Magyar Pálinka Lovagrend Egyesület
ETIKAI KÓDEXE
A Magyar Pálinka Lovagrend Egyesülete rendes tagjai és tiszteletbeli tagjai (továbbiakban:
Tagok) működésük során betartandó etikai szabályokat, valamint azok megértése esetén
követendő eljárásokat az alábbiakban határozzák meg:
Általános etikai elvárások:
- A tagok a magyar törvényeket és jogszabályokat maradéktalanul betartják, azokkal
ellentétes tevékenységet nem folytatnak.
- A Tagok jogaik gyakorlása és kötelezettségeik teljesítése során jó szándékú és
jóhiszemű üzleti magatartást tanúsítanak. Betartják a tisztességtelen piaci magatartás
tilalmára vonatkozó, valamint a versenykorlátozást tiltó jogszabályokat, a
fogyasztóvédelmi normákat, legfőképpen a Jövedéki Törvény előírásait.
Speciális etikai elvárások:
A Magyar Pálinka Lovagrend Tagja
- lehetőségeihez mérten az Egyesület munkájában aktívan részt vesz, vállalt
kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tesz,
- mindig a magyar pálinka hírnevének növelésén fáradozik,
- a fogyasztói szokásokat a mérsékelt és kulturált italfogyasztás felé tereli,
- minden esetben, ahol pálinka fogyasztására sor kerül, példát mutat a pálinka iránti
tiszteletével, kulturált viselkedésével, a pálinka mértékletes fogyasztásával,
- ápolja, őrzi és bővíti a pálinka készítésével, fogyasztásával kapcsolatos hagyományokat,
- munkájával saját maga, lovagtársai, a Magyar Pálinka Lovagrend és végső soron a pálinka
jó hírnevéért, megbecsüléséért küzd,
- lovagtársáról, annak vállalkozásáról, termékeiről valótlant nem állít, negatív véleményt nem
hangoztat,
- a tudomására jutott üzleti titkot megtartja,
- következetesen tartózkodik a lovagrend más tagja által használt, de nem védjegyezett
elnevezések, címkék, palackformák, technológiák és receptúrák másolásától, kivéve, ha arra a
tagok között írásos megállapodás született.
Etikai eljárás:
Etikai eljárást a Nagymester (elnök) kezdeményezi, amennyiben
- etikátlan eljárást észlel,
- bárki a tagok közül hozzá ilyen kéréssel fordul.
Etikai bizottság:
- 3 tagú
- tagjait ad hoc. jelleggel a Nagymester (elnök) választja és bízza meg,
- hatásköre: az etikai eljárás (30 napon belüli) lefolytatása,
- eljárása során a vizsgált ügyben nyílt szavazással, szótöbbséggel dönt,
- írásba foglalt határozatát, szükség esetén szankciókra vonatkozó javaslatát átadja a
Lovagi Tanácsnak, mint szankciók kiszabására jogosult testületnek.
Szankciók:

-

lovagtársak között zajló vitás ügyben (amennyiben az ügy bírósági szakba került) az
etikai bizottság, döntést hozni csak az ügy lezárása után tud,
figyelmeztetés, felhívás az etikátlan magatartás felhagyására,
kizárás,
bejelentés, és felkérés a felügyeletet ellátó állami hatóságnál a szükséges intézkedés
megtételére,
az érintett tagot, illetve a bejelentőt a határozatáról a Lovagi Tanács írásban
tájékoztatja.

Ezen Etikai Kódexet a Magyar Pálinka Lovagrend Lovagi Tanácsa 2005. júniusában fogadta
el.
Budapest, 2005. június
…………………………
Nagymester

