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I. Attat6nos rendelkez6sek
1.1. A tev6kenys6getmeghatriroz6 jogszabflyok, dokumentumok:
(1) A V<irdskeresztMozgalomalapelvei 6s a vonatoz6 nemzetkdzi egyezm6nyek.
(2) A Magyar Vd,rciskeres
zt Alapszab6lya(MVK-SZ-OOI ).
(3) A Magyar VdrdskeresztSzervezeti6s Mrikdddsi Szab6lyzata(MVK-SZ-002).
(4) A Magyar V6rdskereszt ElIenoru6siSzabrllyzata(MVK- SZ-035).
1.2. A szabfilyzat hatrilya:
(l) Az Etikai K6dex hatilya kiterjed a Magyar Vrirdskereszt minden tagjina, <inkdntesdre6s
munkatrlrsara(tov6bbiakbanv<irciskeresztesek).
(2) Az Etikai K6dex betartrlsri6rt6s betarttatfusfuert
a tirsadalmi testiiletek vezetcii6s a szervezet
SZMSZ-ben meghatarozott vezeto 6ll6sri 6s vezet6 beosztiisri munkavdllal6i egyanint
fele16sek.
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1.3. A szabillyzat c6lja:
(l) Az Etikai K6dex (tov6bbiakban K6dex) celja a Magyar Vdrciskeresn altal felvrillalt
feladatokban r6sztvev6k emberi mdlt6s6grinakmeg6rz6se,sziiks6g esetdnhelyrerillitisa
6s kiteljesit6se,valamint a szewezeti6n€kek meg6rzds6nekel6segit6se.
(2) A K6dexben figzitett etikai norm6k be nem tartfisa etikai v6tsdg elk<ivetdsdtfeltdtelezi.

II. Etikai alapelvek, norm6k 6s fogalmak
2.1. Etikai alapelvek:

( 1 ) Minden ember egyedi 6rtdkkel bir, amely indokolja a neki jrir6 erk<ilcsimegbecstl6st.
(2) A vdrdskeresztesektiszteletbentartj'ik az egylnek alapvet6emberijogait.
(3) Minden egy6nnekjoga van az Onmegval6sitrlshoz6s szabadsiryhozoly m6rt6kben,mely
nem korliitozza miisoknak ugyanezena jog6t.
(4) A vdriiskeresztes tev6kenysdg <isszeegyeztethetetlenaz emberi mdlt6s6got sdrt6
csoportok, szervezetek,szem6lyektrimogat6siival.
(5) A vcirdskeresztestagt6l, dnk6ntest6l 6s munkatrirst6l elv6rhat6, hogy a lehet6s6ghez
k6pest tamogatastnffitsanak azoknak, akik segits6giiket6s tan6csukatk6rik, b6rmilyen
neln.re,korra, fogyat6koss6gra,b6rszinre, tiirsadalmi oszt6lyr4 vallasra, nyelvre, politikai
hitre vagy szexudlisorient6ci6ra6piil6 jogtalan megktil<inb<iztet6s
n6lktil.
(6) A vdrdskeresztesek szakmai tevdkenys6giik soriln tekintettel vannak a titoktarkis,
bizalmass6ges az adafr6delemalapelveire.A v<irdskeresztes
kdteles a tudomr{siirajutott
szem6lyesadratot,tizleti 6s egy6b titkot meg6rizni.
2.2. Etikai normdk:
(l) A vdrdskeresztesv6di a Szewezet 6rdekeit, anyagi 6s szellemi 6rtdkeit, valamint annak
alapelveit. El6segiti az Alapszabilly 6s egy6b szabl"lyzatok, el6ir6sok vdgrehajtrlsrit,
6rv6nyesiil6s6t.betartris6t.
(2) A vcirciskeresztesa legjobb tud:isa szerint gondoskodik a 16 bizott javak, 6rt6kek
meg6rz6sdr6l,c6lszeni, r6szorultakatsegit6 felhaszr6kisar6l.
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(3) Az tink6ntesek bevonas66rt 6s az dltaluk nytijtott szolgaltatiisok min6s6g66rt az oket
bevon6 fogad6 szewezeta felel6s.
(4) A v<irciskeresztesnem vrlllalhat el olyan feladatot, megbfz6st, amely trill6pi
kompetenci6j6t, amely vissza6l6stvagy emberellenestev6kenysdgettakar.
(5) A vdrtiskeresztestev6kenys6g6vel hozzdrjfirul,hogy humanitririus felel6ss6get v6llal6
szem6lyek, szewezetek,ter0letek munk6j6t segitse,a mrikdd6shezsziiks6gesfelt6teleket
hatrlskdr6nekmegfelel<ienbiaositsa. A vdrdskeresztesviiasrtott tiszts6gvisel6dnk6ntes,
vrlllalt k<iz6leti kcitelezettslgdt - lehet6s6geihezkdpest - folyamatosan ds hathat6san
teljesiti. A v6lasztott v<irdskeresztes
tiszts6gvisel6a testtilet tagjak6nt a testiilet hivatalos
tildseink, 6rtekezleteinhirinytalanul igyekszikreszt venni, tiivolmarad6saindokolt esetben
sem haladhatjameg vilasztitsi ciklusonkdnt ezeniil6sek 25%-at.
(6) A vtirtiskeresztes munkSjilt a bizalom, a tisrtelet, az egyitterzds 6s az egytittrntikrid6s
hatirozzameg, vddi munkatdrsait- legyen aztag,dnk6ntes vagy munkavillall.
(7) A v<ir<iskeresztes
munkft vegzis v6delemre jogosult a vele szemben val6 etik6tlan,
jogs6rt6 banrism6ddalszemben.Ha s6relem6ri v6delem6rta Magyar VdrdskeresrEtkai
Bizottsrig6hozfordulhat.
2.3. A vdrOskeresztesszervezetenbeliili kapcsolata:
(1) A vdr<iskeresztesek
kapcsolat6banalapvet<i6rtdk az egyiittmrikdd6s,a bizalom, a tisztelet
6s a szolidaritiis.
(2) A vdrdskeresztes a szaktudas:lt, gyakorlati tapaszlalatait 6s szakmai informrici6it
megosztjaa tdbbi v<irciskeresztessel
a kdzds munkav6gz6ssor6n.
(3) Az egyiittrnrikcidds sonln a vdrdskeresztes tiszteletben tartja a tdbbi vrir<iskeresztes
kompetenciahatfurait, az ovetol elt6r6 v6lemdny6t 6s munkam6dszerdt. KritikAjdnak
felel<ism6don, az eintettbevonrisdval ad hangot.
(4) A vdrdskeresztest maganjellegri kapcsolatai nem befolyasolhatjrik abban, hogy a
szervezeten beliili szakmai tevdkenysdgdt legjobb tudiisa 6s meggy6z6ddse szerint
vfgezze.
(5) A vrirdskeresztesvddi a ttibbi v<irriskeresztest
az igazsdglalaneljrir6sokkalszemben.
(6) A vdrdskeresztes arra td,rekszik, hogy a szervezet szakmai munk6j6t ds gyakorlatrit
javftsa" ndvelve ezzel a szolg6ltatrisokhat6konysdgit 6s szinvonal6t.
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III. Etikai Bizottsig

mfik0d6s6nek

szabilyai

S.t. Attatfnos szabdlyok:
(1) A Magyar Vcirdskereszt Etikai Bizottsrigrinak (tovribbiakban Bizotts6g) joga
6s
kcitelessdge,hogy orkddjdn a Magyar Vcirrlskeresztetikai tisztasitgafelett, elmarasztalja
azokat, akik a szewezet alapelveit, Alapszabrily6t, Etikai K6dex6t valamint az ezekbtjl
kdvetkez6 norm6kat megszegik, valamint vldelmezze azokat, akik lelkiismeretesen
teljesftik azt- Feladata hogy a szewezet 6rdekeit s6rt6 tagokkal, rjnk6ntesekkel,
munkatrirsakkalszembenfelmeriil6 vitiis eseteketaz erkrilcsi normiik szerint rendezze.6s
a sziiksdgesint6zked6stmegtegye,illetve kezdemlnyezze.
(2) A Bizottsrig a Magyar Vdrtiskereszt Alapszabillyfunakmegfelel<ienjcitt l6te, az alapj1n
mrik<idik.
(3) A Bizottsrig a Tisztujit6 Kcizgytil6s (Kongresszus)6ltal viiasztotl,s trb6l iill6 testiilet,
melynek tagjai kdriikb6l I f6 elndkdt viiasztanak Az Etikai Bizotts6g tagstlg mtisra 6t
nem ruhrizhatt. Az Etikai Bizottsrig tags6gi megbizathsa4 6vrc sz6l.
(4) A Bizotts6g 6vente legal6bb egyszer, illetve sztiks6g szerint iildsezik. Az iildst az
Bizottsdg elndke hivja <issze.A Bizotts6g a ddnt6seit hatirozatban figziti. Az Etikai
Bizotts6g akkor hatirozatkdpes, ha tagjainak tobb mint fele jelen van. Nem tekinthet6
jelenlev<inekaz a bizottsilgi tag, aki elfogultslg miatt nem vesz rdsrt a dcintdsben.
Ha a
Bizottsiig nem hatiirozatk6pes az elnrik a trirgyal6st elnapolja. Egy6b iigyrendi
k6rd6sekbenaz Etikai Bizottsrig sajrittigyrendje tartalmaz rendelkez6seket.
(5) A Bizottsrig mtik<id6s6velkapcsolatostitk6rs6gi feladatok ellitrisa a Magyar Vdr<iskereszt
Orsz6gos lgazgatositgrinak feladata- A fbigazgat6 kdteles kijeliilni lega|ibb egy fti
munkatilrsata Bizotts6g mell6.
(6) A Bizottstig minden 6v elej6n jelent6st klszit, az eli5z6 6v etikai iigyeirol, melyet
thj€koztatasc6ljrib6lmegkiildazOrszitgosVezet6s6gnek.
(7) Az Etikai Bizotts:ig az Orszirgos Kuld<ittgyiilds el6tt besz6mol az eltelt id<iszak etikai
helyzet&61, s javaslattal el az ismeretek birtok6ban, annak javiklsa 6rdek6ben,valamint
ellen6rzdsitervet k6szft a k6vetkez6 4 6vesciklusra vonatkoz6an.
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3.2. Etikai Bizottsig eljfrfsdnak f6bb szabilyai:
(1) Az Etikai Bizotts6ghoz bejelent6st tehet minden magyar vagy ktlftldi rlllampolgir, a
Magyar Vdrdskereszt tagSa,6nk6ntesevagy munkatrirsa6ltal elkdvetett v6lt vagy val6s
etikai v6ts6g taryy 6ban.
(2) Az Etikai Bizottsiig eljrir6s6t bejelentdsalapjrin vagy egy6b mils riton tudomr{stirajutott
esetben,azEtikai Bizottstig Eln<ikerendeli el. Nem lehet eljrinlst indftani, ha:
a) az eljfuils alapjriul szolg6l6 iigyben mris hat6s6g el6u mrir eljtinls van folyamatbart,
b) az eljinSsalapjdtkdpezocselekm6nyelk6vet6s6t6l6t 6v eltelt,
c) a brincselekmdnyelkdvetdseeset6na Btk- ban meghatdrozott,eldvtildsiid6 eltelt.
(3) Az Etikai Bizotts6g az eljirds al6 vont iigyben, minden esetben,trirgyaklst ttiz ki. A
tirgyalas hely6r<il6s id6pontj itr6l az drintetteketlegal6bb 8 nappal el6bb kidrtesiti.
(4) Az Etikai Bizotts6g tdrgyalasi hataskdrdbe vont tigyben keletkezett iratokat, az drintettek
k6r6siik alapjrln megtekinthetik.
(5) A sz6bantett panaszt,minden esetben,jegyz6krinyvbe kell foglalni.
(6) Az Etikai Bizottsrlghoz lrkezetl iratokat (bejelentdseket,panaszokat,jegyz6kdnyveket)a
Magyar Vdrdskereszt Orsziigos lgazgat6siryin
iktatni
kell,
amelyeket a
Bizottsrig eln<ike bizalmasan kezel. Az iktatott anyagokat az iktatilst vegzb szem6lynek
bizalmasankell kezelnie.
(7) Minden bejelentdsrea Bizottsrig eln<ikeir6sbank<itelesv6laszolni.
3.3. Etikai Bizottsrig 6ltal kezdem6nyezett elj6r6shoz
hatdr ozathozatal f6 b b szabrftyai :

kapcsol6d6

t6rryal6s

6s

(1) A tdrgyal6s nem nyilviinos. Az 6rintett tagon, 6nk6ntesen,munkatiirson, illetve ezen
szem6lyek k6pvisel6j6n kiWl csak az lehet jelen, akinek ezt a tirgyalfust levezet6 eln6k
enged6lyezi.A trirgyal6st alapesetbena Bizottsrig elndke vezeti, akadillyoztat6saeset6n,
az illtala kijelcilt Bizottsrigi tag. A Bizottsiig munkrljanak el<isegit6se6rdek6ben ktls<i
szakembertis bevonhata drint6shozatalel6segft6se6rdek6ben.
(2) A tfugyaIils soriin az €intetteket szem6lyesen meg kell hallgatni, fel kell hivni a
fi gyelm6t a v ldekezdslehet6s6g6re,a bizonyit6kok megjel<il6s6re.
(3) Az 6rintett tag, 6nk6ntes,munkatiirs a Bizotts6g b6rmely tagia ellen kifog6st jelenthet be
elfogults6g eset6n(pl.: rokons6g, 6rdekelts6g,stb.). Az elfogults6g t6ny6r6l a Bizotts6g
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elntike hatisoz, annak elfogadrisa eset6n a kifog6solt szem6ly az Etikai Bizotts6g
d<intdshozataldban
nem vehet r6szt. Amennyiben a Bizottsrig etn<ik6velkapcsolatban
meriil fel kifogris, l6;gyaBizotts6g tcibbi tagia hatfurozaz elfogultsfugr6l.
(a) Ha az eintetl tag, 6nk6ntes, munkat6rs a tArgyaliison szem6lyesennem jelent meg 6s
uivoll6t6t nem indokolt4 illewe igazolta megfelel6en, akkor a Bizotts6g a rendelkezdsre
rill6 bizonyft6kok alapjrin diint.
(5) Az eljaris sor6n a Bizottsrig miis szem6lyeket (tanrikat, szak6rt6ket) is meghallgathat. A
tanrik, a szak6rt6k nyilatkozatair4 valamint a bizonyitits egyes megdllapft6saira az
6rintette(ek)dszrevdtelekettehetrek.
(6) A Bizottsiig az Ellen<irz6si Szabiiyzat 3.2. pontjriban meghatilrozott m6dszerek
alkalmazisfvallittjaelellen6rz6sifeladatiit.
(7) A Bizotts6g eljrlnisr4ta megindftrist6lsz6mitott 60 napon belill be kell fejeznie. Az eljrlnist
hatdrozathozatallal kell befejeznt. A hatfurozatot a Bizotts6g zfrt tanfucskoziisonhozza
meg sz6tdbbs6ggel.
(8) A tdrgyalis6l jegyzfik<inyvetkell k6sziteni, melynek tartalmazni kell minden ldnyeges
kdriilm6nyt es hatinozatot. A jegyz6kcinyvet az Elnrik, a jegyzbkiin5rwezet<i, illenre az
6rintettek irJakal6,.
(9) Ha az eljfu{s alii vont tag, 6nk6ntes, munkatiirs nem kdvetett el etikai v6ts6get, illetve az
nem bizonyithat6, rigy ki kell mondani, hogy nem v6tkes.
(l0)ElmarasztalS hatttrozat hozatalLlra akkor keriilhet sor, ha minden k6ts6get kizdroarr
bizonyitott, hogy atag, tinkdntesvagy munkatiirs terh6re r6tt etikai vdts6getelkdvette. Az
elmarasztal6 hatirozat meghozatalSval arra kell t<irekedni, hogy p6ldamutat6 hat6sa
legyen.
(11)A hozott hatirozatot az eintelt taggal, rink6ntesselvagy munkatilrssal ismertetni kell. A
tudomasulv6telt,vagy ahatdrozattalszembeni6szrevdtelt,egyet nem 6rt6strdgziteni kell,
amelyet az 6rintett alfuiri.siwal igazol. Fellebbezni az Orsziigos Kiild<ittgytil6sn6l
lehetsdges.Elmarasztal6seset6n, a fellebbezdst trirgyal6 Orszitgos Ktilddttgyftllsig az
elmarasztalt frrnkci6j6t nem gyakorolhatja. Munkatiirs esetdnaz illet6kes munkfltat6 dcint
a munkav6llal6 munkav6gz6sal6li felffiggeszt6sdrd,la Bizottsrigjavaslata alapjrin.
(12)Az Etikai Bizottsiig dllasfoglalasarit- a szem6lyis6gijogok figyelembe vdteldvel -kdzz!
kell tenni az Intraneten.
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3.4. Etikai v6ts6g megrflllapitrflsainakkiivetkezm6nyei - v6grehajtisi k6rd6sek:
(l)

A Bizotts6g hatdrozatunak v6grehajtas66rtkijelolt szemdlyt vagy illet6kes szervezeteta
B izottsrig hatir ozatitbanegydrtelmtien meg kell j eldlni.

(2) A Bizotts6g elmarasztal6 dtint6s6nek meghozatala eset6n att6l fiiggden, hogy tagr6l,
dnk€ntesrdl vagy munkatlrsr6l van-e sz6, valamint az etikai vdts6g suly6nak
megfelel<ien,illetve annak figyelembevdteldvel, hogy sz6nd6kos cselekm6nyr6l van-e
sz6, elt6r6 int6zked6st javasolhat a v6grehajtrisdrtkijeliilt szem6lynek vagy illetdkes
szervezetnek:
a) a legenyh6bbint6zked6saz fr6sbeli frgyelmeztetls;
b) srilyos etikai vdts6geset6n:
' Tag esetdben az Alapszab6lyban megfiatirozott m6don lehet6sdg
van a tag
t<irl6s6re.Ezt a nyilviintan6 megyei szervezetn6l,valamint a tagfelvdtelr6l drlnt6
alapszewezetndlkell kezdem6nyezni. A tag t<irl6s6r6l sz6l6 hatirozatot a szewezet
bels6 elekhonikus rendszereibenrd,gzfteni sztiks6ges(intranet 6s tagnyilviintan6
rendszer).
r Onkdntesesetdbenkezdem6nyeznilehet az 6nk6ntesjogviszony megsziintetdslt
az
illet6kes fogad6 szervezetn6l.
I Munkatars eset6benkezdem6nyezni lehet a munkavdgz6sre irrinyul6 jogviszony
megsziintetfsft az illetdkes munkriltat6nril.
(3) A vdgrehajtrisdrtfelel6s szemdly, illetve szewezet kdteles ti$lkoztatni a Bizottsitgot a
v6grehajt6seredm6nydr6l. Amennyiben nem keriil v6grehajtrlsraa javasolt int6zked6s,
abban az esetben az Etikai Bizottsilg elncike tag eset6n az OrszfugosKiildcittgytil6shez,
cink6ntes vagy munkatrlrs eset6n a foigazgat6hoz fordulhat a ddnt6s vdgrehajtlsa
6rdek6ben.

IV. Zhr6 rendelkez6sek
4.1. 2616 rendelkez6sek:
(1) A Magyar Vdrdskeresz Etikai K6dex6t azOrszirgosKiilddttgyiills2014. november 28-ai
ii16sdn targy alta a | 0/20 I 4 ( 1I .2 S.) hatir ozattal elfo gadta.
(2) Hatalyba l6p6s idripontja: z}ls.janurir l.
(3) Az Etikai K6dexet az OrszirgosKiilddttgyul6s ddnt6s6tkdvet6en a Magyar V<irriskereszt
elndke €s az Etikai Bizottsdg elndke iqa aI4 hatilybal6ptetdsdr6l 6s k6zz6t1telr6l a
fbigazgat6 utasitris keretdben gondoskodik.
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MAGYAR
von6srrneszr
HUNGARIAN
REDCROSS

(4) A hauilybal6pdst k<ivet<ien- az Etikai K6dex rendelkez6seivelrisszhangbanhiirom
h6naponbeli.il sziiks6gesazEtikai Bizottsrig saj6t figyrendj6nekm6dosftrisa.
(5) Az Etikai K6dexet 6s az Etikai Bizottsdg tagjainak eldrhet6s6geita
K6dex elfogadast
kcivet630 napon beliil k<izzdkell tenni a Magyar V<irdskeresahivatalos honlapjrin.

Budapest,2014.

dr.

dr. Orcsik Istv6n
Etikai Bizottsiig elndke
.f
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