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Figyelmeztetés! Az alábbi szöveg nem vicces, de hasznos és bizonyos aspektusból szép is.

ALAPELVEK

A Magyar Kétfarkú Kutya Párt Etikai Kódexének célja

Az Etikai Kódex megalkotásának célja, hogy ismertesse azokat az etikai normákat,

amelyeket az Magyar Kétfarkú Kutya Párt (a továbbiakban: MKKP, illetve párt)

működése során kiemelten fontosnak tart.

Az MKKP Etikai Kódexének (a továbbiakban: Kódex) kiindulópontja az alapvető

emberi jogok, valamint a tisztesség, a becsületesség, a bizalom, a tisztelet, az

emberségesség, a tolerancia és a felelősség etikai alapelvének tiszteletben

tartása.

A Kódex az MKKP által elfogadott azon etikai normákat tartalmazza, amelyeket a

működése során a párton belüli, továbbá a párton kívüli érintettekkel szemben is

alkalmaz.

A Kódex tartalmazza egyrészt a betartandó etikai normákat, másrészt felhívja a

figyelmet az etikai kockázatokra is, támogatást nyújt az etikai problémák

felismerésében és kezelésében, valamint tartalmazza az etikai ügyek

bejelentésének folyamatát is.

A Kódex kapcsán fontos továbbá hangsúlyozni, hogy akár egyetlen személy etikai

vétsége is veszélyeztetheti az MKKP jó hírét, valamint megrendítheti az MKKP

iránti bizalmat, ezért minden érintettől elvárjuk a Kódex ismeretét és betartását.

Fontos kiemelni továbbá, hogy a Kódex nem tartalmazhat és nem is tartalmaz

útmutatást minden lehetséges helyzetre és témára.

A Magyar Kétfarkú Kutya Pártra vonatkozó érvényben lévő jogszabályok és a párt

alapszabálya elvárásokat és útmutatásokat fogalmaznak meg. Ennek megfelelően

fontos és elvárt ezek ismerete és betartása is.
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A KÓDEX SZEMÉLYI HATÁLYA

A Kódexben foglaltak betartása az MKKP-hez köthető személyekre kötelező

érvényű. A Kódex a kiemelten fontos szereplőkkel (továbbiakban: szereplők) és

etikai kérdésekkel foglalkozik részletesen.

Szereplők
- párt vezetői: Elnökség tagjai

- párt szerveinek tagjai

- párttagok

- pártoló tagok

- párt jelöltek

- MKKP munkavállalói

- önkéntes munkát végzők (“passzivisták”)

- MKKP-hez köthető online platformokhoz csatlakozott személyek

- MKKP rendezvényén résztvevő személyek

Az Etikai Kódexben leírt magatartási szabályok hatálya kiterjed az MKKP mindenkori
vezető tisztségviselőire, tagjaira, felügyelő bizottsági tagjaira és az MKKP-val
munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban (vállalkozás,
megbízás) álló személyekre, illetve az önkéntesként vagy gyakornoki jogviszonyban
foglalkoztatott személyekre (a továbbiakban: közreműködők). Az Etikai kódexben
közreműködő alatt tágabb értelemben, minden olyan személy értendő, aki bármilyen
minőségben, bármilyen megbizatás vagy szerződés (tagság, vezető tisztségviselői
minőség, felügyelő bizottsági tagsági minőség, munka-, vállalkozói, megbízási,
önkéntes, gyakornoki jogviszony stb.) keretében az MKKP tevékenységében illetve
javára közreműködik, vagy az MKKP nevében jár el.

Emellett a Kódexben foglalt normák betartását várjuk el az egyéb érintettektől is.

A Kódex elsősorban az MKKP-hoz köthető tevékenység (pl. politikai akció,

pártrendezvény, önkéntes munka, önkormányzati és egyéb képviselet, stb.) során

elvárt magatartásokat szabályozza, ugyanakkor az MKKP minden hozzá kapcsolódó

személytől munkaidőn túl, magánemberként is olyan magatartást és

kommunikációt vár el, amely megfelel a Kódexben foglaltaknak.

Az MKKP vezetőinek különleges felelősségük van az etikus működés kultúrájának

kialakításában és fenntartásában:

- személyes példát kell mutatniuk az etikus magatartással
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- mindent meg kell tenniük annak érdekében, hogy biztosítsák a Kódex

megismerését, az abban foglalt elvárások pontos értelmezését

- folyamatosan figyelemmel kell kísérniük az etikai elveknek való megfelelést

Emellett a szereplők:

- elkötelezettek amellett, hogy a kölcsönös bizalmon, a mások tiszteletén és

méltóságának tiszteletben tartásán alapuló környezetet fenntartsanak

- tiszteletben tartják egymás vallásszabadsághoz való jogát, gyülekezési

jogát, pihenéshez, szabadidőhöz és rendszeres fizetett szabadsághoz való

jogát és más alapvető emberi jogát.

Alapvetések

- Az etikai eljárásban érvényesíteni kell az ártatlanság vélelmét, és védeni

kell minden érintett jó hírnévhez fűződő jogát. Az etikai eljárásban minden

érintett egyenlő.

- Az Etikai Bizottsag a kódex szerinti etikai vétséget bírálja el, és nincs

hatásköre, tehát nem jár el azokban az ügyekben, amelyekben az ügy

elbírálása jogszabályban foglalt rendelkezés alapján valamely hatóság,

bíróság, intézmény, munkáltató hatáskörébe tartozik.

- Az Etikai Bizottsag nem jár el olyan ügyekben, amelyekben már jogerős

döntés született, vagy illetékes bíróság, vagy hatóság előtt jogorvoslati

eljárás van folyamatban.

- Az etikai eljárásokat jogszerűen és tisztességesen kell lefolytatni.

- Nem folytathat vizsgálatot, és nem vehet részt a döntéshozatalban és az

Etikai Bizottság állásfoglalásának kialakításában a Bejelentő, az eljárás alá

vont Bejelentett, az a személy, akinek meghallgatása az eljárás során

szükséges, vagy akitől az ügy elfogulatlan megítélése egyéb okból nem

várható el.

- Az etikai eljárásokat a lehető legegyszerűbb módon, az eljárás bármely

résztvevőjénél felmerülő költségek minimalizálásával kell lefolytatni.

- Az eljárás során az etikai vétség gyanújával érintetti személy számára –

adatainak zárt kezelését kérő bejelentő személyének felfedésén kívül –

biztosítani kell az iratokba való betekintés jogát és a jogai gyakorlásához

szükséges tájékoztatást.
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A KÓDEX elvárásai

Politikai tevékenységgel szemben való elvárások

- Hatalommal, befolyással való visszaélés,

- abból anyagi vagy egyéb módon haszon húzásnak

- a párt nevében a párt elveivel ellenkező módon való viselkedés,

megnyilatkozás

minden formája tilos.

A hátrányos megkülönböztetés tilalma

A szereplők elkötelezettek a hátrányos megkülönböztetés tiltása és megelőzése

mellett.

A szereplőkkel szembeni elvárás, hogy

- ne diszkrimináljanak nem, családi állapot, életkor, nemzetiség, etnikai

származás, bőrszín, vallási és politikai meggyőződés, fogyatékosság,

szexuális orientáció alapján

- egymással kialakított kapcsolataikat az együttműködés, a nyitottság, a

bizalom, az egymás kölcsönös elismerésének és támogatásának elveire

építsék

- legyenek nyitottak és fogékonyak a kulturális sokszínűségre (diverzitás)

- ne adjanak közre és ne terjesszenek olyan dokumentumokat és vicceket,

amelyek másokat sérthetnek

- lépjenek fel határozottan a hátrányos megkülönböztetés minden formája

ellen

Zaklatás

Minden szereplő felelős azért, hogy támogassa a bizalmon és egymás kölcsönös

tiszteletén alapuló légkört.

Az MKKP minden helyen tiltja a szereplők és egyéb érintettek elleni erőszakot és

zaklatást.

Ennek megvalósulása érdekében a szereplőkkel szemben elvárás, hogy

- ne viselkedjenek úgy, hogy azt bárki erőszakosnak, megfélemlítőnek,

gyűlölködőnek, rossz szándékúnak vagy sértőnek tekinthesse

- tartózkodjanak a szexuális zaklatás minden formájától

A szexuális zaklatás a nemi alapú diszkrimináció egyik fajtája, mely magába

foglalja az olyan szexuálisan meghatározott nemkívánatos viselkedést, mint pl. a

testi kontaktus és közeledés, a szexuális színezetű megjegyzések, pornográf képek

mutatása, szexuális jellegű követelések akár szóban, akár tettekkel.
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Továbbá elvárások
- tartózkodjanak mások megalázásától és megsértésétől

- tartózkodjanak a származással, az etnikai hovatartozással, a vallási

meggyőződéssel, az életkorral vagy a szexualitással összefüggő viccek

mesélésétől

- ne terjesszenek vagy tegyenek közzé erőszakos tartalmú anyagokat

- ne éljenek vissza másokra vonatkozó személyes információkkal

- ne terjesszenek rossz szándékú pletykákat és ne használják az elektronikai

eszközöket sértő vagy hátrányos megkülönböztetéshez vezető információk

továbbítására

- a rasszista, szexista, vallásában mást mélyen sértő humor kerülendő

- valakinek vagy valakiknek a lealacsonyítása, alacsonyabbrendűsítése

dehumanizálása kerülendő

- munkavégzéskor a munkavédelmi szabályokat tartsák be

- a párt bizalmas információit, értékeit ne hagyja őrizetlenül

- pártot érintő bizalmas témájú beszélgetéseket ne folytasson nyilvános

helyen, sem a társaság közösségi helyiségeiben, sem a társaság

létesítményein kívül

- a biztonsággal kapcsolatos eseményeket (pl.: bűncselekmények, fenyegető

hívások, bizalmas információ elvesztése) minden esetben jelezze a párt

vezetőinek

A magánszféra és a bizalmas információk védelme

Az MKKP elkötelezett a szereplők személyes információinak bizalmas kezelése

mellett.

A párt csak olyan adatokat kér el, kezel (tárol), amelyeket a jogszabályok lehetővé

tesznek, és amelyek elengedhetetlenek a párt hatékony működéséhez.

A levéltitok védelmét az elektronikus kommunikáció minden formájában is

megtartjuk.
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ETIKAI BIZOTTSÁG

Funkciója, tagjai
Az Etikai Bizottság közreműködik abban, hogy a jelen Etikai Kódex szabályai megfelelően
érvényesüljenek.
Az Etikai Bizottság három tagból áll, akiket az Elnökség jelöl. A jelölteket a párt taggyűlése
titkos szavazást követően kéri fel határozatlan időre. Az Etikai Bizottság tagjainak nem
feltétlenül kell a Párt tagjának lennie. A Bizottság tagja nem járhat olyan ügyben, amelyben a
panaszolt, vagy panaszos a Ptk szerinti hozzátartozója, vagy amely ügynek eldöntéséhez
kapcsolatban gazdasági érdeke fűződik. Ebben az esetben helyette a bizottság és az
elnökség közösen javasol póttagot, akit a párt taggyűlése titkos szavazással szavaz meg.

Az Etikai Bizottság tagjai közül elnököt választ, aki gondoskodik az ülések összehívásáról és
levezetéséről, jegyzőkönyvezéséről és a döntések szövegezéséről.

Az Etikai Bizottság etikai ügyekben szükség esetén felkérésre, vagy bármely tagjának
kezdeményezésére ajánlást bocsáthat ki. Az ajánlás nem kötelező érvényű.

Az etikai eljárás
Az Etikai Bizottsághoz írásos indítványokat lehet beadni elektronikus
(mkkpetikaibizottsag@gmail.com) úton az alábbi eljárásban:
1. az Etikai Bizottság köteles a beadvány befogadásáról az érkezéstől számított 7
napon belül dönteni,
2. a befogadott indítványról a befogadástól számított 30. napig dönt,
3. a 2. pontban meghatározott határidőt egyszeri alkalommal az Etikai Bizottság
további 15 nappal meghosszabbíthatja.
4. a beérkezett panaszokat az etikai bizottság bizalmasan kezeli

Az Etikai Bizottság meghallgatja az eljárás kezdeményezőjét (panaszost) és azon
személyt, melynek magatartásával kapcsolatos etikai kifogás érkezett (panaszoltat),
továbbá bármilyen más személyt, amennyiben indokolt. A panaszoltnak lehetőséget
kell biztosítani az ellene felhozott etikai panasz megismerésére és annak cáfolatára,
bizonyítékai előterjesztésére. Az Etikai bizottság üléseit zártan tartja meg, döntéseit
szavazat-többséggel hozza meg. Az etikai eljárás során törekedni kell arra, hogy a
személyközi vitákat békésen rendezzék az érintettek. Ha szükséges, az etikai
bizottság az ügybe további szakembereket vonhat be (pl. jogi, pszichológiai).

Az Etikai Bizottság elektronikus szavazást tarthat. Az Etikai Bizottság tagjai az elnök
kivételével távolról való részvételre jogosultak
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Az Etikai Bizottság az eljárást határozattal zárja, melyben a panaszolttal
kapcsolatban javaslatot fogalmaz meg a párt elnöksége felé.

Az etikai eljárás eredményeként hozott döntés:

- Annak megállapítása hogy a vizsgálat tárgyává tett cselekmény megsértette

az Etikai Kódex egy, esetleg több rendelkezését. Az etikai szabály

megsértése miatti elmarasztalás és az etikus magatartásra történő felhívás.

- Annak megállapítása, hogy az etikai eljárás tárgyává tett magatartás nem

ellentétes az Etikai Kódexével;

- Bizonyítottság hiányában nem állapítható meg az Etikai Kódexet sértő

magatartás.

A javasolható szankciók egyebek mellett az alábbiak lehetnek:

- párttag a pártból való kizárása

- nem vehet részt MKKP eseményeken

- tisztségétől megfosztható

- nem kaphat és nem jelölhető tisztség betöltésére

- párttal fennálló munkaviszonya megszüntethető

- a szankciókkal kapcsolatban időtartam meghatározható

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

Jelen Etikai Kódexet a Párt taggyűlése határozattal fogadja el.

Kelt, 2019. november 24.

……………………………………………….

jegyzőkönyvvezető
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