell szüntetni, ha:
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a./ a cselekmény nem fegyelemsértés, nem bűncselekmény, vagy nem
szabálysértés,
b./ nem állapítható meg, hogy a terhére rótt fegyelemsértést az eljárás alá vont
elkövette el,
c./ a fegyelemsértést nem az eljárás alá vont követte el.
d./az eljárás alá vont meghalt, vagy tagsági jogviszonya időközben megszűnt,
e./ a cselekmény elévült.
12./ Amennyiben a fegyelmi eljárás során az a megállapítás születik, hogy az eljárás
alapjául szolgáló magatartás bűncselekmény, vagy szabálysértés, akkor a
feljelentést az illetékes hatósághoz kell továbbítani.
13./ A fegyelmi ügyben határozatot kell hozni, melyet az eljárás alá vont személy
előtt ki kell hirdetni. A határozat egy példányát az eljárás alá vont személy részére
kézbesíteni kell.

VII. Jogorvoslatok
1./ A fegyelmi büntetésről hozott határozat ellen az érintett, a közlést, vagy
kézhezvételtől számított 8 napon belül az IPA Magyar Szekció BRFK Egyesület
Elnökségéhez címzett levelével, írásban panasszal élhet.
2./ Az Egyesület Elnöksége az iratok alapján az egész eljárást és a hozott döntést
felülvizsgálja. Ennek ismeretében az első fokon hozott fegyelmi határozatot
helybenhagyja, vagy megváltoztatja. A fegyelmi szankció mértékét csökkentheti,
enyhébb büntetést szabhat ki, illetőleg az eljárást megszüntetheti. Amennyiben a
felülvizsgálata során, olyan eljárási hibákat észlel, melyek nem orvosolhatók a
fegyelmi eljárást hatályon kívül helyezi, az eljárást megszünteti. A hozott döntésről
Egyesület eljárás alá vont tagját írásban értesíti.
3./ Az IPA Magyar Szekció BRFK Egyesülete Elnökségének fegyelmi hatáskörében
hozott, valamint a panasszal kapcsolatos határozata ellen az eljárás alá vont
személy és képviselője a Közgyűléshez fordulhat, amelynek döntése végleges és
végrehajtható.
VIII. A fegyelmi szankció végrehajtása
1./ A fegyelmi szankcióról szóló határozatot annak jogerőre emelkedésétől számított
30 napon belül végre kell hajtani.
2./ A fegyelmi büntetés jogerős, amennyiben ellene az Egyesület tagja panasszal
nem élt, illetve, ha a panaszát vagy keresetét visszavonta, vagy a bíróság, a fegyelmi
szankciót kiszabó határozat ellen benyújtott keresetet jogerősen elbírálta.
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IX. A fegyelmi szankció hatálya
1./ A fegyelmi büntetés hatálya az az időtartam, amely alatt az IPA Magyar Szekció
BRFK Egyesület tagja fenyítő határozatban meghatározott joghátrányokat viseli.
X. Záró rendelkezések
1./ Az Egyesület tagjaira az IPA Magyar Szekció BRFK Egyesület Alapszabályán és
Fegyelmi Szabályzatán kívül, a szolgálati, hatályos jogszabályok is alkalmazandók.
A Szabályzatot az Elnökség a 20-1/0525/2020 számú határozatával elfogadta, így e
szabályzat az elfogadás napjától hatályos.
Budapest, 2020. május 25.
Császár Mihály István
elnök

