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ETIKAI SZABÁLYZAT
(EtSz)

A Tartalékos Katonák Országos Egyesületének Alapszabálya az egyesület céljai között külön
megfogalmazza a „korszerű katonai erények, etika és viselkedési módok kialakítása,
képviselete és terjesztése” iránti elvárást, követelményt.
Szabályzataink közül az Etikai Szabályzat alapvető célja, hogy tagjaink számára a fenti
konkrét követelmények, mint cél megvalósításához – általános nemzeti és köztük honvéd
hagyományaink szellemében – felsorolja az alapvetően követendő katonai, illetve egyesületi
közösségi normákat, magatartási szabályokat és morális értékeket, hiszen csak ezek egységes
követése, betartása segítheti elő egyesületi céljaink elérését.
A sajátos katonai értékrend elismerésén, elfogadásán túl ugyancsak ez lehet az alapja az
egyesület tagjainak a honvédség és az egyesület hierarchikus felépítéséhez és demokratikus
parancsuralmi rendszeréhez kapcsolódó önkorlátozásának és többletteher-vállalásának.
Az egyesület minden tagja tartsa szem előtt azt, hogy egy társadalmi szervezet
alapszabályában foglalt rendelkezések megsértése – legfelsőbb bírósági határozat szerint –
törvénysértésnek minősül.
Ebből egyenesen következik az, hogy egyesületi szabályzatainkba ütköző cselekedet vagy
más jogsértő cselekmény – külön megfogalmazott fegyelmi szabályzat szerinti – eljárással
illetve következményekkel járhat.
A jelen szabályzatban megfogalmazott etikai normák szolgáljanak iránymutatóul a következő
etikai elvárások tettekre váltása útján:
 a haza védelme iránti elkötelezettség, a cselekvő hazafiasság és hagyománytisztelet, a
demokratikus értékek felvállalása,
 a lojalitás, a bajtársiasság, a becsületesség, a moralitás, és férfiasság, a humanizmus, a
tolerancia beteljesülése,
 a szélsőséges ideológiáktól való tartózkodás – és legalábbis a honvédelmi és
egyesületi tevékenységgel összefüggésben – a pártpolitikai tevékenységtől való
tartózkodás.
Etikai Szabályzatunk a következőkben a fentiek szellemében sorolja fel a TKOE tagjaival
szemben fennálló etikai követelményeket – amelyeknek a megfogalmazásához szíves
hozzájárulással felhasználtuk a Magyar Tartalékosok Szövetségének Etikai és Fegyelmi
Szabályzatának vonatkozó rendelkezéseit.
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Etikai Követelmények

Az egyesület tagja …
1./ … - a hivatásos, szerződéses vagy tartalékos jellegtől, béke- vagy háborús körülményektől
függetlenül – legyen tudatában az önkéntes honvédelmi szolgálat fontosságának,
felelősségének, mivel hazafias kötelességet, nélkülözhetetlen közösségi feladatot lát el a haza,
az emberi élet és javak, a szabadság és emberi kultúra védelmében.
2./ … önként vállalt kötelezettségei teljesítésekor tevőlegesen járjon el úgy, hogy az alkalmas
legyen a honvédelmi célkitűzések megvalósítására, a nemzeti célok, törekvések eredményes
képviseletére, az egyesület tekintélyének, hírnevének emelésére, védelmére.
3./ … legyen figyelemmel arra, hogy tevékenysége és magatartása is hozzájárul ahhoz, hogy a
honvédséget, illetve az általa képviselt egyesületet és annak tevékenységét miként ítélik meg.
4./ … határozott, de kulturált magatartással, építő javaslatokkal és tettekkel erősítse a
honvédelem ügyét, annak társadalmi elismertségét.
5./ … meggyőződéssel és tudatosan fogadja el a honvédelmi szervezetre jellemző hierarchiát,
fogadja el és vesse alá magát az Alapszabályzatunk szerinti szervezeti és vezetői alá- és
fölérendeltségi viszonyoknak.
6./ … tartózkodjon a honvédelmi és egyesületi elöljárók személyiségének,
munkamódszereinek és vezetési stílusának destruktív minősítésétől, bírálatától.
7./ … egyesületi rendezvényeken, egyesületi tevékenysége, és esetleges honvédelmi
szolgálata során ne folytasson politikai vitát, agitációt, tartózkodjon e szervezetek
jelvényeinek, szimbólumainak viselésétől.
8./ … ne legyen tagja jogellenesen vagy destruktívan működő csoportosulásnak, vallási
szektának, ne vegyen részt szélsőséges, demagóg rendezvényeken, tartózkodjon ezek
bármilyen formájú támogatásától.
9./ … tagsága, tisztsége alapján az egyesület irodájában, eszközeivel csak a honvédelem,
illetve egyesületünk érdekeit közvetlenül szolgáló ügyeket intézhet. Más gazdasági vagy
személyes célt szolgáló, más szervezet javára végzendő tevékenykedés, ügyintézés,
vendégfogadás, telefonálás, levelezés szigorúan tilos!
10./ … az egyesület képviseletében eljárva csak a választott vagy megbízotti tisztségében,
alapszabályi vagy elnöki felhatalmazás keretein belül léphet fel más szerveknél, hazai és
nemzetközi fórumokon, kizárólag honvédelmi, illetve egyesületi érdekeket szolgálva.
11./ … őrizze, ápolja és gyarapítsa az egyesület vagyonát, az általa kezelt eszközöket pedig
felelősen és céloknak megfelelően kezelje, illetve használja fel.
12./ … egyesületi tevékenységével összefüggésben tartsa be a titoktartási követelményeket,
tartózkodjon a félreérthető információk átadásától, valamint a bizalmas, vagy részletekbe
menő információk kiszivárogtatásától.
13./ … környezetében tartson rendet, tisztaságot, kezelje kiemelten önmaga és bajtársai
egészségének védelmét, az élő és természetes környezet állapotának megóvását.
14./ … feladatai, kötelezettségei ellátása során törekedjen a harmonikus együttműködésre,
egymás kölcsönös segítségére, a problémák és feladatok közös megoldására, fogadja el mások
konstruktív munkastílusát és kollegiális segítőkészségét.
15./ … a kapcsolattartás és együttműködés során törekedjen az egyesületi elvárások,
személyes ígéretei, vállalásai késedelem nélküli maradéktalan teljesítésére, legyen
szolgálatkész, megbízható, tárgyilagos, következetes és befolyásolhatatlan.
16./ … törekedjen a korszerű katonai ismeretek megszerzésére, gyarapítására, a képzési
lehetőségek kihasználásával is.
17./ … ne várjon el vagy követeljen indokolatlan kedvezményeket, előjogokat, elbánást vagy
juttatásokat.
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18./ … ügyeljen személyi, gazdasági függetlenségére, ne legyen mások lekötelezettje, kerülje
a kiszolgáltatottá, befolyásolhatóvá válás lehetőségét vagy látszatát.
19./ … sem maga, sem hozzátartozója ne vegyen részt olyan tevékenységben, amely folytán
az egyesülettel, mint megrendelővel üzleti kapcsolatba kerülhet.
20./ … tanúsítson figyelmet bajtársai (egyesületi tagtársai) iránt, legyen udvarias, tisztelje
mások emberi méltóságát, személyiségét, korát, vegye figyelembe mások büszkeségét, emberi
tartását és önérzetét.
21./ … eljárása során tartózkodjon a durva, indulatos, másokból rosszallást kiváltó
magatartástól, indokolt jogérvényesítő tevékenysége során is legyen tárgyilagos, hiteles és
pontos.
22./ … legyen előítélet-mentes, viselkedése és hangneme legyen higgadt, kultúrált, de
határozott. Hiteles személyes fellépésével szolgálja a honvédelem ügyét, és ehhez a
társadalom minden rétegének a megnyerését és támogatását.
23./ … legyen szerény, kerülje a személyeskedést, az intrikus, áskálódó, uszító, hangulatkeltő
magatartást, valamint a jólértesültség látszatának keltését.
24./ … tanúsítom önmérsékletet, adja meg a bizalmat és szolgáljon rá mások bizalmára,
kerülje a felesleges konfliktusokat, ha pedig ilyen mégis keletkezett, törekedjen annak
közvetlen, vagy bizalmi közvetítő általi feloldására.
25./ … vállalja a felelősségét az esetleges helytelen vagy hibás döntéseiért, felismerése után
(hiszen: Errere humanum est.) tegyen meg mindent azok kijavításáért és tekintélyének
helyreállításáért.
26./ … peres eljárásból fakadó, elmarasztaló bírósági végzés jogerőssé válásától számított
nyolc napon belül jelentse be ezt a tényt területi szervezete elnökségének tagi jogviszonyának
felülvizsgálata céljából.
27./ … kerülje azokat az élethelyzeteket, amelyek alkalmasak személye és a honvédelmi
tevékenység negatív megítélésére, a szolgálat lejáratására, vagy alapjául szolgálhatnak
rosszindulatú híresztelésnek.
28./ … ne tartson kapcsolatot kétes egzisztenciákkal, felelőtlen életvitelű, erkölcsi hitelét
vesztett személyekkel.
29./ … megjelenése legyen kultúrált, ápolt, igényes, egyenruha viselése esetén ezek mellett
előírásszerű és tiszteletet parancsoló.
30./ … tartózkodjon a jogszabályokban tiltott káros szenvedélyektől, tiltott helyen ne
dohányozzon, kerülje a leittasodást, és ne fogyasszon narkotikumot.
31./ … életvitelével, családi életével vívja ki környezete tiszteletét, megbecsülését és bizalmát
maga és az egyesületi célok iránt.

A jelen Etikai Szabályzatot a Tartalékos Katonák Országos Egyesületének országos elnöksége
2008. március 18-i ülésén megtárgyalta és elfogadta.

