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Az elmúlt évben több területen is hangsúlyosabbá váltak az etikai kérdések. Az MMK Etikai-

Fegyelmi Bizottsága és a területi kamarák Etikai-Fegyelmi Bizottságai együttes ülése 2019 

májusában tárgyalta a Bizottság cselekvési programját. Országos etikai konferenciára is sor 

került 2019 novemberében neves előadókkal. Az előadásokon, de kijelenthető, hogy a 

mérnökök egymás közti beszélgetésében is egyre jobban nyilvánosságot kap az etikus 

magatartás megkövetelése a kollégáktól. 

 

A mi Megyei Kamaránkban, de országos szinten is hangsúlyossá vált a szakértői, tervezői 

jogosultságok megadása. A minősítő kollégákon nagy a felelősség a jogosultságok 

odaítélésében. A Fejér Megyei MK Etikai-Fegyelmi Bizottsága országos kijelölés alapján 

ebben a témakörben kellett vizsgálatot lefolytatnia. Az illető mérnök kolléga panasza nagyon 

sok mérnök kolléga jogosultságát ítélte jogosulatlannak. A panaszt végül nem fogadtuk be, több 

pontban is indokoltuk, hogy miért nem etikai ügy. Az elutasítás indoka volt többek között: 

A jogosultsági kérelmeket hatósági igazgatási eljárásban bírálják el, azok megadása ellen 

abban az eljárásban (első, másodfok, igazgatási bíróság) lehet fellépni.  

Az MMK-nak a területi kamarák hatósági eljárásaiban a tervező- és szakértő mérnökök, 

valamint építészek szakmai kamaráiról szóló 1996. évi LVIII. tv. (Kam. tv.) 38. § (2) szerint: 

közigazgatási hatósági ügyek tekintetében a területi kamara felügyeleti szerve az országos 

kamara, az országos kamara felügyeleti szerve a miniszter. E jogszabályi hely alapján a 

miniszternek törvényességi felügyeleti joga van, tehát azt a vizsgálatot is lehet 

kezdeményezni. 

 

A panaszos megfellebbezte az elutasítást, így az országos Etikai-Fegyelmi Bizottság tárgyalja 

az ügyet. 

 

Másik ügyünk, ahol a panaszos korábbi szakértői véleményt kifogásolt, mely számára nem volt 

kedvező, a helyszíni vizsgálaton alapult szakértői vélemény ugyanis nem a panaszos 

véleményét és meggyőződését támasztotta alá. A panaszt szintén nem lehetett befogadni, 

többszöri egyeztetés után sem lehetett megállapítani azt az etikai vétséget, melynek alapján 

etikai eljárást kellett volna a szakértővel szemben kezdeményezni. 

 

A Bizottság munkájáról szóló beszámolónkban megállapíthatjuk, hogy2019-ban nem volt 

olyan határozatunk, mely etikai, vagy fegyelmi vétség megállapításával, elmarasztalással zárult 

volna.  

 

Nagyon fontos megállapítás és kérés, hogy a tervező és szakértő kollégák munkájuk során 

körültekintően kezeljék a megbízási feladatokat, még abban az esetben is, ha az nem minden 

esetben egyezik a megbízó érdekeivel.  

 

Bizottságunk továbbra is körültekintően, a meglevő lehetőségeken belül vizsgálja meg a 

beérkezett ügyeket. A Bizottság tagjai részt vesznek az esetek kivizsgálásában, annak 

megítélésében, törekedve az emberséges és jogszabályok által meghatározott döntésekre. 

 



A mérnöktársadalom társadalmi elfogadottságát mi magunk alakítjuk. Az etikus magatartásunk 

megköveteli, hogy munkánkat úgy végezzük, hogy az megfeleljen a jövő kihívásainak. A 

pillanatnyi érdekeinket rendeljük alá a hosszútávú megoldásoknak és legyen általános az egyéni 

felelősségünk.  
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