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Tisztelt Küldöttgyűlés! 
 
Az Etikai Bizottság az elmúlt három éves ciklusban a Társaság Etikai 
Kódexében leírtak, valamint a kitűzött céljainak megfelelően tevékenykedett az 
etikai élet tisztasága, a társaságunkhoz méltó etikai állapot fenntartása 
érdekében. A bevezetőben megállapíthatjuk: a mögöttünk lévő ciklusban az 
etikai helyzet szilárd volt, kirívó etikai vétség nem következett be. Ez azt jelzi, 
hogy a tagságunk, valamint a vezető szervek tisztségviselői, azon túl, hogy  
fontosnak tarják a tudományos erkölcsi normák működését, magukra nézve is 
kötelezőnek tartják ezek betartását. 
 
 
   Az Etikai Bizottság beszámolója három területre bontható: 
 
   Először: el kell mondanunk, hogy bizottságunk folyamatosan együttműködött 
a Társaság vezető szerveivel, az EB elnöke rendszeresen részt vett az Intéző 
Bizottság és az Elnökség ülésein, észrevételeivel, javaslataival igyekezett 
segíteni ezek munkáját. 
    Másodszor: az Etikai Bizottság elnöke folyamatosan rész vett Társaságunk 
Alapszabályának módosításával megbízott munkacsoport munkájában, a 
szükséges módosítási javaslatok kidolgozásában. 
   Az EB. munkájának harmadik, egyúttal a legfontosabb területe a mindennapok 
során felmerülő konkrét etikai ügyek kezelése volt. 
   Előljáróban megállapíthatjuk, hogy súlyos etikai vétség nem történt az elmúlt 
ciklusban, etikai jellegű „ügyeink” azonban voltak. Bejelentés érkezett arról, 
hogy a Debreceni Tagozatnál a vezető váltása nem teljesen rendben zajlott le, 
mivel a bejelentő szerint etikai vétség történt. Az elsődleges információk ezt 
megerősíteni látszottak, azonban az alapos vizsgálat nem ezt az eredményt 
hozta. Az Etikai Bizottság a 2012. márciusi ülésén úgy döntött, hogy a szóban 
forgó ügyben két hiba történt: az egyik emberi, a mási formai jellegű. Ezek 
azonban  nem minősíthetők szándékos hibáknak. Bizottságunk álláspontja 
szerint a két probléma közül a formai volt  a hangsúlyosabb mégpedig azért, 
mert a debreceni tagozatnál az új vezető megválasztása nem mindenben felelt 
meg az Alapszabály által leírtaknak. 
   Az Elnökség elfogadta az EB álláspontját és úgy döntött, hogy a hibát 
korrigálni kell, ami viszonylag rövid idő alatt megtörtént, az emberi oldalról 
keletkezett sérelem azonban nehezen orvosolható. 
   A másik úgynevezett „etikai ügy” Karsai László tagtársunk részéről érkezett 
bejelentés volt, aki egyrészt azt kifogásolta, hogy a Hadtudományhoz eljuttatott 



tanulmányának a minősítése sokat késett, másrészt a lektori minősítéssel sem 
értett egyet. Az EB a rendelkezésre álló, mindenre kiterjedő dokumentumok 
alapján ( a Felügyelő Bizottsággal összhangban ) megállapította, hogy etikai 
vétség  a késedelmes lektorálás esetében nem történt. A késést a Társaság 
kényszerű költözése miatt kialakult helyzet okozta. Az Etikai Bizottság ( a 
Felügyelő Bizottság álláspontjához hasonlóan ),  nem látott okot arra, hogy 
megkérdőjelezze a feladatra minden tekintetben alkalmas lektorok minősítését. 
Végül a kérdés rendeződött, a tanulmány Társaságunk folyóiratában átdolgozást 
követően, - kétségtelenül késve, de megjelent. 
  Azt is el kell mondanunk, hogy sajnos  a tagdíjfizetési fegyelem, valamint a 
passzív szakosztályok helyzetét illetően nem sikerült érdemben előre lépni. 
Azon tagtársainknak,akik a felszólítás ellenére, hosszabb ideje nem fizetnek 
tagdíjat, erkölcsi kötelességünk ( is ) a tagságuk megszüntetése. 
 
A jövőre vonatkozó főbb céljaink röviden: 
 

1. Továbbra is figyelemmel kísérjük a tudományos erkölcs normáinak 
betartását, őrködünk a Társaság életének etikai tisztasága felett. 

2. Továbbra is részt veszünk a vezető szervek, az IB, valamint az Elnökség 
munkájában, javaslatainkkal igyekszünk támogatni tevékenységüket. 

3. Hosszabb távú feladat lehet a tudományos munka új típusú erkölcsi 
kihívásaival történő foglalkozás, valamint az MHTT Etikai Kódexének 
felülvizsgálata, esteleges módosítása. 

 
 Tisztelt Küldöttgyűlés! Az Etikai Bizottság megköszöni a Társaság minden 
tagjának, valamint a vezető szervekben dolgozóknak a szakmailag és erkölcsileg 
egyaránt példamutató munkáját. 
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