
ETIKAI KÓDEX 
 
 

 

„ Ha vétkezik ellened testvéred 
 Fedd meg, de ha megbánja, 
 Bocsáss meg neki.” 

   (Lukács, 17.) 
 
Az etika valamely hivatás, csoport magatartásbeli szabályainak összessége. Ebből következik, hogy a 
Magyar Történelmi Családok Egyesülete, amelynek hivatása a magyar nemesség összefogása, 
joggal alkot etikai szabályzatot, és ezt az ősi hagyományok és az Egyesület alapszabálya alapján kell, 
hogy megfogalmazza.  
  
1.) Hatálya: A magyar nemzet történelmi hagyománya szerint a nemesség egységes, nincs a jogok 

tekintetében különbség a főnemes és nemes között. Amiként az Aranybullában is írva van, még a 
királyválasztáskor is minden nemes egyenjogú, de nem egyenrangú. Ebből következik, hogy 
Egyesületünk közösségi életében, mindenkire kötelező a kódexben megfogalmazott 
szabályrendszer az Egyesületben betöltött tisztségétől függetlenül.  

  
2.) Érvényessége: a kódex, időtartam nélkül a visszavonásig érvényes.  
 
3.) Alapértékek:  
 a. A tisztességes – keresztény erkölcsnek megfelelő – életvitel és viselkedés.  
 b. A felelősség vállalása.  
 c. Elkötelezettség és megbízhatóság.  
 d. Az egyesületi szellem erősítése.  
  
4.) Általános magatartásbeli követelmények az alapszabály szerint:  
 a. A feltételezett etikai „vétség” elleni fellépés, jelzésadás.  
 b. A személyeskedés kizárása.  
 c. A kritikai észrevételek meghallgatása, elviselése.  
 d. Az Egyesületen kívül is, a magyar nemességhez méltó magatartás.  
 e. Előjogok senkit nem illetnek meg.  
  
5.) Az Etikai Bizottság (továbbiakban bizottság) Szervezeti és Működési Szabályzata.  
 a. A bizottság a közgyűlés által választott háromtagú testület.  
 b. Elnököt maguk közül választanak.  
 c. Döntést szavazattöbbséggel hoznak.  
 d. Az Egyesület elnökségének írásban adnak tájékoztatást és indoklást a döntésükről.  
 e. A döntésről nem adnak tájékoztatást sem belső, sem külső érdeklődőnek, kivéve, ha a 

 közgyűlés a bizottság elnökének erre felhatalmazást ad. Ezt a jogot az elnök esetenként 
 másnak átadhatja.  

 f. Minden egyesületi tagnak joga van a bizottsághoz fordulni panaszával, észrevételével, de azt 
 írásban kell beadnia, és az érintettnek – ha van ilyen – el kell juttatnia. Amennyiben nincs 
 érintett, csak valamely eljárást tart etikátlannak, akkor az elnökségnek kell a másodpéldányt 
 benyújtania.  

 g. A panasz kivizsgálását a bizottság 30 napon belül köteles megkezdeni.  
 h. A bizottság tagjait vagy egyes tagját, csak a közgyűlés hívhatja vissza.  
 i. A bizottság megbízása – halálesetet kivéve – az elnökség megbízatásának lejártig tart.  
 j. Az Etikai kódex egy példányát minden egyesületi tag megkaphatja.  
 
Készült: Budán, 2012. február 25-én.        


