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Ezen Etikai Kódex (EK) célja, hogy az Egyesület tagjai számára iránymutatást adjon azon 
elvekről és magatartás formákról, melyek betartását a tagjaink számára elvártnak és/vagy 
kötelezőnek tartunk a mindenkori hatályos jogszabályok betartása mellett. A HTE az ezen EK-
ben leírt iránymutatások mellett az aktuális törvényi rendelkezések mentén működteti az 
Egyesület folyamatait.  
 
Egyesületünk az Etikai Kódex betartásának követésére, illetve a napi működés során 
felmerülő esetleges etikai konfliktusok feloldására Alapszabályban rögzített Etikai 
Bizottságot működtet. A Bizottság bejelentés alapján vizsgál ki eseteket, de e mellett a 
működési periódusa alatt biztosítja az Etikai Kódex esetleges felülvizsgálatának, 
módosításának vagy kiegészítésének szükségességét is. Amennyiben erre szükség van, 
javaslatot készít az Elnökség számára. Az Etikai Bizottság a Közgyűlésnek felel. 
 
Ezen Etikai Kódex a HTE küldetésének szerves része, annak végrehajtását támogatja. 
 
Küldetésünk 

• A HTE egy olyan egyesület, amely tagjaival és tagjai számára képviseli a hírközlés és 
infokommunikáció tudományos és szakmai értékeit, fejlődését és feladatait. 

• A HTE a tagjai számára szakmai fejlődést és széles kapcsolattartási lehetőséget 
biztosít a programjain, hírlevelein és rendezvényein keresztül. 

• A HTE az országos szakmai döntéshozók számára független vitafórumot, 
nyilvánosságot és véleményezést biztosít. 

• A HTE tagjai segítségével (független) szakértői munkákat végez. 
• A HTE szoros kapcsolatokat tart fenn a felsőoktatási intézményekkel a szakmai 

utánpótlásának biztosítására (programok, díjak, konzultációk). 

Az EK hatálya kiterjed az egyéni és kollektív tagokra egyaránt. 
Az EK-t az Elnökség hagyja jóvá, és így az az Elnökség elfogadása után válik kötelező 
érvényűvé a tagjaink számára. 
 
Az EK-t a HTE honlapján könnyen megtalálható helyen kell elérhetővé tenni.  
 
Általános emberi kapcsolati normáink, melyek mindennapi életben való alkalmazásra a 
tagjaink folyamatosan törekszenek: 
 

• Tagjaink tisztelik egymás véleményét esetleg annak ellenére is, hogy nincsenek egy 
véleményen. 

• Tagjaink tisztességes és személyeskedéstől mentes szakmai vitát folytatnak.  
• Tagjaink az Egyesületi munka során a szakmai érveket részesítik előnyben.  
• Tagjaink egymás vagy külső megkeresés esetén a kapcsolatfelvételre aktívan 

válaszolnak, és magas szinten képviselik az Egyesületet. 
• Tagjaink fajra, nemre és vallásra tekintet nélkül egyenrangúan kezelik emberi 

kapcsolataikat. 
• Tagjaink törekszenek egy könnyed, de professzionális Egyesületi munka légkör 

kialakítására. 



 
Egyéni szakmai normáink, melyek mentén tagjaink és Egyesületünk egésze az egyesületi 
küldetésünket megvalósítani igyekeznek: 

• Szakmai vitáink során tagjaink törekednek szakmai érvek felsorakoztatására és 
ütköztetésére, igyekeznek adatokkal alátámasztható viták lefolytatására.  

• Tagjaink tiszteletben tartják a szerzői jogokat, és nem élnek vissza más szellemi 
tulajdonával. Amennyiben ilyenről tudomást szereznek, felhívják az érintettek 
figyelmét az esetleges hibára. 

• Tagjaink csak olyan szakmai munkát vállalnak el, melyben tapasztalatuk vagy 
képzettségük erre alapot ad.  

• Tagjaink igyekeznek szakmai véleményüket tárgyilagos adatokra és/vagy 
vizsgálatokra alapozni. 

• Tagjaink egyéni szakmai érdekeiket az Egyesület szakmai érdekeivel egyenrangúan 
kezelik. 

• Tagjaink az Egyesület által elvállalt külső feladatokat ellentételezésért is végezhetik, 
mely azonban nem lehet aránytalan a felvállalt feladat nagyságrendjével.  

 
Szakmai közösségi normáink, melyekhez napi szakmai kapcsolatainkat és munkáinkat 
igazítjuk: 

• Egyesületünk, tagjai segítségével egyenrangú és tisztességes szakmai kapcsolatokra 
törekszik más szervezetekkel. 

• Egyesületünk nyitott egyesületként más szervezetek számára segítséget, szakmai 
kapcsolatokat biztosít abban az esetben, ha megkeresik. 

• Egyesületünk szívesen lép kapcsolatba más szervezetekkel és működik velük együtt, a 
saját szakmai területükön.  

 
Társadalmi együttműködési normáink, melyek mentén a külvilággal és más szakmai 
szervezetekkel és megrendelőkkel együtt dolgozunk: 
 

• Egyesületünk a korrupció minden formáját elutasítja, tagjaitól ugyanezt várja. 
• Egyesületünk nyílt kommunikációt folytat, a meghozott határozatokat, események 

anyagait honlapján elérhetővé teszi mindenki számára. 
• Egyesületünk kiemelten kezeli a saját szakmai területén a "zöld" technológiák és 

folyamatok meghonosítását, azok mellett minden területen kiáll és elterjedésüket 
saját hatáskörén belül elősegíti 


