ETIKAI KÓDEX
A hangmérnöki hivatás követelménye az etikus, kulturált és felelős magatartás, a
magas színvonalú szaktudással létrehozott alkotás, a becsületesség és a szakmai
tisztesség. Ezért a Magyar Hangmérnökök Társasága /a továbbiakban HAES/
magára és tagjaira nézve kötelezőnek tekinti, a szakmai önellenőrzés alapján pedig
ajánlásként -tagsági körén kívül is- érvényesíteni kívánja az HAES Etikai Kódexének
előírásait.
A KÓDEX HATÁLYA

1. A magatartási szabályok mindennemű hangmérnöki tevékenységet végző
személyre érvényesek. / A HAES alapszabálya tartalmazza e tevékenység
kritériumait./
2. A kódex hatálya kiterjed a pártoló és tiszteletbeli tagokra is.
3. Nem HAES tag ellen csak akkor folytatható etikai eljárás, ha ennek önként aláveti
magát, de vele szemben büntetés nem szabható ki.
4. Ha a nem HAES tag nem veti alá magát az etikai eljárásnak, az Etikai Bizottság
az eljárás mellőzése mellett is megállapíthatja vele szemben a hangmérnöki
magatartási szabályok megsértését, javasolhatja etikai elmarasztalását,
súlyosabb esetben más jellegű felelősségrevonását is kezdeményezheti.
A HANGMÉRNÖKI TEVÉKENYSÉG ETIKAI NORMÁI
2.§.
1. A hangmérnök, munkája műfaji hovatartozástól függetlenül köteles mindenkor
tudása legjavát nyújtva dolgozni.
2. Kötelessége arra ügyelni, hogy a munkája, illetve közreműködése folytán
létrejött alkotás az emberi jogokat és a közerkölcsöt ne sértse, a népek,
nemzetiségek elleni gyűlöletkeltést ne szolgálja.
3. Bármilyen /szakmai és etikai/ kényszerhelyzet esetén kérheti magatartására
nézve az Etikai Bizottság felülvizsgálatát, és letilthatja nevének közlését a
szóbanforgó alkotásról.
4. A hangmérnök köteles a kulturált emberi érintkezés szabályait megtartani,
művészeti, illetve közéleti személyiséghez méltó magatartást tanusítani.
5. A hangmérnök köteles tiszteletben tartani mások szerzői, alkotói jogait.
6. A hangmérnök magánéletében is köteles művészeti, illetve közéleti szereplőhöz
illően viselkedni.

A HANGMÉRNÖKI MAGATARTÁSI SZABÁLYOK MEGSÉRTÉSE
3. §.
1. A magatartási szabályok megsértése, ha a hangmérnök hivatásának
gyakorlása során megszegi a 2.§-ban meghatározott normákat.
2. Szabálysértést követ el továbbá, ha
a./ megsérti a személyiség méltóságát és jogait, ha a jóhírnév, a becsület
csorbítására alkalmas valótlanságot híresztel vagy állít, illetve sértő
kifejezést használ.
b./ visszaél a szerzői joggal, ha másnak szellemi termékét sajátjaként
teszi vagy téteti közzé, vagy ehhez beleegyezését adja.
c./ munkavállalás során hangmérnök társai rovására anyagi előnyt kér
vagy fogad el.
AZ ETIKAI VÉTSÉG EGYÉB ESETEI
4.§.
Az előbbieken kívül a hangmérnök etikai vétséget követ el, ha
a./ szándékosan vagy gondatlanul súlyos bűncselekményt követ el,
b./ jogi következményektől függetlenül magatartásával a szakma tekintélyét
lejárató botrányt okoz, vagy ilyen középpontjába kerül,
c./ névazonosság esetén a pályán már korábban működő
hangmérnöktársa kérésére sem használ megkülönböztető nevet vagy
jelzést szerzőségének jelölésére.
AZ ETIKAI BIZOTTSÁG HATÁROZATAI
5.§
1. Az Etikai Bizottság társadalmi, becsületbeli testület. Elsősorban nem büntetésre
törekszik, hanem elvi alapon igyekszik a szembenálló feleket jobb belátásra
bírni, érdeket egyeztetni, megegyezést keresni, békíteni, elégtételt nyújtani.
2. A HAES-tagot a munkájával kapcsolatos támadás esetén kérelmére az Etikai
Bizottság állásfoglalásával védelemben részesíti.
3. Az Etikai Bizottság a felmerülő ügyekben eljárási szabályzata szerint intézkedik
4. Az Etikai Bizottság, amennyiben az Etikai Kódex előírásainak megsértését
megállapítja,
a./ a következő intézkedéseket teheti:
- elégtételadás /bocsánatkérés, esetleg kölcsönösen/ jegyzőkönyvi
tudomásulvétellel,
- nyilvános elégtételadás,
- felelősségrevonás kezdeményezése

b./ felelősségrevonás esetén a következő büntetések kiszabását javasolhatja
a HAES közgyűlésének:
- figyelmeztetés,
- a tagsági jog felfüggesztése meghatározott időre, kizárás
5. Az Etikai Bizottság az általa szükségesnek tartott módon és körben
nyilvánosságra hozhatja határozatait és állásfoglalásait, ezekkel a gyakorlat
alapján értelmezheti is az Etikai Kódex egyes előírásait.
VEGYES RENDELKEZÉSEK
6.§.
Ha a magatartási szabály megsértése egyszersmind bűncselekménynek,
szabálysértésnek, vagy fegyelmi vétségnek számít, és az elkövető ellen emiatt
eljárás indul, ez nem akadály az etikai eijárás lefolytatásának.
Bűncselekmény, súlyos szabálysértés vagy fegyelmi vétség esetén - ha a
cselekménynek etikai vonatkozása van - a tudomására jutott jogerős határozat után
az Etikai Bizottság eljárást köteles indítani.
7.§
Ha az etikai eljárás során bebizonyosodott, hogy a hangmérnök nem követett el
vétséget, az eljárás megszüntetésével egyidejűleg az Etikai Bizottságnak arra kell
törekednie, hogy a hangmérnök elégtételt kapjon.

A HAES Etikai Kódexet a HAES közgyűlése, az etikai eljárási szabályzatot pedig az
Etikai Bizottság hagyja jóvá, változtathatja meg, helyezheti hatályon kívül.
Az Etikai Kódex hatályba lép 1995 november...-án.

