
A kódex a hivatásos és szervezett véle-
ményt fogalmaz meg az etikai magatartásról. Azt a célt szolgálja, 

a munkájuk során felmerülő etikai iránt, valamint bátorítsa 
őket saját szakmai tevékenységük kritikus átgondolásában. A felsőoktatásban dolgozó NNT .. 

felszólítja, az itt lefektetett elveket közvetítsék a tudományos utánpótlás és a 
számára, valamint hogy a kódex szellemének megfelelő gyakorlatra buzdítsák őket. 

Ugyanakkor a kódex védelmet nyújt olyan, a kutatókkal, oktatókkal, hallgatókkal, kísérleti 
alanyokkal szemben támasztott jogosulatlan követelmények és elvárások ellen, amelyek etikai 
konfliktushelyzetet teremthetnek. A kódex megnevezi azokat az alapokat, amelyeken az NNT 
Etikai Tanácsának munkája nyugszik (6. §). 

1. § Kutatás 

Az NNT-tagok tudományos tevékenységük és szakmájuk gyakorlása során igaz
ságra és tisztességre törekednek. Elkötelezik magukat a kutatás, az oktatás és a szakmai gya
korlat lehető legmagasabb színvonala mellett. 

Az NNT-tagok ügyelnek munkájuk tartalmi és módszertani átláthatóságára, és megnevezik 
a kutatásaikat támogató anyagi forrásokat. Legjobb tudásuk szerint közzéteszik az elméletek, 

* Forrás: Erziehungswissenschaft, 1999, 10. évf, 20. sz., pp. 52 .. 57. 
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a módszerek, a kutatási terv azon részleteit, amelyek fontosak a Imtatás eredményeinek és 
érvényességének a megítéléséhez. 

Az NNT-tagok elutasítanak minden olyan támogatást, szerződést vagy kutatási megbízást, 
amelyek függedenségükben korlátozzák őket, és amelyek a jelen kódexben megfogalmazott 
elveket sértilz. 

A kutatásvezető NNT-tagok a kutatások elején minden résztvevő számára elfogadható és 
megbízható megállapodást kötnek a feladatok fdosztásáról, a jutalmazásról, az adatokhoz 
való hozzáférésről, a szerzői és egyéb jogokról, illetve a felelősségekről. 

Kutatói, oktatói és gyakorlati szerepükben az NNT-tagoknak különleges társadalmi felelős
ségük van. ]avaslataikkal, döntéseikkel és kijelentéseikkel befolyásolhatják a környezetükben 
élő emberek életét. Tisztában vannak azokkal a veszélyekkel és kényszerekkel, amelyek befo
lyásukkal való visszaéléshez vezethetnek, és azon igyekeznek, hogy ezeket a visszaéléseket és 
más emberekre káros hatásokat elkerüljék. 

2. § Publikációk 

Kutatási eredményeiket az NNT-tagok megfelelő módon nyilvánosságra hozzálc Ez nem vo
natkozik olyan esetekre, ahol ezért nem vállalható felelősség, vagy ahol bizalmasan kezelendó 
feljegyzések védelmi jogát sértenI Azokban az esetekben, ahol a hivatali titoktartás vagy él 

megbízóval kötött megállapodások a publikáláshoz való jogot korlátozzák, az NNT-tagok 
arra törekednek, hogy a publikálási igényüket a lehető lcgmesszemenóbbekig fenntartsák. 

Minden személyt, aki jelentós mértékben hozzájárult egy kutatási eredményhez ill. annak 
név szerint meg kell említeni. Az NNT-tagok tanúsí-
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UiL,LV"vn.al, adatrögzítőket, stb. is). A kutatásvezető hogy ezekről 
a kutatásban részt vevőket tájékoztassa, és hogy ellenőrizze a hozzáférést a bizalmas anyagok
hoz. 

Az - más szakmák megfelelő hasonlóan - alávetik a 
titoktartási és élnek a tanúvallomás megtagadásának jogával, amennyiben 
felmerül annak a veszélye, hogy az érintett vagy résztvevő személyek a róluk nyert informáci
ók révén károsulhatnak, 

5. § ,,-,,--,">..cu, együttműködőkkel, hallgató kkal, szak
. magatartás 

Az oktatói NNT:"tagok elkötelezik az oktatás jó minőségének 
folyamatos fenntartása, a hallgatók megfelelő képzésének biztosítása mellett. Ehhez szüksé
ges, hogy a megfelel6 tudományos gyakorlat szabályai az oktatás ill. a tudományos 
szerves részét kétJez,ZéJz. 

Az NNT-tagok felvételek, elbocsátások, értékelések, cl61éptetések, bérmegállapítások és egyéb 
munkaügyi kérdések, valamint fellebbezési és kooptációs döntések során objektivitásra és igaz

törekednek. Senkit sem különböztetnek meg hátrányosan nem, testi fogyatékos
ság, társadalmi és területi származás, etnikai, ill. nemzeti hovatartozás, vallás alapján. 

Az NNT-tagok mások teljesítményeit saját e16nyükre nem használják fel, azok munkáit 
hivatkozás nélkül nem hasznosít j álc 

Az NNT-tagok maguk számára semmilyen személyes vagy szakmai előnyt nem csikarnak ki 
másoktól. Ez küJönösen vonatkozik a vizsgálati személyekre, a megbízókra, a munkatársakra 

és a hallgatókra. 

6. § Etikai Tanács 

Az Etikai Tanácsot két NNT-tag, egy nő és egy férfi alkotja. Az elnökség titkos szavazással, a 
szekciók javaslata alapján összeállított listáról egyszerű többséggel választja meg őket 4 évre. 
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Az Etikai Tanács szükség esetén vagy saját elhatározásból ül össze. Évente egyszer jelentést tesz 
munkájáról az elnökségnek. Az Etikai Tanácshoz bizalmasan is lehet fordulni. Az Etikai Ta

tanácsot adjon az NNT elnökségének, a szekcíóknak ill. a bizottságoknak 
UUUHldll y lhill felmerülő általános vagy konkrét etikai kérdésekben, etikai vétség g'ja

szükség esetén a feleket meghallgassa. 
az etikai kódex elleni vagy annak 
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