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A hivatalos tájékozató tartalma:                                                       
Bemutatkozás                                                                     
Hivatalos Hunggaeton képi megjelenítések 2008.09.01.                 
„Én és a Reggaeton” kampány                                                          
Hunggaeton-Magyarországi Reggaeton Szövetség Etikai Kódex 

Hunggaeton 
http://hunggaeton.weebly.com 

06‐20‐386‐68‐68 
hunggaeton@gmail.com 

 



Bemutatkozás 

 
Hivatalos  megnevezés:  

• Hunggaeton  

• Hung‐gaeton 

A Hunggeaton Magyarországon elsőként próbálkozik meg azzal, hogy összefoglalja a hazai 
és a külföldi reggaeton világot. 
 
Célunk megismertetni a magyar közönséggel a reggaeton zenét, és az igazi reggaeton bulik 
hangulatát. 

Hivatalos Csatornák: 

• http://hunggaeton.weebly.com 
• http://hung-gaeton.weebly.com 
• http://hung-gaeton.mindenkilapja.hu 

 

„Én és a Reggaeton” kampány 

 
Célunk, hogy összefogjuk a hazai reggaeton kedvelőket, művelőket, oktatókat, és dj-
ket, azért hogy ez a kiváló stílus és kultúra itthon is táptalajt találjon, és növekedésnek 
induljon. 

Az egész a Hung-gaeton oldal indulásával kezdődött nem is olyan régen, és már a 
kezdetek kezdetén feltűnt, hogy rengetegen foglalkoznak már a reggaetonnal itthon, 
csak éppen teljesen elszeparálódva egymástól. 

Ebből a célból hirdette meg a Hunggaeton az "Én és a Reggaeton" 
kampányt. Ennek célja, hogy hazánkban minden olyan embert, tánciskolát vagy akár 
zenészt összefogjon, akik tenni is akarnak a magyar reggaeton-ért. 

Ha te is szeretnél csatlakozni, a szervezethez, kérlek írj a hunggaeton@gmail.com-ra, 
és mi válaszolunk rá. 

 



Hivatalos Hunggaeton képi megjelenítések 
2008.09.01. 
 
A soron következő logó és banner tervek, 2008. május 16‐án kerültek bevezetésre.  
A Hunggaeton nevében kizárólagosan soron következő képek használata engedélyezet. 
 

Hunggaeton oldal és a szervezethez tartozó Image színei a következők: 

• Vörös 

• Fekete 

• Narancs 

• Fehér 

Hivatalos Hunggaeton logó: 

 

 

 



 

Hivatalos Banner: 

 

 

 

Hivatalos „Én és a Reggaeton” banner és logó: 

 

 

   



Hunggaeton-Magyarországi Reggaeton Szövetség 

Etikai Kódex 

1. cikkely  

A Hunggaeton-Magyarországi Reggaeton Szövetség azt a célt tűzi ki maga elé, hogy a 
szövetséghez tartozó tagjai egymást kölcsönösen segítve, gyarapítsák a hazai reggaeton kultúrát. 

Alapkövetelmény, hogy a tagok elfogadják és magukra nézve kötelezőnek tartják Hunggaeton-
Magyarországi Reggaeton Szövetség Etikai Kódex megnevezésű, erkölcsi jellegű 
normagyűjteményt (továbbiakban: Kódex). Ajánljuk ezt valamennyi reggaeton tevékenységgel 
foglalkozó szervezet, pl.: tánciskola, dj-k részére is, hogy lássák, milyen elvárásoknak kívánunk 
megfelelni, valamint ajánljuk a szövetségen kívüli reggaeton kultúrával foglalkozó egyének, 
szervezetek, és cégek részére is, mint követendő piaci magatartásformát.   

2. cikkely  

Hunggaeton-Magyarországi Reggaeton Szövetség tagjai számára a Kódexben foglaltak etikai 
normáknak tekintendők. Hunggaeton-Magyarországi Reggaeton Szövetség tagjai kötelezettséget 
vállalnak etikus magatartásukra. 

A Szövetség Etikai Bizottsága figyelemmel kíséri tagjai tevékenységét és jelen Kódexben 
rögzített etikai normáktól történő esetleges eltérés esetén felszólítja tagjait a szükséges 
változtatások megtételére. Amennyiben a szövetség valamely tagja ezen felszólításnak nem tesz 
eleget, vagy sorozatosan megszegi a Kódexben rögzített normákat, a Hunggaeton-Magyarországi 
Reggaeton Szövetség az ilyen tagját kizárja tagjai sorából és nyilvánosságra hozza, hogy a 
továbbiakban az illető tevékenységéért nem vállal felelősséget.  

.  

II. Fejezet 
Fogalommeghatározások, értelmezések  

3. cikkely  

(1) Reggaeton tevékenység folytatoknak tekintjük  mindazokat – a jogi és természetes 
személyeket, akik a működésük során reggaeton kultúra bármely részével foglalkoznak. 

(2) Versenytárs: azonos profilban és azonos piacon működő vállalkozás.  

(3) Üzleti titok: minden olyan tény, megoldás, adat vagy információ, amely gazdasági 
tevékenységhez kapcsolódik és amelynek titokban maradásához a jogosultnak méltányolható 
érdeke fűződik, és ennek érdekében megfelelő intézkedéseket tett. Üzleti titok továbbá, amit a 
szerződő felek különösképpen annak minősítenek.  

 
 

 



III. Fejezet 
A Kódex hatálya, kapcsolódásai  

4. cikkely  

A Kódex 2008. szeptember 1.-től lép hatályba. Amely minden tagra egyaránt vonatkozik 

5. cikkely  

A Kódex nem kíván részletesen kitérni a gazdasági élet jogszabályban rögzített működési 
feltételeire, mint pl. a tisztességtelen piaci magatartás, szerzői jog, stb., ugyanakkor azok tagjai 
részéről történő betartását alapkövetelménynek tekinti.  

  

IV. Fejezet 
Általános alapelvek  

6. cikkely 

Minden tag, egymást tiszteletben tartva az etikai normáknak megfelelően folytatja 
tevékenységét. Az éppen aktuális fórumokon egymást segítve próbálják a tagok emelni a hazai 
reggaeton kúltura fényét.  

7. cikkely  

A tagok között egyértelműen tisztázni kell a munka során keletkezett anyagok tulajdon- és 
felhasználási jogát. Tisztázni kell ezt abban az esetben is, ha a érintett tag neve a nem jelenik 
meg. Eltérő megállapodás hiányában az alábbi normák érvényesek:  

(a) A tagok a szövetség felé, valódi adatokat kell közölnie, melyeket, a szövetség harmadik 
személy részére  nem adhat tovább, ill. ezt csak az érintett fél írásos engedélyével történhet meg.  

(b) A közös Hunggaeton tevékenységek teljesítéséből származó adatok, fejlesztési elképzelések, 
a szövetség tulajdonát képezik, a tag harmadik személy részére információt nem adhat, kivéve, 
ha ehhez a szövetség korábban írásbeli hozzájárulását adta.  

(f) A tagok jogosultak a szövetségi tevékenységekből (Csak, akkor ha az érintet tag aktív 
résztvevő volt, az érintett témában.) következő adatokat referenciaként használni.  

8. cikkely  

A tag nem ferdítheti el a valóságot azt állítva, hogy valamilyen kvalifikációval, tapasztalattal, 
szaktudással rendelkezik, amennyiben nincs bizonyos ismeretek birtokában. 
 

 

 



V. Fejezet 
A Szövetség tagok egymáshoz való viszonya  

9. cikkely  

A Szövetség tagjai az Alapszabályban rögzített célkitűzéseknek megfelelően végzik 
tevékenységüket. A munkákat a tagok saját nevükben vállalják és végzik, s viselik az ezzel járó 
kötelezettségeket és húzzák annak hasznait.  

10. cikkely  

A Szövetség tagjai vállalják, hogy segítik egymást a piaci információk cseréjében, 
konzultációkat szerveznek az esetenként több helyen felmerülő értelmezési eltérések feloldására, 
és a fontosabb változásokról tájékoztatják egymást.  

11. cikkely  

A Hunggaeton-Magyarországi Reggaeton Szövetség tagjai jogosultak saját cégnevük alatt 
megjeleníteni, hogy tagjai a Hunggaeton-Magyarországi Reggaeton Szövetségégének. A 
Szövetségben tisztséget viselők saját cégük képviseletében nem használhatják a Szövetségben 
betöltött funkciójukat, erre kizárólag akkor van joguk, ha a Szövetség nevében járnak el.  

12. cikkely  

A Szövetség nevében az Elnökség vállalhat kötelezettséget, amely azonban nem konkrét 
munkavégzésre vonatkozik, hanem adott munka elvállalására, amelyet a Szövetségben résztvevő 
tag cég/cégek végeznek el, adott esetben - külön felkérésre - a Szövetség szakmai 
segítségnyújtásával.  

13. cikkely  

A Szövetség nevében az egyes tagok nem vállalhatnak kötelezettséget.  

14. cikkely  

Amennyiben bármelyik tag felkéri a Szövetség Elnökségét, hogy legyen segítségére valamely 
szakmai kérdés megoldásában pl. állásfoglalás kérése, az Elnökség köteles legjobb szakmai 
igényességgel az illető segítségére sietni. Ha a probléma általános jellegű, a szövetség többi 
tagjának informálásáról is gondoskodnia kell. 

15. cikkely  

Amennyiben a megbízási kérelem vagy információkérés a Szövetséghez érkezik, a Hunggaeton-
Magyarországi Reggaeton Szövetség kommunikációs tevékenységét végző szervezet értesíti 
valamennyi tagot a felkérésről. Azok a tagok, akik szeretnék megkapni az adott munkát, 
eljuttatják ajánlataikat a kommunikációs irodának, aki azokat egyszerre megküldi az ajánlatkérő 
részére.  

 

 



VI. fejezet 
Ellenőrzés, érvényesítés  

16. cikkely  

A Kódex előírásainak betartását illetve megsértését a Hunggaeton-Magyarországi Reggaeton 
Szövetség Etikai Bizottsága jogosult megítélni, aki folyamatosan ellenőrzi az etikai normák 
betartását, esetenként - saját kezdeményezésre vagy valamely tag külön kérésére- állásfoglalást 
bocsát közre.  

A Kódex betartását vagy megsértését illetően felmerülő viták, problémák rendezésére, 
állásfoglalásra - szükség esetén - az Elnökség konstruktív gyűlést hívhat össze a tagok 
közreműködésével. 

17. cikkely  

A Kódex súlyos megsértése esetén az Etikai Bizottság -saját kezdeményezésre vagy az érintett 
felkérése alapján - született állásfoglalását az érdekeltekkel közli, határozatában a Kódex 
előírásait megsértőt felszólítja ezen magatartása megszüntetésére és a magatartásával okozott kár 
megszüntetésére. Határozatát belátása szerint valamely szakmai lapban vagy egyéb úton 
nyilvánosságra is hozhatja. Súlyosabb vagy ismételt esetben kezdeményezheti a szövetségből 
történő kizárást.    

  

VII. Fejezet 
Záró rendelkezések  

18. cikkely  

A Hunggaeton-Magyarországi Reggaeton Szövetség Közgyűlése jelen etikai Kódexet 2008. 
július. 13-án elfogadta, mely 2008.szeptember 1.-én lép életbe. Módosítására a Hunggaeton-
Magyarországi Reggaeton Szövetség közgyűlése jogosult.  

19. cikkely  

A Hunggaeton-Magyarországi Reggaeton Szövetség felkéri a reggeaton területen működőket, 
valamint a területtel kapcsolatban lévő szakmai, társadalmi szervezeteket és személyeket, hogy a 
Kódex előírásának megtartását saját eszközeikkel is segítsék, támogassák. 

 

 


