Etikai-Fegyelmi Bizottság beszámolója 2018. évről

Tisztelt Küldöttközgyűlés!
A Magyar Mérnöki Kamara tagjaira kiterjed az Etikai-fegyelmi Kódex hatálya. A Kódex
részletezi azokat az etikai-fegyelmi alapelveket, melyeket minden Mérnöknek be kell tartani.
A Bizottság munkájáról szóló beszámolónkban megállapíthatjuk, hogy2018-ban nem volt
olyan határozatunk, mely etikai, vagy fegyelmi vétség megállapításával, elmarasztalással zárult
volna.

Bizottságunk körültekintően, a meglevő lehetőségeken belül vizsgálja meg a beérkezett
ügyeket. Minden esetben a Bizottság minden tagja részt vesz az esetek kivizsgálásában, annak
megítélésében, törekedve az emberséges és jogszabályok által meghatározott döntésekre.
Egy esetet kellett volna kivizsgálnunk, nem is a mi megyénkből, melyben egy volt
munkavállaló tett bejelentést a munkáltató Kft-nek a volt főnöke ellen. A panaszt nem tudtuk
kivizsgálni, mivel sem a panaszos, sem a jogi képviselője nem jelent meg. Annak ellenére, hogy
a panaszt befogadtuk, kivizsgálni bizonyítottság hiányában nem tudtuk, így megszüntettük az
eljárást.
Még 2017.-ből húzódott át egy ügy, melyben a panaszos a közüzemi szolgáltató megrendelése
alapján készíttetett tervdokumentáció adatainak, a saját lakására vonatkozó felmérési adatait
kifogásolta. Az ügyet kivizsgáltuk, de a panaszt még csak befogadni sem lehetett, ugyanis nem
etikai ügy volt.
Az elmúlt év kiemelkedő eseménye volt a 2018.november 20.-án az MMK Mérnöki Etikai
Konferenciája, melyen a Fejér Megyei Etikai-Fegyelmi Bizottságunk tapasztalatai alapján
előadást tarthattam „A környezetvédelem és a tervezés etikai kérdései” témakörről.
A mérnöktársadalom társadalmi elfogadottságát mi magunk alakítjuk. Kérdések és válaszok,
melyek nap, mint nap mindannyiunkban felvetődnek, néha nehezen formálódnak. Eldöntendő
kérdés, hogyan ítéljük meg önmagunkat, és mint mérnököket miként ítél meg bennünket a
társadalom.
Mérnök-e az a Személy, aki tervezői jogosultság nélkül dolgozik? Miért tűrjük el? Miért bízzák
meg a Megrendelők ezeket a „Kollégákat”? Mit tudunk tenni a MMK részéről?
A mérnök szó jelentése már önmagában is meghatározza azokat a kitételeket és feltételeket,
melyek feljogosítják arra, hogy milyen elvárások, társadalmi, de legfőképp milyen önmaga
irányában elvárt normák szerint kell hívatását gyakorolni.
Az etika meghatározására, az ezzel kapcsolatos irodalom sokszínűségére számtalan fejtegetés
van, de ahogy az etikus viselkedés legfőbb forrása véleményem szerint a neveltetésünkből
adódik. A saját egyéniségünkből fakad, hogy miként éljük meg hívatásunkat.
Választ kell adni:
 az oktatásnak milyen szerepe van etikus magatartásunk alakításában,
 mindenben kiszolgálom a megbízó érdekeit,







a piac határozza meg a viszonyomat a megrendelőhöz (ha sok a megrendelés, vagy
kevés, akkor miként cselekszem)
milyen részletesen világosítom fel a megbízót, a társ tervezőt a tervezés buktatóira,
mennyiben tartom magam felelősnek környezetünk megóvásában
felvállalom-e, hogy a megbízót tájékoztatom az eltervezett projekt lehetetlen
megvalósításáról,
szétválasztható-e a mérnökként és magánemberként az etikus viselkedés megítélése?

Záró gondolat: Aki megfelelő iskolai végzettséggel rendelkezik Magyar Mérnök Kamara tagja
lehet, és ha megfelelő az egyetemi végzettsége tervezői, szakértői jogosultságot is szerezhet.
Mivel a tervezéshez, szakértéshez jogosultság szükséges, ezért azt kötelezőnek érzik és nagyon
sokan csak ezért lépnek be a Kamarába. Kedves Mérnök Kollégák, ez etikus?
A mérnöki társadalom szempontjából nagyon hátrányosnak és visszahúzónak érezzük az ilyen
jellegű magatartást. Változtatni azonban csak közös összefogással lehet.
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