A MOME Etikai Tanácsának ügyrendje
I.

Az Etikai Tanács eljárása

1. Az Etikai Tanács tagjainak szenátusi megválasztását követően a Kancellár összehívja
az Etikai Tanács első ülését. Az Etikai Tanács tagjai az első ülésen maguk közül
elnököt választanak. Az Etikai Tanács üléseit a Kancellári Iroda jogásza segíti és
ellátja az Etikai Tanács titkári feladatait.
2. Az Etikai Tanács tagjai a megbízatásukkal járó titoktartással tartoznak.
3. A bejelentés vizsgálatára az Etikai Tanács titkára a bejelentésről történő
tudomásszerzését követő 8 napon belül köteles összehívni a Tanácsot. A Tanács
határozatképes, ha legalább 5 tag (melyből legalább három az Egyetem
alkalmazottja) jelen van. Az Etikai Tanács szükség szerint tart ülést.
4. A Tanács a bejelentést megvizsgálja és dönt az etikai eljárás megindításáról, a
bejelentés megalapozatlanságáról, illetve a bejelentőt a bejelentés kiegészítésére,
pontosítására kérheti a döntés meghozatala érdekében. A döntésről a bejelentőt 8
napon belül tájékoztatni kell.
5. Az etikai eljárás megindításáról a Tanács írásbeli határozatot hoz, amely tartalmazza
az eljárás alapjául szolgáló cselekmény rövid leírását. A Tanács határozatait a
levezető elnök írja alá.
6. Az eljárás alá vont egyetemi polgárt, valamint a bejelentőt az etikai eljárást elrendelő
határozat kézbesítésével kell értesíteni az eljárás megindításáról.
7. Az etikai eljárásban az egyetemi polgár, továbbá meghatalmazottja (Ptk. alapján)
járhat el.
8. Ha az etikai eljárás alá vont személy ellen ugyanabban az ügyben büntető vagy
fegyelmi eljárás folyik, annak jogerős befejezéséig, illetve, ha az etikai eljárás alá
vont személy meghallgatáson való részvétele önhibáján kívüli okból nem lehetséges,
legfeljebb az akadály megszűnéséig az etikai eljárást fel kell függeszteni.
9. Az etikai eljárást annak megindításától számított – az előző bekezdésben foglaltak
kivételével – egy hónapon belül be kell fejezni és érdemi határozatot kell hozni.
10. Az etikai eljárás lefolytatása és a határozathozatal tekintetében a Hallgatói fegyelmi
és kártérítési szabályzat rendelkezéseit kell értelemszerűen alkalmazni.
II.

Az etikai eljárásban hozott döntés

1. Az etikai eljárásban az Etikai Tanács az alábbi döntéseket hozhatja:
a. megállapítja, hogy a panasz alaptalan és azt elutasítja,
b. megállapítja az etikai vétség megtörténtét és a tárgyalás során lehetőséget ad
arra, hogy az etikai vétség természetének megfelelő elégtételt a felek maguk
állapítsák meg, amit határozatban rögzít;
c. megállapítja az etikai vétség megtörténtét és kötelezi az elkövetőt, hogy adjon a
vétség természetének megfelelő elégtételt a sértett számára,
d. megállapítja az etikai vétség megtörténtét és továbbítja az ügy súlyosságára
tekintettel az ügy iratait az intézkedés tételére jogosultnak, a Fegyelmi
Bizottságnak vagy a munkáltatói jogkör gyakorlójának,
e. büntetőfeljelentés tételére tesz javaslatot, amennyiben súlyos jogszabálysértést
állapít meg.
2. Ha az etikai vétség elkövetője az 1. pont b) vagy c) pontja szerint elégtételt ad, úgy
az Etikai Tanács határozatát anonimizált formában teszi közzé. Amennyiben a vétkes
elmulaszt elégtételt nyújtani, úgy az Etikai Tanács határozata névvel jelenik meg.
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III.

Jogorvoslat

1. Az Etikai Tanács eljárásában hozott döntés ellen jogorvoslati kérelem nyújtható be.
2. A jogorvoslati kérelmet a határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül írásban
az Etikai Tanácsnál lehet előterjeszteni. Elbírálása hallgatók esetében a Hallgatói
Jogorvoslati Bizottság, más esetben a munkáltatói jogok gyakorlójának, megbízási
vagy vállalkozási szerződéses jogviszony esetében a Kancellár hatáskörébe tartozik.
3. A jogorvoslati kérelem elbírálásához az Etikai Tanács a jegyzőkönyvet, valamint az
ügy valamennyi iratát a másodfokon eljáró szerv részére köteles átadni.
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