
Etikai Kódex

 1. A  Magyar  Hegedűkészítők  Társasága  Közhasznú  Egyesület  (továbbiakban 
Egyesület) és tagjai működésének legfontosabb alaptétele a zenész és hangszerész 
társadalommal  szemben  tanúsított  mindenkori,  az  elvárható  legmagasabb  fokú 
etikus viselkedés. 

 2. Az  Egyesület  tagjainak  kötelessége  mestersége  és  tagtársai  jó  hírnevének 
fenntartása.

 3. Az  Etikai  Kódex  célja  azonos  az  Egyesület  céljaival:  a  hegedűkészítő  szakma, 
valamint a szakemberek tekintélyének növelése, a szakma iránti bizalom erősítése.

 4. Az Etikai Kódex nem ölelhet fel, és nem szabályozhat minden lehetséges helyzetet. 
Tekintettel  arra,  hogy  az  ügyfél-szakember  viszony  mesterségünk  sajátságai 
folytán  a  szakember  megbízhatóságán  múlik,  így  megkövetelhető  tőle,  hogy  a 
becsületes, felelős viselkedést magára nézve hangsúlyosan kötelezőnek tartsa. 

 a) Az  Egyesület  minden  tagja  fontosnak  tartja  és  elfogadja,  hogy  e  felelős 
viselkedésnek mind munkája eredményében, mind pedig toleráns és megértő 
segítőkészségben kell megnyilvánulnia. 

 b) Az Egyesület tagjai mind saját készítésű hangszereik, illetve a régi hangszerek 
javításai, restaurálásai esetén fontosnak tartják a tradíciók betartását, mind az 
alkalmazott módszerek, mind pedig a felhasznált alapanyagok és segédanyagok 
tekintetében.

 5. Az új hangszerek készítésének, azonosításának szabályai

 a) Mesterhangszer:  a  készítő  elképzelései  (tervei)  alapján,  az  általa  választott 
anyagokból  és  technológiával,  a  készítő  (nagy  részben  illetve  a  lényeges 
elemeket illetően) saját keze munkájával készült hangszerek.

 b) Műhely  hangszer:  a  készítő  elképzelése  (tervei)  alapján  az  általa  választott 
anyagokból és technológiával, a készítő irányításával készülnek. A készítő saját 
keze munkáját nem, vagy csak kisebb részben tartalmazzák.

 c) Egyéb hangszer:  idegen  forrásból  (gyár,  manufaktúra)  származó, 
nagymértékben  előkészített  hangszerek,  melyeket  a  készítő  átalakít,  feljavít, 
átdolgoz, befejez.

 6. Az 5. pontban felsorolt kategóriák valamelyikéhez való tartozást a hangszerekben 
minden  esetben  egyértelműen  fel  kell  tüntetni,  és  ezen  túlmenően  a  félreértés 
elkerülése érdekében lehetőleg írásban, de legalább szóban tájékoztatni kell róla a 
vevőt.

 7. Az Egyesület tagjai soha, semmilyen esetben, senki kárára, anyagi haszonszerzés 
érdekében, vagy bármilyen egyéb okból nem értékesíthetnek és nem értékesítenek 



hangszereket hamis, a hangszer eredetének nem megfelelő jelzéssel, vagy akár saját 
névvel, legyenek azok akár kiváló minőségű, akár gyenge minőségű hangszerek.

 8. Az  Egyesület  tagjai  vállalják,  hogy  az  Egyesület  többi  tagja  által,  valamint  a 
lehetőségekhez mérten más élő készítők által készített hangszert a felszerelésen és 
beállításon kívül nem javítják, nem alakítják át a készítő beleegyezése nélkül.

 9. Kivételes  esetekben,  így  például  az  ügyfél  elégedetlensége  esetén,  az  Etikai 
Bizottsághoz  kell  fordulni  és  azzal  egyeztetve  kell  megtalálni  a  probléma 
legoptimálisabb megoldását.

 10. Régi  hangszerek  esetében  az  Egyesület  tagjai  a  hangszer  eredetét,  állapotát  és 
értékét illetően kötelesek a legjobb tudásuk szerint tájékoztatni a vevőt.

 11. Az  Egyesület  tagjai  minden  esetben  garanciát  vállalnak  a  saját  magunk  által 
elvégzett munkára.

 12. Az  Egyesület  Elnökének,  az  Alelnökeinek,  és  az  Etikai  Bizottság  tagjainak 
fokozottan ügyelnie kell a szakma keretein belül felmerülő esetleges konfliktusok 
higgadt,  diplomatikus,  eredményes  kezelésére,  amely  semmilyen  esetben  nem 
adhat  okot  szakmai  feszültségek  keltésére,  és  a  későbbiekben ezen feszültségek 
fenntartására, valamint az Egyesület tagjainak szégyenbe hozására, lejáratására.

 13. Az Egyesület tagjai alapvetően fontosnak tartják az egymás iránt érzett felelősséget 
és az egymásért való kiállást, amennyiben az jogos és szükségszerű.  

 a) Kivételt képez, ha e felelősségvállalás és kiállás indítéka ütközik az Egyesület 
Etikai  Kódexében megfogalmazottakkal,  valamint  ütközik  a  hatályos  magyar 
jogszabályokkal. Ebben az esetben a felelősségvállalás határozottan káros lenne 
az Egyesület működésére nézve, és más, nem egyesületi tagoknak okot adhatna 
az Egyesület rossz hírnevének elterjesztésére. Ez minden egyes tag becsületét és 
tevékenységének hitelességét megkérdőjelezhetővé tenné.

 14. Az Egyesület  eredményes működéséhez fontos,  hogy a tagok egymást segítsék, 
kiváltképp az Egyesület alapvető működési feltételeinek megteremtése érdekében. 
Kiemelten  fontos  ezért  a  Tagdíj  pontos  befizetése,  a  közös  megjelenéseken  (pl. 
kiállításokon)  való  részvétel,  a  közös  munkára  való  készség  és  az  egymással 
szemben tanúsított megbecsülés.

 15. A fentiekben leírt magatartást az Egyesület tagjai magukra nézve kötelezőnek és 
megkérdőjelezhetetlennek tartják, etikai minimumként kezelik.

 16. Az Etikai  Kódex szabályainak betartását  az Egyesület  mindenkori  elnöke és  az 
Etikai  Bizottság  felügyeli,  megsértéséről  az  Egyesületi  Törvényben,  valamint  az 
Egyesület Alapszabályában meghatározott eljárás betartásával az Egyesület Etikai 
Bizottsága, valamint a Közgyűlés dönt.
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