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1. Általános rendelkezések 
 
fegyelmi eljárás a tag által elsődlegesen egyesületen belül elkövetett fegyelemsértő 
cselekményével összefüggésben alkalmazandó, de nem kizárt egyesületen kívül elkövetett 
cselekménnyel összefüggésben, ha az közvetve vagy közvetlenül érinti az egyesületet. Ezért a 
Tartalékos Katonák Országos Egyesülete (továbbiakban: TKOE vagy egyesület) jelen 
Fegyelmi Szabályzatának hatálya kiterjed 

 az egyesület valamennyi tagjára; 
 fegyelmi ügyekben eljáró vezető szerveire (elnök, elnökség, Ellenőrző Bizottság, 

Fegyelmi Bizottság); 
 minden olyan egyesületen kívüli ügyre, amelynek legalább egy személy TKOE 

egyesületi tagsági minőségében közvetlenül érintett. 
 
A jelen Szabályzat rendelkezéseit a TKOE Alapszabálya és más szabályzatainak 
rendelkezéseivel összhangban kell alkalmazni. 
 
Minden olyan fegyelmi ügyben, amelyről a jelen Szabályzat külön nem rendelkezik, a 
Magyar Köztársaság büntetőeljárási jogszabályait kell irányadónak tekinteni, azokat nem 
túllépve. 
 

II. Fegyelemsértő cselekmények 
 
< … > fegyelemsértő cselekményt követ el az, aki: 
- (1) < szabályszegés > megsérti az egyesület szabályzatainak bármely rendelkezését; 
- (2) < függelemsértés > akár írott, akár szóbeli elöljárói előírással, utasítással ellentétes 
tevékenységet folytat; nem teljesíti bármely önként vállalt kötelezettség teljesítését, nem 
teljesíti elöljárói utasításra, vagy kérésre elvégzendő feladatát, kötelezettségvállalását, ígéretét, 
továbbá ilyen tevékenységre másokat is rábír, illetve befolyásol vagy kényszerít; 
- (3) < vezetői mulasztás > választott tisztségviselőként visszaélést követ el, nem dolgozik, 
vagy nem tesz eleget tisztségéből eredő kötelezettségének, az ügyeket önös érdekből, 
hanyagságból vagy szándékosan nem intézi, aminek következtében az egyesület vagy annak 
tagjai erkölcsi és anyagi hátrányt szenvednek, csökken a szervezet működőképessége, 
társadalmi elismertsége; 
- (4) < titoksértés > a tudomására, vagy birtokába jutott, egyesületi eseményekre, ügyekre, 
tagokra vonatkozó bizalmas információkat, (ok)iratot, adatot hanyagul kezel vagy elveszít, 
illetéktelennek kiad, tudomására hozza, vagy azokról az érintett, kívülálló vagy a 
nyilvánosság számára előző egyeztetés nélkül nyilatkozik; 
- (5) < hírbehozás, valótlan állítás > egyesületi tagságával összefüggésben más személynek, 
az egyesületnek, különösen bajtársénak, az egyesület bármely tagjának személyiségi jogait 
sérti, jó hírnevét, megbecsülését csorbítja; róla, az egyesületről, szervezeti egységéről valótlan 
tény állításával, vagy valós tény hamis színben történő feltüntetésével, híresztelésével annak 
negatív értékítéletét kelti, lejáratja, vagy más erkölcsi hátrányt, anyagi kárt idéz elő; 
- (6) < alaptalan vád > más személyt etikai vagy fegyelmi vétség elkövetésével 
rosszhiszeműen és alaptalanul vádol; 
- (7) < kiteregetés > egyesületi belügynek tekintendő, egyesülettel kapcsolatos személyes, vélt 
vagy valós panaszát, sérelmét nyilvánosságra hozza, egyesületen kívül fórum elé tárja, vagy 
ott keres hozzá támogatást, vagy azt más szerveknél kívánja orvosolni; 
- (8) < rendbontás > az egyesület belső rendjét, békés működését és összhangját megzavarja, 
bomlasztó tevékenységet folytat, elégedetlenséget gerjeszt, szervez, a választott vezetőkkel 



Fegyelmi Szabályzat 
- rövidített, kivonatos változat - 

2. oldal. 
szembe helyezkedik, az egyesületi demokratikus fórumokat (vezetők, bizottságok, elnökségi 
ülés, közgyűlés) ellenük szervezkedik, lejáratást folytat, illetve ehhez támogatókat toboroz; 
- (10) < fegyelmezetlen viselkedés > a társadalmilag elfogadott együttélési, magatartási 
szabályokat, az elvárható írott vagy íratlan viselkedési normákat, erkölcsi elveken alapuló 
előírásokat, szokásokat, továbbá katonai etikai viselkedési (szokásjogi) normákat megsérti, 
vezetőként ilyen cselekményeket megtűr; 
- (11) < visszaélés az egyesület eszközeivel, más javára tevékenykedés > az egyesület tagjai 
körében, helyiségeiben, vagy más fórumon, az egyesület eszközeivel, akár tagként, akár 
választott vezetőségi tagként külön elnökségi engedély nélkül más személy, vagy szervezet 
javára, vagy magáncélból tevékenykedik bármely formában; 
- (12) < károkozás > az egyesület tulajdonában vagy kezelésében lévő eszközöket, 
vagyontárgyakat gondatlanul kezeli, azokat kivonja az egyesület közösségi tulajdonából, 
azokkal engedély nélkül más szervezet, személy részére vagy magáncélból munkát folytat, 
vagy az egyesületnek bármely más módon okoz anyagi, pénzügyi kihatású kárt, és azt 
felhívásra nem téríti meg; 
- (13) <egyéb érdeksértés > más módon sérti vagy veszélyezteti az egyesület érdekeit; 
- (14) < fegyelemsértés felfüggesztés hatálya alatt > megsérti a tagsági jogainak 
felfüggesztésével járó tilalmakat. 
 

III. Fegyelmi szankciók 
 
Fegyelmi szankció meghozataláról, kiszabásáról területi szervezeten belül felmerülő ügyben a 
szervezet elnöke (elnöksége) határozatban dönt, egyébként pedig az egyesület országos 
elnöksége (elnöke), vagy alkalmilag megbízott eseti Fegyelmi Bizottság. 
 
Magáról a fegyelmi eljárásról az eljárási szabályokról szóló IV. fejezet rendelkezik. 
 
Egyesületi fegyelmi eljárásban a következő szankciók hozhatók: 

1. Törlés 
2. Felfüggesztés 
3. Figyelmeztetés 
4. Megrovás 
5. Kizárás 

 


