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A Magyar Drón Koalíció Értékrendszere és Etikai Kódexe 
 

Értékeink 

 

1. Elkötelezettek vagyunk a fejlődés és az innováció mellett - céljainkat ennek mentén határozzuk 

meg, a digitalizáció és az IT legújabb fejlesztéseit is felhasználva 

 

2. Törekszünk a kiszámítható keretek felállítására és megtartására – a drónok elterjedésének 

előfeltétele a kiszámítható és támogató szabályozói, technológiai és működési, alkalmazási, 

tesztelési és tanúsítási környezet; 

 

3. Kiemelt szempont a biztonság garantálása – elsődleges prioritásunk a teljes társadalom és 

közlekedési rendszerek biztonságának megteremtése 

 

4. Szem előtt tartjuk a technológiai fejlődés biztosítását - de emellett a szociális és humán 

szempontokat is 

 

5. Alapelvünk, hogy a drónok használata nem cél, hanem a társadalmi jólét eszköze - társadalmi 

hozzáadottérték maximalizálását célozzuk 

 

6. Kereteket biztosítunk és kooperációs teret hozunk létre - egy stratégiai és szakmai platformot 

teremtünk valamennyi hazai drón-iparági szereplő között 

 

7. Átfogó képet és a részleteket is értelmezzük, törekszünk a teljességre - célunk a világszínvonalú 

drónökoszisztéma kialakítása 

 

8. Változások generálása alapértékünk –elhagyjuk a rossz szokásokat, de megőrizzük a múlt 

értékeit 

 

9. Eredményorientáltan működünk és facilitáljuk a pozitív változásokat - törekszünk az 

adminisztratív akadályok megszüntetésére 
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10. Feloldjuk a vertikumok közötti határokat– iparágakon és állami feladatokon átívelő 

megoldásokra törekszünk 

 

11. A gazdasági fejlődést szolgáljuk innovatívan és felhasználó-centrikus módon – célunk, hogy 

erősödjön a hazai vállalkozások nemzetgazdasági szinten mérhető versenyképessége; 

 

12. Tiszteletben tartjuk egymás privát szféráját és üzleti érdekeit – de a koalíció munkája során az 

ökoszisztéma érdekeit és nem az egyéni érdekeket követjük 

 

13. Etikusan járunk el és ezt várjuk el minden tagunktól – működésünk egyéb alapelveit Etikai 

Kódex keretében rögzítjük 

 

14. Partnerség - Minden tagot legyen az piaci vagy állami, egyenrangú félként tisztelettel kezelünk 

és erre kérjük őket is  
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Etikai Kódex 

 
A Magyarországi Drón Koalíció (a továbbiakban: „MDK”) jelen Etikai Kódexének (a 

továbbiakban: „Kódex”) létrehozásának célja, hogy összefoglalja és rendszerezze – a hazai és az 

Európai Unió előírásaival harmonizáló szakmai-etikai normagyűjteményként - az MDK valamennyi 

tagjától elvárt magatartási normákat, amelyeket valamennyi MDK Tagnak ezen minőségben 

folytatott tevékenységük során követnie kell. 

 

1. Alapelvek 

 

A Kódexben kitűzött célok megvalósítása érdekében tagok az alábbi alapelvek mentén járnak 

el: 

a) egységes és mindenkire kötelező szabályozást, ügyrendet alkotnak, amelynek elfogadása feltétele 

az MDK - tagságnak; 

b) egymással kölcsönösen együttműködnek; 

c) mindent elkövetnek a jogsértő szolgáltatások nyújtásának megakadályozása érdekében. 

 

2. Morális előírások 

 

Valamennyi MDK Tagnak tekintettel kell lennie a társadalmi értékekre és az emberi méltóságra. Az 

MDK tagjai által, nem nyújthatók olyan szolgáltatások, amelyek: 

a) bárkit jogszabályba ütköző cselekmény elkövetésére bátorítanak, 

b) erőszakos vagy trágár tartalmuk miatt súlyos megbotránkozást keltenek, 

c) pontatlanságuk, kétértelműségük, hanyagságuk vagy bármi más miatt megtévesztőek, 

d) súlyos vagy széleskörű ellenállást váltanak ki, 

e) faj, szín, nem, nyelv, vallás, politikai vagy más vélemény, nemzeti vagy társadalmi származás, 

vagyoni, születési vagy egyéb helyzet szerinti megkülönböztetésre alapozzák a szolgáltatást, 

f) egészségre ártalmas anyagok használatára bátorítanak, 

g) bárkit veszélyes tevékenység elkövetésére bátorítanak, 

h) elfogadhatatlan mértékű félelem vagy nyugtalanságérzetet keltenek, 

i) a felhasználó fenyegetett helyzetének kihasználására alapozzák a szolgáltatást, 

j) bárkinek a magánéletét vagy a nyugalmát indokolatlanul zavarják, 

k) más jogát, jogos érdekét sérti, veszélyezteti vagy jogszabályba ütközik. 

3. A Kódex hatálya 

 

Kiterjed az MDK tagjaira. Az MDK etikai elvárásai érvényesek minden olyan helyen, ahol az MDK 

nevében, képviseletében tagja tárgyal, fellép, illetve az MDK tagjai egymás közötti kapcsolataiban. 

 

4. Az MDK tagjaitól elvárt követelmények 

 

Az MDK elvárja, hogy tagjai tanúsítsanak lojalitást a MDK és annak törekvései iránt, képviseljék a 

MDK céljait és érdekeit. Elvárás, hogy a tagok törekedjenek a MDK-n belüli megfelelő 
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információáramlás biztosítására, munkájuk végzése során fektessenek hangsúlyt a minőségi, 

eredményes és jogszerű munkavégzésre. 

A tagok tevékenységük során kötelesek törekedni a MDK jó hírnevének, függetlenségének, 

pártatlanságának megőrzésére és erősítésére. 

 

5. Az etikai vétségek elbírálása 

 

Az MDK Elnökségének döntése alapján, Kódex normáinak érvényesítésére és az etikai vétségek 

elbírálására az MDK ad-hoc Etikai Bizottságot hoz létre. Az Etikai Bizottság ad-hoc ülésező 

testület, melynek tagjait az MDK elnökségének tagjai választják meg. 

Az etikai eljárás lefolytatását az MDK tagjai közül bárki kezdeményezheti írásban, megfelelő 

indoklás mellett. Az Etikai Bizottság kivizsgálja az elé terjesztett ügyet, és állást foglal. 

 

6. Etikai figyelmeztetés, kizárás 

 

Az Etikai Bizottság állásfoglalása lehet felmentő, illetve etikai figyelmeztetés formájában 

elmarasztaló. Elmarasztaló állásfoglalás esetén az Elnökség hatásköre dönteni a tagról és az 

állásfoglalásról. Az Etikai Bizottság eljárása valamint az Elnökség döntése alapján a második etikai 

figyelmeztetéssel egyidejűleg a tag kizárásáról is dönthet az Elnökség indokolt esetben. 

Az etikai figyelmeztetés csak az MDK-n belül nyilvános, kifelé nem. Az etikai figyelmeztetés ellen 

az elnökség felé lehet fellebbezni. 

 

7. A Tagok saját etikai kódexe 

 

A MDK Etikai Kódexe nincs hatással a Tagok saját Etikai Kódexére és megfelelés kezelési 

rendszerére. 


