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A Magyar Családtörténet-kutató Egyesület 

Etikai Kódexe (Tervezet) 

 

„Tiszteld a múltat, hogy érthesd a jelent, és munkálkodhass a jövőn.” 

/Széchenyi István/ 

 

Preambulum 

 

Az Egyesület vezetősége a ……………………….. napján megtartott Közgyűlésen hozott  

………………….. számú határozattal jóváhagyott Etikai Alapszabályt …………………….. 

napjával, az alábbi tartalommal léptette hatályba: 

 

I. Alapvető Rendelkezések 

 

I.1. A Magyar Családtörténet-kutató Egyesület (továbbiakban: MACSE)  a magyar 

családtörténetet annak megismerése céljából kutatók önkéntes szerveződése révén létrejött 

olyan társadalmi szervezet, melynek tagjai világnézeti, vallási, politikai, származási, vagyoni 

stb. szempontokat figyelmen kívül hagyva vesznek részt az Egyesület munkájában, és segítik 

egymást kutatásaikban. A tagok az előbbiekben rögzített szempontok szerint nyitottan 

fogadják tagtársaik hasonló tevékenységét, megnyilvánulásait, ezáltal kifejezve a közös cél 

iránt érzett elhivatottságukat. Az Egyesület tevékenységével szembeni elvárások akkor 

teljesülhetnek, ha egy mindenki számára elérhető, érthető és átlátható etikai szabályrendszer 

hatálya alatt működik az Egyesület. 

 

I.2. A MACSE tagsága elfogadja, hogy a jelen Etikai Kódex célja az egyesületi tagsági jogok 

(és kötelezettségek) etikus gyakorlásának elősegítése, a felmerülő etikai kérdésekben pedig 

általános útmutatás adása. 

 

I.3. Az Etikai Kódex a MACSE tagjaira nézve kötelező, de alkalmazását a tagsági körön kívül 

is ajánlja mindazoknak, akik a magyar vonatkozású családtörténettel foglalkozik. 

 

I.4. Az Etikai Kódex megállapítja, hogy a MACSE, mint szervezet, valamint tagjai számára a 

magyar vonatkozású (bármilyen nyelven íródott vagy formában megjelenő) tényeken alapuló 

családtörténet, és az ezzel kapcsolatos valamennyi információ, adat, dokumentum önmagában 

egyesületi védelmet és tiszteletet élvez, Széchenyi István fentiekben idézett gondolatának 

megfelelően. 

 

I.5. A jelen Etikai Kódexben megfogalmazott magatartási szabályok minden olyan 

tevékenységre kiterjednek, melyet a tagok a családtörténeti kutatásaik során gyakorolnak, 

különösen: 

a.) levelezési listán történő megjelenés, 

b.) médiában megjelenés, 

c.) publikációk kiadása, 

d.) kutatási helyeken tanúsított magatartás 

stb. 

 

A személyes levelezések nem tartoznak a MACSE Etikai Kódexe alá, kivéve, amennyiben 

annak tartalmáról a levelet küldő vagy fogadó a levél egészének vagy részének 

megküldésével legalább egy tagot nem értesít. Ebben az esetben – mivel a levelezés tartalma 

már nem személyes jellegű, és ezáltal kihathat a tagságra és a MACSE-ra - az Etikai Kódex 
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szabályait alkalmazni kell rá. Mindez fokozott felelősséget ró a tagokra, akik az Etikai 

Szabályzat ismeretében kötelesek megfogalmazni véleményeiket.  

 

Ezek a rendelkezések nem jelentik a szólásszabadság, vélemény-nyilvánítás szabadsága és 

más szabadságjogok korlátozását, azonban védik más tagok és a MACSE ugyanilyen 

szabadságjogait.  

 

II. Részletes Rendelkezések 

 

II.1. A MACSE tagjai egymás iránt harmadik személyekkel szemben összetartozást mutatnak, 

amelynek a célja az egyesületi egység demonstrálása azzal, hogy ez az összetartozás azonban 

nem jelenthet harmadik személyekkel szemben kizáró vagy elzárkózó magatartást, 

amennyiben a harmadik személyek azonosulnak a MACSE céljaival. 

 

II.2. A tagokat megilleti a tájékozódás, a nyilvános közlés, a bírálat, a véleményéhez, 

meggyőződéséhez, annak kifejtéséhez való jog, és egyetlen tag sem kötelezhető 

véleményével, meggyőződésével ellenkező nyilatkozatra, megnyilvánulásra, azaz a MACSE 

vezetősége, tagjai nem korlátozhatják a tagok véleményalkotási, világnézeti, közlési 

szabadságjogait, amennyiben azok az Etikai Kódex rendelkezéseibe nem ütköznek. 

 

II.3. A MACSE tagjai között tagsági jogok és kötelezettségek tekintetében nincsenek 

különbségek.  

 

II.4. A MACSE tisztségviselői a tisztségüket a közös cél érdekében kifejtett szolgálatnak 

tekintik, tisztségükre személyes előnyök szerzése céljából nem hivatkozhatnak. 

 

II.5. A MACSE tagja a vezetőség előzetes írásbeli felhatalmazása nélkül nem tehet a 

MACSE-ra nézve kötelezettségvállalást jelentő nyilatkozatot, és nem nyilatkozhat a média 

útján. A MACSE nevében kizárólag az Elnök jogosult nyilatkozni a médiában.  Amennyiben 

a MACSE tagja mégis ilyen nyilatkozatot tenne, vagy a média útján nyilatkozna, köteles erről 

haladéktalanul írásban értesíteni az Elnököt és legalább a vezetőség egy tagját.  

 

II.6. A MACSE tagjai a MACSE céljainak védelme érdekében fokozott gondossággal 

kötelesek eljárni kutatásaik alkalmával, nyilatkozataik megtételekor és publikációik során, 

mivel etikai vétséget a kutatás közben tanúsított, kutatóhoz méltatlan magatartással, illetve 

közzétett írással, képpel, rádióadásban elhangzott, televízióban sugárzott, az interneten 

közzétett alkotással is el lehet követni. A MACSE álláspontja szerint a nyilvánosságra nem 

hozott szöveggel stb. etikai vétség nem követhető el. 

 

II.7. A MACSE szerint etikai vétségnek minősülnek, amennyiben a következő 

rendelkezések megsértésre kerülnek: 

a.) a tagoknak tiszteletben kell tartania az emberi jogokat; 

b.) a tagok nem kelthetnek gyűlöletet, nem szólíthatnak fel rasszista megkülönböztetésre 

népek, nemzetek, nemzetiségek ellen; 

c.) a tagok mások vallása, felekezeti hovatartozása, neme, testi, szellemi vagy lelki 

állapota, mássága, életkora, életmódbeli, életviteli különbözősége miatt senkit sem 

becsmérelhetnek, nem terjeszthetnek senkiről rágalmakat; 

d.) a tagok etikai kötelessége elismernie a magyar nyelv, és a Magyarországon élő 

kisebbségek anyanyelvének szépségét, tisztaságát. Nem használhatnak illetlen, trágár 

szavakat, kifejezéseket megnyilvánulásaik során; 
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e.) a tagoknak tiszteletben kell tartaniuk az ember személyiségi jogait és méltóságát, 

nem állíthatnak valótlanságot, nem használhatnak a jó hírnév, becsület csorbítására 

alkalmas sértő kifejezéseket; 

f.) a tagok kötelesek bármilyen okból áldozattá vált (meggyilkolt, szabadságától 

megfosztott, beteggé vált stb.) embereknek, ezek hozzátartozóinak személyiségi és 

kegyeleti jogait betartani; 

g.) a tagok élő személy arcképét és személyes adatait csak a jogosult előzetes 

hozzájárulásával közölhetik; 

h.) a tagok politikai pártot nem népszerűsíthetnek a tagsági jogaik gyakorlása közben 

(sem pedig a MACSE hivatalos levelezési listáján), ez azonban nem jelenti azt, hogy 

világnézeti meggyőződésüknek ne adhatnának hangot. A MACSE felhívja a tagokat 

arra, hogy világnézeti, vallási és politikai kérdésekben a lehető legritkábban, és csak a 

lehető legszükségesebb terjedelemben nyilvánuljanak meg, illetve felhívja őket arra, 

hogy amennyiben ez nem feltétlenül szükséges, mások ilyen megnyilvánulásaira ne 

közöljék a véleményüket (különösen a MACSE hivatalos levelezési listáján); 

i.) a tagok az információikat kizárólag törvényes és etikus eszközökkel, módszerekkel 

szerezhetik meg; 

j.) a tagok valótlanságot nem állíthatnak, kötelesek az általuk közölt tényeket és adatokat 

az adott helyzetben elvárható gondossággal ellenőrizni, vagy jelezni, hogy azok 

ellenőrzése nem történt meg; 

k.) az a tag, aki megakadályozza a valóság feltárását, vagy nehezíti más tag kutatását, 

etikai vétséget követ el. Nem minősül etikai vétségnek az, ha a tag a nála meglévő, de 

más tag által szolgáltatni kért adatot nem szolgáltatja ki, hiszen lehetséges, hogy szerzői 

jogai védelme miatt nem ad tájékoztatást. Ez a rendelkezés valójában azokra az esetekre 

vonatkozik, amikor egy tag nyilvánvalóan félrevezeti a másik tagot nem a megfelelő 

adat vagy tanács szolgáltatásával. A MACSE felkéri a tagokat, hogy adataikat 

szolgáltassák be a MACSE számára a közös célok érdekében (mindannak ellenére, hogy 

a jelen pontban nem minősítette az adatok át nem adásának tényét etikai vétségnek); 

l.) Továbbá etikai vétségnek minősül, ha a tag  

- másnak a szellemi termékét sajátjaként teszi közzé vagy tünteti fel (plágium); 

- szerzőként a való szerző helyett tudatosan mást tüntet fel;  

- más szellemi termékét eltorzítva idézi, a torzítást valóságosnak tüntetve fel;  

- a szerző beleegyezése nélkül közli alkotását, vagy megváltoztatja annak tartalmi 

elemét, illetve egyetértése nélkül azt méltatlan környezetbe helyezi;  

- más által felkutatott, közzétett és eredetinek számító témát, a forrásra való hivatkozás 

nélkül, sajátjaként ad közre; 

m.) etikai vétséget követ el az a tag, aki tények elhallgatásáért vagy közléséért az 

érdekeltektől anyagi előnyt kér vagy fogad el, aki jogtalan előny elérése céljából 

közzététellel vagy közzé nem tétellel fenyeget, valamint aki anyagi előny ellenében 

bármilyen adatot, munkát, kiadványt, adatbázist, vagy más adatforrást jónak vagy 

rossznak minősít anélkül, hogy a „reklámjelleget” láthatóan feltüntetné; 

n.) az a tag, aki nemi erőszakot, az egészséget károsító életmódot népszerűsít, etikai 

vétséget követ el. 

 

II.8. Az Etikai Kódex taxatíve nem sorolja fel az összes lehetséges etikai vétséget, így 

amennyiben ha felmerül olyan etikai vétség alapos gyanúja, mely az Etikai Kódexben nem 

szerepel, akkor az Egyesület vezetősége vizsgálja ki, hogy a magatartás közvetlenül vagy 

áttételesen sérti-e az etikai alapelveket. A fentiekben felsorolt etikai vétségek a Magyar 

Újságírók Országos Szövetségének Etikai Kódexével összhangban vannak, tekintettel arra, 

hogy a tagok tevékenysége az újságírói oknyomozáshoz, és a publikációhoz hasonló lehet, 
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valamint mivel ezek a rendelkezések az alkotmányos alaptörvények rendelkezéseivel is 

összhangban állnak. 

 

II.9. A tagok kötelesek mérlegelni, hogy a tudomásukra jutott adat, különösen a minősített 

adatok (magán-, állam- vagy szolgálati titok) nyilvánosságra hozatalára van-e alapos ok, és 

egyáltalán jogosultak-e ezeket közzétenni. 

 

II.10. A tagok kötelesek egymás között a kulturált emberi érintkezés szabályainak betartására, 

különösen etikai vétségnek minősül más tag kutatását akadályozni, más tagot vagy tagokat az 

Egyesületen belül vagy azon kívül lejáratni.  

 

III. Eljárási Rendelkezések 

 

III.1. Eljárás megindítása 

 

A MACSE elnökén kívül más személy által 

Az etikai eljárást a MACSE vezetősége 

a.) a jogaiban vélelmezhetően sértett (tag, vezetőségi tag, harmadik személy) vagy  

b.) bármely tag írásbeli indítványára indíthatja meg.  

Amennyiben a vezetőség nem indítja meg az eljárást, ezzel szemben nincs jogorvoslatnak 

helye, azonban a vezetőség erről a tényről (indoklás nélkül) köteles beszámolni a következő 

Közgyűlésen. 

 

A MACSE Elnöke által 

A MACSE nevében az Elnök indítványozhatja az eljárás megindítását a MACSE érdekeire 

hivatkozva. Ebben az esetben az eljárás lefolytatását nem lehet megtagadni azzal azonban, 

hogy ilyen esetben az Elnök nem szavazhat a határozat (ajánlás) tárgyában. Amennyiben ilyen 

esetben szavazategyenlőség jönne létre, akkor azt úgy kell értelmezni, hogy nem következett 

be etikai vétség, ezért marasztaló ajánlás tartalmú határozat nem hozható. 

 

A MACSE Elnöke kifejezi, hogy kizárólagos eljárás megindítási jogát jóhiszeműen, és csak 

akkor gyakorolja, amennyiben azzal valóban a MACSE jogos, és lényeges érdekeit védi. 

 

Amennyiben a megválasztott Elnök – adott elnöki megbízatási ideje alatt- háromszor indít 

úgy eljárást kizárólagos jogán, hogy később a vezetőség nem állapítja meg az etikai vétséget 

(felmentvényt ad), az adott elnök kizárólagos joga az adott elnöki megbízatás további 

időtartamára szünetel, így a vezetőség erre hivatkozva köteles megtagadni bármilyen újabb 

eljárás lefolytatását, melyet az Elnök ilyen  előzmények után kezdeményez. Az itt leírt 

körülmények bekövetkezte azonban nem jelenti azt, hogy az Elnök a más által indított 

eljárásban az eljárást levezesse, szavazzon. Az Elnök újbóli elnökké választása esetén az ilyen 

szünetelés automatikusan megszűnik. 

 

III.2. Előzetes értesítés, előzetes meghallgatás, az etikai határozat meghozatalára nyitva 

álló idő 

 

Előzetes értesítés 

Etikai határozat akkor hozható meg, ha az eljárás megindításáról az eljárás alá vont személyt 

előzetesen írásban értesíti a vezetőség azzal, hogy az értesítés kézhezvétele és a határozat 

meghozatala között legalább 5 naptári napnak kell eltelnie.  
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Az etikai eljárás megindításának tényét tartalmazó értesítést a vezetőség emailben küldi meg 

az eljárás alá vont személynek, vagy amennyiben az eljárás alá vont személy nem rendelkezik 

email címmel, akkor a vezetőség az okiratot a nyilvántartás szerinti postacímére 

tértivevényes, ajánlott küldeményként küldi meg. Az email elküldésével, vagy a postai 

küldemény postázásával a küldeményt kézbesítettnek kell tekinteni az alábbiak szerint: 

amennyiben megállapítható az átvétel időpontja, ez a kézbesítés időpontja, amennyiben nem 

állapítható meg a kézbesítés időpontja, emailnél az elküldést időpontját követő 72 óra 

elteltével, postai küldemény esetén a vonatkozó jogszabályok által megállapított időpont 

bekövetkeztével kell a küldeményt kézbesítettnek tekinteni.   

 

 

Előzetes meghallgatás 

Az etikai vétség miatt indult eljárás során az eljárás alá vont személyt –amennyiben erre 

vonatkozó kérelmét az eljárás megindításáról szóló tájékoztatás kézhezvételét követő 

jogvesztő 3 naptári napon belül az elnöknek bejelenti – röviden meg kell hallgatni. A 

bejelentésben az eljárás alá vont személy a bejelentéséhez képest 4-10 naptári napos 

időközben köteles minden napra olyan időpontokat megjelölni, melyek lehetővé teszik a 8.00-

17.00 közötti meghallgatását. A megadott időpontok egyenlő arányban 8.00-12.00 valamint 

12.00-17.00 közötti időpontokat kell tartalmaznia abból a célból, hogy az előzetes 

meghallgatást legalább három vezetőségi tag lebonyolíthassa. Amennyiben az előzetes 

meghallgatást kérő nem az itt előírtak szerint adja meg időpontjavaslatait, és a vezetőség 

(jóhiszeműen) nem tud legalább három tagot egy megjelölt időpontra delegálni, az előzetes 

meghallgatást nem tartja meg a kérelmező hibájából. A meghallgatás elmaradásáról az Elnök 

írásban, haladéktalanul tájékoztatja az előzetes meghallgatást kérőt, ez ellen nincs helye 

jogorvoslatnak. 

 

Amennyiben az előzetes meghallgatást kérelmező a fentiek szerint adta meg 

időpontjavaslatait, a vezetőség köteles kiválasztani egy olyan időpontot, mely alkalmas arra, 

hogy legalább három vezetőségi tag le tudja folytatni a meghallgatást. Amennyiben a 

vezetőség nem értesíti az eljárás alá vont személyt, hogy a kérelem benyújtását követő 7 

naptári napon belül a kérelemben megjelölt időpont valamelyikét elfogadja, az etikai eljárás 

nem folytatható le, kivéve, ha az eljárás alá vont személlyel a vezetőség nem állapodik meg 

egy olyan időpontban és helyszínben, amely megfelel minden résztvevőnek. 

 

A meghallgatáskor általa elmondottakat írásban röviden össze kell foglalni, és az eljárás alá 

vont személlyel alá kell íratni. Amennyiben az eljárás alá vont személy az aláírást 

megtagadja, ezt a tényt kell rögzíteni, és a jelenlévő vezetőségi tagoknak aláírni. 

 

Az előzetes meghallgatásról készült okiratra a meghallgatott személy a meghallgatás 

végeztével, röviden, legfeljebb fél oldal terjedelemben észrevételeit, véleményét leírhatja. 

Amennyiben az eljárás alá volt személy az őt megillető észrevétel, véleményadás jogával nem 

él a meghallgatás végén, azt később nem csatolhatja külön iratban az okirathoz, legfeljebb a 

következő közgyűlésen szólalhat fel a jelen Etikai Kódex szabályai szerint. Amennyiben a 

meghallgatott személy véleményt írt az okirathoz, akkor azt az ő aláírását követően legalább 

két vezetőségi tagnak aláírásával (újra) hitelesítenie kell.  

 

A felvett okiratot (a meghallgatott véleményével ellátva vagy ha ilyen vélemény-nyilvánítás 

nem történt, anélkül), a meghallgatáson jelenlévők aláírásával hitelesítetten, egy eredeti 

példányban át kell adni a meghallgatottnak.  
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Amennyiben az eljárás alá vont személy kérése ellenére mégsem vett részt az ülésen 

(meghallgatáson), illetve az elkészült okiratot nem kívánja átvenni, akkor azt a vezetőség 

emailben küldi meg az eljárás alá vont személynek, vagy amennyiben az eljárás alá vont 

személy nem rendelkezik email címmel, akkor a vezetőség az okiratot a nyilvántartás szerinti 

postacímére tértivevényes, ajánlott küldeményként küldi meg. Az email elküldésével, vagy a 

postai küldemény postázásával a küldeményt kézbesítettnek kell tekinteni az alábbiak szerint: 

amennyiben megállapítható az átvétel időpontja, ez a kézbesítés időpontja, amennyiben nem 

állapítható meg a kézbesítés időpontja, emailnél az elküldést időpontját követő 72 óra 

elteltével, postai küldemény esetén a vonatkozó jogszabályok által megállapított időpont 

bekövetkeztével kell a küldeményt kézbesítettnek tekinteni.   

 

Amennyiben az eljárás alá vont személy az általa kért meghallgatáson nem vett részt, akkor az 

okirat tartalma csak ezt a tényt rögzíti. 

 

A vezetőség nem lehet tekintettel arra, amennyiben az eljárás alá vont személy távoli  

tartózkodására, utazási nehézségeire, nyaralására, költségekre, vagy bármilyen olyan 

körülményre hivatkozva kéri a meghallgatásának az itt előírt határidőn túli lefolytatását, mely 

körülmények a MACSE-n kívülállnak. 

 

Az előzetes meghallgatás helyszíne főszabályként a MACSE székhelye, de a vezetőség a 

meghallgatást kérő személlyel más helyszínben is megállapodhat. 

 

Az előzetes eljárást lefolytató vezetőségi tagok személyével szemben senki nem emelhet 

kifogást semmilyen okra hivatkozva, kivéve a III.4. pontban foglaltakat. Az a vezetőségi tag, 

aki magát elfogultnak érzi az adott ügyben, köteles azt írásban bejelenteni az Elnöknek, és 

kérni, hogy az Elnök az adott eljárásban való részvétel alól mentesítse. Ebben az esetben az 

Elnök köteles az ilyen bejelentést tevő vezetőségi tagot mentesíteni. Az a vezetőségi tag, aki 

más okból nem kíván az előzetes meghallgatás lefolytatásában közreműködni, úgyszintén 

köteles ezt bejelenteni az Elnök részére, aki ezen bejelentés alapján mérlegelheti, hogy az 

adott vezetőségi tagot delegálja-e az eljárásban.  

 

Tekintettel arra, hogy az előzetes meghallgatáson elhangzottak, rögzítettek nem jelentenek 

sem elmarasztalást, sem felmentvény megadását, ezért úgy a vezetőség, mint a meghallgatott 

személy az előzetes meghallgatáson elhangzottakról nem tájékoztathat senkit, kivéve a 

meghallgatáson jelen nem lévő vezetőségi tagokat. Ennek a rendelkezésnek a megsértése 

etikai vétség. 

 

Az etikai határozat meghozatalára nyitva álló idő 

Az etikai határozatot az eljárás megindításáról szóló tájékoztatás tartalmazó küldeménynek az 

eljárás alá vont személy általi kézhezvételét követően 45 naptári napon belül meg kell hozni 

azzal, hogy figyelembe kell venni az eljárás alá vont személy számára adott határidőt arra, 

hogy az előzetes meghallgatását kérelmezze. Amennyiben a vezetőség a határozatot az előírt 

időben nem hozza meg, az etikai eljárás automatikusan megszűnik. 

 

Amennyiben az eljárás alá vont személy kérelmére előzetes meghallgatásra került sor, akkor 

az etikai határozatot az előzetes meghallgatást követően legkésőbb 14 naptári napon belül 

kell meghozni azzal, hogy az elnök (vagy az általa delegált személy) akár az előzetes 

meghallgatást követően azonnali időpontra is elrendelheti az ügy tárgyalását. 
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III.3. Az etikai határozat meghozatala, tartalma 

Az etikai eljárást lefolytató vezetőségi tagok személyével szemben senki nem emelhet 

kifogást semmilyen okra hivatkozva, kivéve a III.4. pontban foglaltakat. 

 

Az a vezetőségi tag is eljárhat az etikai határozat meghozatalában, aki az előzetes 

meghallgatás eljárása lefolytatásában is közreműködött. 

 

Az a vezetőségi tag, aki magát elfogultnak érzi az adott ügyben, köteles azt írásban 

bejelenteni az Elnöknek, és kérni, hogy az Elnök az adott eljárásban való részvétel alól 

mentesítse. Ebben az esetben az Elnök köteles az ilyen bejelentést tevő vezetőségi tagot 

mentesíteni. Az a vezetőségi tag, aki más okból nem kíván a határozat meghozatalában 

közreműködni, úgyszintén köteles ezt bejelenteni az Elnök részére, aki ezen bejelentés alapján 

mérlegelheti, hogy az adott vezetőségi tagot delegálja-e az eljárásban. Az Elnök köteles 

mentesíteni az ilyen bejelentést tevő vezetőségi tagot az eljárásban való részvétel alól, 

amennyiben sikerül legalább 3 másik vezetőségi tagot delegálnia az eljárás lefolytatására. 

 

Etikai kérdésekben a vezetőség a MACSE székhelyén tartja ülését, és azt az Elnök vagy az 

általa delegált más vezetőségi tag vezeti. Amennyiben a székhelyen az ülés nem tartható meg, 

akkor a MACSE vezetősége gondoskodniuk más, megfelelő hely biztosításáról. 

 

Etikai kérdésekben a vezetőség zárt ülésen szótöbbséggel határoz, szavazategyenlőség esetén 

az Elnök szavazata dönt. Amennyiben Elnök által delegált helyettesítő vezetőségi tag 

helyettesíti az Elnököt, a szavazategyenlőség esetén az Elnököt illető szavazati jogok teljes 

egészében ezt a vezetőségi tagot illetik.  A határozat meghozatalához legalább három 

vezetőségi tag jelenléte szükséges. Az etikai határozatot írásba kell foglalni, és azt ajánlás 

formában haladéktalanul (legkésőbb 8 naptári napon belül) közölni kell az eljárás alá vont 

taggal, mely ajánlásban a vezetőség felkéri az adott tagot, hogy a sérelmezett és etikai 

vétségnek minősülő magatartással hagyjon fel. Az etikai határozat tartalmára vonatkozóan 

(az ügyek egyedi jellegére tekintettel) az Etikai Kódex csak azt a követelményt írja elő, hogy 

a határozatot az előírt határidőn belül olyan tartalommal kell meghozni, hogy abból 

kiderüljenek a következő tények és tartalmi elemek: 

a.) az eljárás alá vont személy neve és azonosító száma, 

b.) az eljárás megindításának időpontja, 

c.) az eljárás kezdeményező személy megjelölése, 

d.) az eljárás alapjául szolgáló esemény időben behatárolható módon történő leírása, 

e.) az eljárásban tett határozati javaslatok leírása, valamint az ezekre adott 

igen/nem/tartózkodó szavazatok száma 

f.) az etikai határozat szövege 

g.) keltezés helye, ideje, 

h.) a határozat meghozatalában résztvevő vezetőségi tagok neve 

i.) a határozat hitelesítése, sorszáma (mely utóbbi a dátumból, és az azon a napon 

sorra vett etikai ügyek egymást követő sorszámából áll) 

 

Az etikai határozat akkor tekinthető hitelesnek, ha azt az elnök (vagy az általa delegált 

személy) és legalább egy vezetőségi tag aláírta. 

 

Az etikai határozatot a vezetőség emailben küldi meg az eljárás alá vont személynek, vagy 

amennyiben az eljárás alá vont személy nem rendelkezik email címmel, akkor a vezetőség az 

okiratot a nyilvántartás szerinti postacímére tértivevényes, ajánlott küldeményként küldi meg. 

Az email elküldésével, vagy a postai küldemény postázásával a küldeményt kézbesítettnek kell 
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tekinteni az alábbiak szerint: amennyiben megállapítható az átvétel időpontja, ez a kézbesítés 

időpontja, amennyiben nem állapítható meg a kézbesítés időpontja, emailnél az elküldés 

időpontját követő 72 óra elteltével, postai küldemény esetén a vonatkozó jogszabályok által 

megállapított időpont bekövetkeztével kell a küldeményt kézbesítettnek tekinteni.   

 

A határozati formában tett ajánlással szemben jogorvoslatnak nincsen helye, mivel az nem 

kötelező érvényű, azonban az eljárás alá vont személy a vele szemben közölt ajánlás 

tartalmával kapcsolatos kifogásait a soron következő első Közgyűlésen 3 perces időtartamban 

előadhatja. Ugyanezen szabályok vonatkoznak arra az esetre, ha nem születik marasztaló 

határozat, hanem a vezetőség azt állapítja meg, hogy a kifogásolt magatartás (esemény stb.) 

nem jelenti az Etikai Kódex megsértését. Ebben az esetben a panaszt benyújtónak van joga a 

következő Közgyűlésen 3 perces időtartamban elmondania kifogásait a határozattal szemben. 

 

III.4. Etikai eljárásból kizárása vezetőségi tagnak 

Amennyiben az előzetes meghallgatást megelőzően, és az előzetes meghallgatás alatt, illetve 

az etikai eljárás során a határozathozatalig terjedő idő alatt az ezekben az eljárásokban 

közreműködő vezetőségi tagok egyszerű szótöbbséggel úgy határoznak, hogy valamely, az 

eljárásban közreműködő vezetőségi tag (akár az elnök) nem alkalmas az eljárásban való 

részvételre (elfogultság, egészségi állapot, a tisztséggel összeférhetetlen magatartás), a 

vezetőségi tagot kizárhatják az eljárásból. 

 

A vezetőségi tag kizárását bármely vezetőségi tag kezdeményezheti, ebben az esetben  

a.) amennyiben ülésen kívüli a kezdeményezés, a vezetőség tagjai írásban határoznak, a 

határozataikat egymással megfelelő módon (körlevél a vezetőségi tagok között) közlik.  

Amennyiben a kizárás eredményeként a vezetőség határozathozatalra alkalmatlanná válik 

(azaz az eljárást lefolytató vezetőségi tagok száma 2 főre csökken), az eljárást szüneteltetni 

kell új tag delegálásáig. Új tag delegálására legkésőbb 7 naptári napon belül kerül sor, 

ellenkező esetben az adott eljárás automatikusan megszűnik. Amennyiben az Elnök kizárására 

kerül sor, és az Elnök nem delegál 5 naptári napon belül újabb vezetőségi tagot, akkor a 

kizárást megszavazó két tag szabadon delegálhat egy vagy több tagot az eljárásba, és az 

eljárást az előírt határidőn belül folytatni kell. Az eljárás szabadon folytatható a határidőre 

tekintet nélkül, amennyiben még a tervezett előzetes meghallgatás vagy etikai eljárás ülése 

sikerül új vezetőségi tagot delegálni az eljárásba. Amennyiben a kizárás a határozatképességet 

nem érinti, a továbbra is delegált tagoknak (elnöknek) nem kell más tagot delegálniuk. 

 

b.) amennyiben ülésen, meghallgatáson történik a kezdeményezés, az ülést, meghallgatást 

félbe kell szakítani, és azonnal titkos szavazással döntenek, majd írásban rögzítik a szavazás 

eredményét. Amennyiben a kizárás eredményeként a vezetőség határozathozatalra 

alkalmatlanná válik (azaz az eljárást lefolytató vezetőségi tagok száma 2 főre csökken), az 

eljárást szüneteltetni kell új tag delegálásáig. Új tag delegálására legkésőbb 7 naptári napon 

belül kerül sor, ellenkező esetben az adott eljárás automatikusan megszűnik. Amennyiben az 

Elnök kizárására kerül sor, és az Elnök nem delegál 5 naptári napon belül újabb vezetőségi 

tagot, akkor a kizárást megszavazó két tag szabadon delegálhat egy vagy több tagot az 

eljárásba, és az eljárást az előírt határidőn belül folytatni kell. Amennyiben a kizárás a 

határozatképességet nem érinti, a kizárást követően a kizárt vezetőségi tag köteles elhagyni a 

az ülés helyszínét, és az ülést folytatni kell.  

 

A kizárással kapcsolatos szavazásban az érintett vezetőségi tag nem szavazhat.  
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III.5. Különvélemény 

Az etikai határozat meghozatalában résztvevő vezetőségi tagok – függetlenül attól, hogy a 

határozat tekintetében milyen szavazatot adtak le – különvélemény írásban történő 

benyújtására jogosultak. 

 

A különvélemény legfeljebb egy oldalban, a határozat meghozatalát követő 7 naptári napon 

belül, kizárólag az Elnök részére megküldött iratban nyújtható be. Az Elnök jogosult arra, 

hogy a különvélemény tartalmát a vezetőség tagjai előtt (így akár a határozat meghozatalában 

részt nem vevő vezetőségi tagok előtt is) ismertesse olyan módon, hogy azt eljuttassa írásban 

hozzájuk, amennyiben ezt a különvéleményt benyújtó vezetőségi tag ezt a 

különvéleményében külön kérte. Minden más esetben a különvéleményt kizárólag az Elnök 

ismerheti meg. 

 

Amennyiben a különvéleményt benyújtó vezetőségi tag kérte a különvéleményének a többi 

vezetőségi taggal történő megismertetését, az Elnök köteles a különvéleményt a vezetőségi 

tagoknak eljuttatni. 

 

A különvéleménnyel kapcsolatban újabb különvélemények benyújtásának nincsen helye, 

annak célja valójában az egyesületi etikai gyakorlat kialakításának elősegítése. 

 

A különvélemény nem hozható a tagság tudomására, így amennyiben bármelyik vezetőségi 

tag ezt megteszi, az etikai vétséget követ el. 

 

III.6. Az Elnök tájékoztatási kötelezettsége 

Az Elnök, az etikai eljárást követő első Közgyűlésen név nélkül tájékoztatja a tagságot arról, 

hogy milyen tárgyban és milyen okok miatt hozott elmarasztaló határozatot (ajánlást), 

valamint ezeket az ajánlásokat – anonimizálva - a MATRIKULA aktuális számaiban 

közzéteheti. Az Elnök akkor is név nélkül köteles a tájékoztatást megadni, amennyiben az 

eljárás alá vont maga ugyanezen a Közgyűlésen a határozattal szembeni kifogásait előadja. 

 

III.7. Határozatok Tára 

Az etikai határozatokat (aktákat) az Elnök az egyesület többi iratától elkülönítetten, 

meghozataluk időrendi sorrendjében tárolja. Az etikai határozatokat kizárólag a vezetőség 

tagjai tekinthetik meg, illetve megtekintheti az etikai eljárás alá vont személy a rá vonatkozó 

etikai határozatot (aktát).  

 

Az Elnök köteles a betekintésre jogosultak számára az írásban hozzá benyújtott kérés 

megérkezéséhez képest a legrövidebb időn belül biztosítani a betekintést. 

 

Az egyes etikai aktákon az Elnök vezeti a betekintések időpontjait és annak a személynek a 

megjelölését, aki az aktába betekintett. A betekintés jogának gyakorlásának feltétele, hogy a 

betekintésre jogosult a betekintést megelőzően az aktán kézjegyével igazolja, hogy a 

betekintést megkezdte. A betekintés során képrögzítő eszközzel az iratok tartalma nem 

rögzíthető. 

 

Az egyes etikai eljárások iratai közül a betekintésre jogosultak kizárólag az etikai határozatról 

kérhetnek másolatot, ezt az Elnök köteles a lehető legrövidebb időn belül átadni.  

 

Az egyes etikai ügyekben adott különvélemények az alapjául szolgáló etikai határozattól 

borítékban őrizve, elkülönítve tárolandók, mely borítékon fel kell tüntetni az alapeljárás 
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azonosítóját, és azt, hogy a boríték mely vezetőségi tag vagy tagok különvéleményét 

tartalmazza. 

 

IV. Rendkívüli Etikai Eljárás 

 

IV.1. A MACSE vezetősége a levelezési listán elkövetett etikai vétség esetén írásban, 

rendkívüli etikai eljárás keretében, ülés megtartása nélkül is határozhat arról, hogy történt-e 

etikai vétség, és amennyiben szótöbbség alapján ez megállapításra kerül, alkalmazhatja a 

következő (tagsági jogokat nem érintő) szankciót: 

a.) első etikai vétség esetén figyelmeztetés arra vonatkozóan, hogy a közzétett 

szöveghez hasonló szövegek közzétételétől a jövőben tartózkodjon a közzétevő; 

b.) második etikai vétség esetén 1 (egy) naptári hétre az etikai vétséget elkövető tagot a 

levelezési listáról kitiltatja; 

b.) harmadik etikai vétség esetén 3 (három) naptári hétre az etikai vétséget elkövető 

tagot a levelezési listáról kitiltatja; 

c.) negyedik etikai vétség esetén 6 (hat) naptári hónapra az etikai vétséget elkövető 

tagot a levelezési listáról kitiltatja; 

d.) ötödik etikai vétség esetén az etikai vétséget elkövető tagot a levelezési listáról 

határozatlan időre kitiltatja. 

 

A fenti kitiltó határozatokkal szemben nincs helye jogorvoslatnak, mivel ez nem korlátozza a 

tagsági jogokat az Alapszabály szerint, azonban a határozatlan idejű kitiltás esetén a tag a 

következő Közgyűlésen 3 percben elmondhatja kifogásait az intézkedéssel kapcsolatban. 

Határozatlan idejű kitiltás esetén a kitiltást követő 1 (egy) naptári év eltelte után a kitiltott tag 

kérelmezheti a vezetőségtől, hogy a MACSE hivatalos levelezési listájára újra felvételt 

nyerjen. 

 

A levelezési listáról való kitiltás nem jelenti azt, hogy a kitiltott személy ne ismerhesse meg a 

levelezési listán tovább folyó levelezés tartalmát, ezért nem minősül etikai vétségnek az, ha 

egy másik tag, a hozzá beérkező leveleket továbbküldi a kitiltott tag részére. A fentiek alapján 

tehát a kitiltás lényege az, hogy a kitiltott a kitiltás időtartamára közvetlenül (!) nem vehet 

részt a levelezésben. Etikai vétségnek minősül azonban az, ha bármely tag a kitiltott tag által 

írt leveleket a sajátjaként vagy a kitiltott tag leveleként küldi be a levelezési listára, hiszen a 

kitiltás lényege az, hogy a kitiltott személy közlései ne kerüljenek be a kitiltás időtartama alatt 

a levelezési listára. Ilyen vétség ugyancsak a fenti kitiltási szankciókat vonhatja maga után. 

 

IV.2. Etikai vétségnek minősül az is, ha valamely tag a neki személyesen küldött levelet a 

feladó megkérdezése nélkül úgy válaszol meg (vagy továbbít) a levelezési listára, hogy a 

levele tartalmazza a személyesen neki küldött levél tartalmát egészben vagy részben. Ilyen 

esetben azonban kizárólag a levelet küldő személy kérelmezheti a vezetőségnél írásban IV.5. 

pontban leírt rendkívüli etikai eljárás lefolytatását, a levelének (részletének) a listára történő 

beérkezését követő 8 (jogvesztő) naptári napon belül. A vezetőség köteles a határozatáról 10 

naptári napon belül a kérelmezőt írásban értesíteni, mely ellen nincs helye jogorvoslatnak. 

Amennyiben a vezetőség úgy határozott, hogy az etikai vétség nem valósult meg, és ezzel a 

kérelmező nem ért egyet, a következő Közgyűlésen 3 perces időtartamban elmondhatja 

kifogásait. 

 

IV.3. A MACSE az Alapszabálya alapján eljárhat a taggal szemben vagy kizárhatja a tagot az 

Alapszabályban foglaltak alapján, azonban mivel ezek az eljárások nem tartoznak az Etikai 

Kódex hatálya alá, ezért ezek automatikusan nem minősülnek Rendkívüli Etikai Eljárásnak. 
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Ilyen esetekben a vezetőség választása szerint két eljárást is indíthat: egyrészt az Alapszabály 

alapján, másrészt az Etikai Kódex alapján. 

 

V. Záró rendelkezések 

 

V.1. A MACSE vezetősége fenntartja a jogot, hogy a jelen Etikai Kódex tartalmát 

megváltoztassa azzal, hogy a mindenkori új Etikai Kódex tartalmát a Közgyűléssel el kell 

fogadtatnia. 

V.2. Az Etikai Kódex hatálybaléptetése után az újonnan belépő tagok a belépési 

szándéknyilatkozatuk aláírásával az Etikai Kódex normáit is elfogadják. 

V.3. A ……………….. napján tartott Közgyűlés az Etikai Kódexet egységes szerkezetben 

elfogadta, és felhívja a vezetőséget, hogy eljárásainál az Etikai Kódex tartalma mellett vegye 

figyelembe a vonatkozó jogszabályokat, valamint különösen: „Magyarország Alaptörvényét”,  

„Az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatát” és „Az Európai Unió Alapvető Emberi Jogok 

Chartáját”. 

 

Budapest, 2012…………………………….. 

 

        …………………………………… 


