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Bevezetés
A magyar katonai hagyományőrzés legalább öt évtizedes múltra tekint vissza.
Szükségszerűvé vált, hogy magasabb szintre emelkedjék, és eljött az ideje annak, hogy
szövetségünk csapatai és hö. katonái számára egy zsinórmértékként használható erkölcsi
normarendszert fektessünk le.
A katonai hagyományőrzés fogalma:
A hadtörténelem folyamán rögzített (értsd: kodifikált, szabályozott)
előírások vagy leírások alapján történő, az emlékezésre támaszkodó,
az adott katonai minták és tevékenységek, egyéni értelmezését nem
megengedő, élő megjelenítése, újrajátszása. 1

Hatálya:
A Katonai Hagyományőrző Etikai Kódex elvárásai kiterjednek a MHKHSZ tagszervezeteire
a bennük tevékenykedő hö. katonákra, valamint az alkalmanként velük együttműködő más
csapatokra és személyekre.

Célja:
Lefektetni olyan katonaerkölcsi és viselkedési normákat, szabályokat, melyeknek rendszere
útmutatásul szolgál a hö. katonának abban, hogy:
-

fejlessze jellemét,
megfeleljen a hö. szolgálat és hivatás értékrendjének,
adjon útmutatást a követésre ajánlott és a kifogásolható magatartásformák
felismeréséhez,
emelkedjen a hö. szolgálat színvonala és ezáltal társadalmi megbecsülése.

A HÖ. KATONA KIEMELT ERKÖLCSI ERÉNYEI, ALAPÉRTÉKEI
Hazaszeretet: a hazához való hűség és elkötelezettség.
Hűség:
katonaelődeink
esküjének
szellemében
megbízhatóság, kitartás, még nehéz körülmények között is.

történő

szolgálatteljesítés,

Az önmérséklet bátorsága: a szolgálat által megkövetelt feladatteljesítés során
tartózkodás a vakmerőségtől és mások, valamint saját testi épségét kockáztató
„hősködéstől”.
Bajtársiasság: kiállás, felelősségérzet, önzetlen segítőkész szolidaritás, és együttérző
áldozatvállalás a hö. katonatársakért. A lovas katona lováról mindig elsőként,
maga előtt gondoskodik! Szem előtt tartása annak, hogy bemutatókon az ellenfél
nem ellenség.
1

Ádám Barnabás: A honvédelmi hagyományőrzés rendszere, fejlesztésének feladatai /dolgozat/, Nemzeti Közszolgálati
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Tisztelet: a magyar és egyetemes kultúra értékeinek, a történelmi múlt és
katonahagyományok, jelképek tisztelete mellett, a szolgálat és az emberi méltóság tisztelete,
továbbá a szakmai és rendfokozati tekintély megbecsülése.
Becsületesség: megbízhatóságon, tisztességen, lelkiismeretességen, szavahihetőségen,
valamint kötelességtudaton alapuló magatartás és életvitel.
Fegyelmezettség: a katonai hagyományőrzés során önként vállalt feladatok
maradéktalan végrehajtását biztosító szabályok önfegyelmen alapuló betartása, és
betartatása.

ALAPVETŐ ELVÁRÁSOK
A hö. katona:
Hagyományőrző csapatok tagjai/vagy olyan magánszemélyek,/akik önként,
szabadidejükben, belső motiváltság alapján végzik ezt a nemes, a hadimúltunkat
népszerűsítő „szolgálatot”. Kötelesek elöljáróik parancsát készségesen és legjobb tudásuk
szerint, haladéktalanul végrehajtani. A résztvevők bármely tagjának joga van kiadott
parancs alóli felmentését kérnie, amennyiben lova vagy Ő maga úgy ítéli, hogy a feladat,
ill. parancs végrehajtására képtelen!
- Legyen elkötelezett a haza sorsa, függetlensége iránt.
- Tisztelje és kövesse a magyar és az egyetemes emberi kultúra egyéni és közösségi
értékeit, a katonai hagyományokat.
- Az emberi méltóság tiszteletben tartásával vegye tudomásul és tolerálja az emberi
különbözőségeket.
- Lehetőségeihez képest álljon készen a hö. feladatok során támasztott követelmények
végrehajtására.
- Törekedjen a feladatok legjobb tudása szerinti végrehajtására, amelynek során legyen
kezdeményező, lelkiismeretes.
- Feladatteljesítését, személyes példamutatás, következetesség, erkölcsösség jellemezze.
- Érezzen felelősséget a bajtársai iránt.
- Törekedjen a hö. katonák és a katonai hagyományőrzés jó hírnevének megőrzésére, és
megerősítésére, legyen méltó katona elődeihez.
- Szolgálati helyén ne adjon hangot pártpolitikai kérdésekkel kapcsolatos véleményének.
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Hö. tiszt /vezető/:
A csapatparancsnokok „ régi és kipróbált” hö. katonák /tisztek/. Szervezik és vezetik
csapataikat és elsősorban ők a felelősek alárendeltjeikért, a feladat végrehajtásáért, a
biztonságért, szakmaiságért és alárendeltségükbe tartozó csapatuk és egyének
magatartásáért. Kötelesek betartani és betartatni a szabályokat. Szem előtt kell tartaniuk
legénységük és legjobb bajtársaik, a lovaik állapotát, jóllétét.
A hö. katonára vonatkozó elvárásokon felül:
- Legyen példamutató.
- Vezetői gyakorlatát szilárd következetesség, és felelősségtudat jellemezze.
- Pozícióját, rendfokozatát ne használja fel mások véleményének befolyásolására, ne
törekedjen személye, beosztása jelentőségének túlhangsúlyozására.
- Személyes ambícióit illetően tanúsítson önmérsékletet.
- A sikert és a kudarcot reálisan értékelve, együtt élje meg azt hö. bajtársaival.
- Határozottan utasítsa vissza a hízelgés, a szolgalelkűség, a kritikátlan egyetértés és
helyeslés minden formáját.
- Kerülje a részrehajlásnak és a befolyásolhatóságnak még a látszatát is.
- Kerülje más hö. szervezetek – azok tagjai - munkájának megalapozatlan bírálatát.
- Feladatvégzését, döntéseit ne befolyásolják személyi ellentétek.
- Beosztottait védje meg a megalapozatlan támadásoktól.
- Hö. női bajtársainkkal szemben legyen megértő, és segítsen az aktuális kor
sajátosságainak megfelelő beosztást /feladatot/ találni számukra.

EGYÉB
A hö. katona rendfokozattól függetlenül lovagias úriember.
A hö. katona rendezvényekre gondozott, ápolt, korhű ruhában és felszerelésben, mentálisan
alkalmas állapotban jelenik meg. Alkoholos állapotban lévő, vagy más
tudatmódosító szer hatása alatt álló személy a feladatból, az elöljáró
felelőssége mellett azonnal kizárandó!
Az egyenruhákon lévő nem odaillő „dekorációk”, testékszerek, napszemüveg, karóra,
férfiaknál korszaktól függően a túl hosszú haj, kerülendő.
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A csapatzászló tiszteletének és védelmének kultúrája és gyakorlata betartandó! A zászlót
arra alkalmas, többször bizonyított hö. katona /őrmester/ vigye.
„Magányos” hagyományőrzők, „szabadlegények”, megtartva harcmodorukat, a
rendezvények tartamára etikai és fegyelmi tekintetben egy csapathoz rendelendők.
Kiskorúak, 18 év alatti személyek, csak szülő /gyám/ írásos engedélyével vehetnek részt a
rendezvényeken. Tűzfegyvert nem használhatnak. Csapatparancsnok felelőssége.

BECSÜLET-, ÉS FEGYELMI ÜGYEK
A MHKHSZ keretein belüli és valamely feladat végrehajtása során felmerült bármely
„becsületbeli”, fegyelmi, és más vitás kérdésben, amit az érintett felek egymás között nem
tudnak megnyugtatóan elrendezni, a szövetség Becsületbírósága illetékes a problémát
tisztázni, a megegyezésben segíteni, valamint ha szükséges, az elégtételt illetően határozatot
hozni.
A becsületbíró jogosultsága kizárólag az etikai kérdésekre és a MHKHSZ tagjait érintő
esetekre terjed ki, döntései is ilyen jellegűek!

A küldetés
A hö. katona tartsa szem előtt, hogy katonaelődeinket jeleníti meg mindazok számára,
akikkel kapcsolatba kerül. Viselkedjen és ténykedjen úgy, ha lenéznek rá hős elődeink a
„Hadak Útjáról”, lehessen szemükben méltó utód!
Öregbítse vitéz elődeink jó hírét, és erősítse a honvédelem ügyét hazánk polgárai előtt!

Határozat:

A MHKHSZ 2014. május 18-i Közgyűlése által elfogadva.

Hatályba lép : 2014. május 18.

Felhasznált irodalom:
1. Kecskeméti Huszárok Hagyományőrző Egyesülete, Belső Működési Szabályzat.
2. Ádám Barnabás: Nemzetközi Huszár-portya Magyar Huszárjárőr Etikai Kódex, 2010.
3. Páli Csaba: Felelősségvállalási nyilatkozat a Katonai hagyományőrző Találkozókon,
csatarendezvényeken,
4. Katonai Etikai Kódex: 1. számú melléklet a 67/2003. (HK 18.) HM utasításhoz.
5. MHVSZ: A 25. Tavaszi Emlékhadjárat megállapodásai
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ELFOGADÁSI NYILATKOZAT
A fentieket elolvastam, tartalmát és szellemiségét megértettem, és aláírásommal magamra
nézve kötelezőnek elfogadom.
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