Etikai kódex
Az Etikai kódex rendeltetése azoknak az

ál

8.)

talános érvényűés speciális követelményeknek az összefoglalása, amelyek etikai síkon
hivatottak biztosftani a Magyar Hadtudomá-

nyi Társaság tudományos és egyesületi tevékenységénekerkölcsi tisztaságát az általa
kitűzött célok minél eredményesebb megvalósftása, bel- és külíöldi jóhírneve, megbecsúltsége,tagságának íeddhetetlensége ér-

tudományos kutatómunkában és eredményeínekterjesáésében a valós értékek íeltárasát és továbbadását tartsa
szem előtt, legyen lelkiismeretes és becsületes a kutatórnunkában, íogadja el a
tevékenységétérintő, javfto szándékú
szakmai és etikai bí,ralatot;

9.) a

dekében.

A Magyar Hadtudományi Társaság tagja:
,l.) köteles betaftani a Társaság dapszóá-

lyában íoglaltal<at, az ezzel ellentétes
magatartása erkölcsi elftélést is von ma-

ga után;

2.) köteles tudomásul venni, hogy a reá

10.)a megftélésreb2ott tudományos munkák, pályamunkák elbítálása során legyen elfogulatlan, igazságos, ne része-

sftsen előnyben szándékosan vagy

ki-

önös érdekből ana érdemtelen szellemi
terméket, jelöltet vagy pályazót;

szabott jogerős bírósági ftélet kizárja
tagságát a Társaságban;

3.) köieles a mindennapi életben úgy visel-

11.)

kedni, hogy ne ássa alá a Társaság tekintélyét,megbecsültségét;

4.) a Társasag más tagjaival íennáló kapcsolataiban érvényesítsea kölcsönös

bizalom, a tisztelet és a megbecsülés
követelményeil, őnzze meg emberi méltóságát és tartsa tiszteletben másokét,
ne éljen vissza senki bizalmával;

5.) társasági tevékenységébenegyéni érdekeit ne helyezze a közösség érdekei
elé, legyen hűséges a Társaság ügyéhez, kitartó annak szolgálatában, ápolja
a Társaság nemes hagyományait;

6.) tisztségéből eredő és vállalt kötelezettségeit ígyekezzék mindenkor maradék-

talanul és íelelősségtudattal teljesfteni,
legyen tekintettel tagtársai igényeire,

kí

vánságaira, véleményére;

7.) őrizze és a közösség érdekébenkamatoztassa a rá bízott közösségi vagyont, gazdálkodjék íelelőssége teljes

tudatában;

tartsa be a tudományos kollegalitás és
tisztesség szabályait, ne sajátftsa ki mások eredményeit, mások nevében csak
akkor nyilatkozzék, ha ene íelkérték;

tekintse az etikai normák elleni súlyos
vétsegnek mások tudományos érvényesülésének,alkotásai hasznosításának
hátráltatását, akadályozását;

12.)

számoljon azzal, hogy az etikai normák
megsértéséértjogos közösségi bíÉlatban, elmarasztalásban fog részesülni,
erkölcsi szankciókkal sújtják.

A felsorolt erkölcsi követelmények csak akkor valósfthatók meg, akkor válnak a Társa-

ság közösségi életében emberformá|ó erő-

vé, ha a társasági közvélemény egyetér-

tésére,a tagság meggyőződésére és példa-

mutatására támaszkodnak. Hatásuknak

egyaránt tükröződnie kell a Társaság tagjainak tudatában, cselekedeteiben. E posztulá-

tumok különleges követelményeket íoglalnak magukban, amelyeket szakmai elhivatottság tesz hitelessé.

Az Etikai Kódexet a Magyar Hadtudományi Társaság elnöksége 1995. szeptember
22-i űlésénelfogadta és ideiglenesen hatályba léptette azzal, hogy azt az 1996. évi küldöttgyűlés elé kell terjeszteni megerős ésre.
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