
A MAGYAR }IADTUDorraÁNyt rÁnsasÁc
ETIKAI ÉS PECYPLMI SZAB ÁtYZeU

Jelen dokumentum aMagyar Hadtudomanyi Tarsaság (továbbiakban: Tarsaság illetve

MHTT) szervezetíés működésí-izabáúyzatanak (SZMSZ) mellékletét képeÁ és Össáangban

á11 annak megállapíásaival.
Az etikai és fegyelmi szabályzat aMagyat Hadtudomanyi Tarsaság valamennyi ren-

des, pártoló, tisáeletbeli és örökös tagjara vonatkozik,
Ezen szabáIyzat azesetleges áta normasértéseket valamint a fegyelmi jellegú vétsé-

geket tartalmazza,. Á*"ooyiben Jvétség erkölcsi j9llegri, úgy etikai eljáras sztikséges, melYet

b etlkaibizottság 6n) fÓlyat le. A fegyelmi jellegu _ és mas ide tartozó _ ügyek esetén a

munkát a felügyelő bizottság (FB) végzi el.

ETIKAI SZAB^LYZAT

Az etikai szabályzatrendeltetése azoknak az éltalrános emberi valamint sPecifikus kÖ-

vetelményeknek és esúknek az összefoglalas4 amelyek egyrészt az MHTT fudománYos és

egyesiileti tevékenységének erkölcsi tisú.aságát, bel- és külföldi jó hímevét, megbecsÜtségét,

áásaeénakerkolcsi fádhetetlenségét feltételezik,másrészt pedig ezek megsértése esetén az

"ttui-.r:arasok 
az EB ügyrendjében nreghatírozotlakszerint lefolYtaÜatók. Ebbe akategőiá-

ba tartozrrak:
_ ha a Tarsaság bármelyik taga azAlapszabály yagy ,aISZMSZ szellemiségével valamint

tartalmi követelrnényeivel ell"ot"t.., azokatmegkérdőj elező értékeket, normákat hirdet, vagY

eszerint cselekszik,
_ zimennyiben,á Tarsaság bármelyik tagja mas tagok|al szemben nem érvénYesíti a kÖl-

csönös bizalom, a tisztelet éi megbeósilés követelményeit, megsérti mások önérueté\ emberi

méltóságát,
_ arnennyiben a Társas ágtagla a reáÁszabott jogerős bírósági Ítélet miatti kJzárás szÍiksé-

gességét és jogszerűs égétvitatj4 aztkétségbe vonj4 
^ _

_ amennyiben tagásunk áilrrsasagkéretein belüt folYatott tevékenysége során önös ér-

dekének előtérbe heiyezósével nyilvanvalóan sérti a közösség érdekeit YagY a Társaság nemes

hagyományait,
_ amennyiben a tisáségéből eredő kötel€zettségeit, vállalt feladatait bizonyíüatóan szán-

dékosan elhanyagolja, tovibba arábízottközösségi vagyonnal tudatosan szabálytalanul, fele_-

lötlenü gazdalkodik (ha azonban a szándékosság iénye nem áll fenn, ÚgY fegYelmi eljarasnak

van helye),
_ ha bármelyik tagtarsunk nem tartja be a fudományos kutatómunka és a publikációs tevé_

kenység írott és íratlá szabűyait,nem törekszik a valós értékek feltaÁsáru továbbá amenY-

nyiú.o'rr"* korrekt módon keieii a segítő szandéhi szakmai és etikai bírálatot,

_ amennyiben a megítélésére bízoűfudományos mrrnkák elbíráasa során nem tartja be a

vonatkozó (például az arronimitasra vonatkozó) szabáIyokat, ha nem az ígazságos, elfogulat_

lan minősítésre törekszi§ tovább ába színdékosan (például: ÖnÖs érdekbŐl) előnYben részesít

arra érdemtelen szellemi terméket, jelöltet vagy pályáaőt,

_ amennyiben megsérti a tudományos koúegialitas és tisáesség szabá|yait, masok tudo-

mányos eredményeit sajátjaként hasáálj u ru§ *rrrak minősíti, továbbá ha masok nevében

illetékteleníil nyilatkozik,
_ ba egy tagtarsunk szándékosan akadáIyozza mások, arra érdemesek tudományos érvé_

nyesülését, értékes alkoások haszrrosulasát,
_ ha a Tarsaság áGa a vele szemben indokolt módon foganatosított eljarast vitatja" akőz-

reműködést megtagadj a.



Az etikai eljárást minden esetben azEB ügytendjébenrögzített és elfogadott szabá-

lyok szigoru betartásával kell lefolytatni, annak érdekében, hogy az erkölcsi követelmények a

tagság meggyőződésére és példamutatatására támaszkodva erősítsék a Társaság szakmai és

etikai presztízsét.

FEGYELMI SZABÁLYZAT

Fegyelmi vétség vagy annak gyanűja esetén (amennyiben a Társaság valamelyik szer-

ve vagy tagja fegyelmi eljárást kezdeményezett, yagy az FB ennek szükségességét|átja) az

eljárást a felügyelő bizottság folytatja le saját ügyrendjének megfelelően.
Fegyelmi vétséget követ el:

- a Társasá g azon tagtra, aki valamely, az MHTT tagságból eredő kötelezettségét ismétel-

ten vagy súlyosan megszegi, azaz anTlennyiben:

- egy évnél régebben 1ejárt esedékességú tagdíját írásbeli felszólításra sem f,rzette be;

- az MHTT céljáva|, szellemiségével, az Alapszabállyal, a szervezeti és működési sza-

bályzattal össze nem egyeztethető magatartást tanúsít,
- az atiszteletbeli vagy örökös tag, aki az MHTT céljával, szellemisógével, értékrendjével

össze íem egyeztethető magatartást tanúsít,
- az apártoló tag, aki önként vállalt kötelezettségeinek nern tesz eleget.

F e gyelmi véts é g ek e s etén alkalmazható fe gyelmi b ünteté s ek :

- figyelmeztetés;
-kizárás.

Amennyiben a felügyelő bizottság akizárásra teszjavaslatot, az iw a kiildÖttg$Ílés
elé kerül.

Bíróság által elbííált és meghozotthatározattal kapcsolatban az MHTT elnÖksége a bÍ-

rósági döntésnek megfelelően jár el.

Fegyelmi eljárást bármely tag kezdeményezhet az MHTT elnökségénél illetve a felü-
gyelő bizottságnál, ha észleli, hogy valamely tag a Társasággal szembeni kötelezettségét nem

teljesíti.
Amennyiben a fegyelmi eljárást megalapozó kötelezettségszegés pótolhatÓ, al<kor az

MHTT elnöksége a tagot írásban szőlitja fel kötelezettségének teljesítésére. Amennyiben a tag

kötelezettségét pótolta, fegyelmi büntetés kiszabására nem kerülhet sor.

A fe gyelm i határ o zat me gho zatal ának határidej e a kezdeményezéstő l sz ámított 3 0 nap.

A fegyelml, vtzsgálat során a felügyelő bizottság bárkit meghallgathat, illetve bármi-
lyen törvényes bizonyítékot felhasználhat.

A fegyelmihatározat ellen az MHTT elnökségéhez benyújtott fellebbezésnek van he-

lye. A fellebbezést az elnökség a küldöttgl.rilés elé terjeszti. A küldöttgyulés a sofon kÖvetke-

ző ülésén dönt a fellebbezés sorsáról.
A küldöttgyűlésen a fegyelmi eljárás alá vont személl.nek védekezési lehetőséget kell

biztosítani.
A kíildöttg}ílés döntésével szemben a tag bírósághoz fordulhat.
Az eljárás alatt álló tag képviselő igénybevételére jogosult.

Jelen etikai és fegyelmi szabá|yzatot a Magyar Hadtudományi Társaság elnöksége a

2015. február 6-ai ülésén elfogadta.
Budapest, 2015. február 6.
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