Etikai-Fegyelmi Bizottság beszámolója 2016. évről

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.
Jelen 2016.évről szóló beszámolómban azért is szeretném felhívni a figyelmet a jelenleg
hatályos Országos Etikai-fegyelmi Szabályzat (olvasható a MMK honlapján)
tanulmányozására, mert több szempontból is azt állapítottuk meg, hogy a Mérnök Kollégák
nem ismerik a szabályzatot.
Megyei Kamaránk Etikai-fegyelmi Bizottsága az elmúlt évben, de az elmúlt négy évben is
folyamatosan figyelemmel kisérte a Mérnökök viselkedés kultúráját, tartotta a kapcsolatot az
Elnökség tagjaival és számos Mérnök kollégával.
A Bizottság munkájáról szóló beszámolónkban megállapíthatjuk, hogy sem 2016-ben sem az
elmúlt négy évben nem volt olyan határozatunk, mely etikai, vagy fegyelmi vétség
megállapításával, elmarasztalással zárult volna. Viszont volt olyan bejelentés, amikor a Mérnök
Kolléga tervezését kifogásolták. Azonban megállapítottuk, hogy az nem sértett etikai vétséget.
Jelenleg is van folyamatban etikai bejelentés, de a vizsgálat folyamatban van, nem zárult le az
eljárás.
A mérnök Kollégákkal történt személyes találkozások során azonban vélelmezhető, hogy több
Kolléga is néha a könnyebb ellenállás irányába megy, de ezekről nem érkezik hivatalos
bejelentés. Hallani lehet, hogy az illető Kollégák mások terveiből lopnak, mások berendezéseit
sajátjaikként reklámozzák, kritika nélkül teljesítik a Főnökük, Megbízóik által elvárt
feladatokat. Ahhoz, hogy ezen változtatni lehessen, szükség van vagy a sérelmet szenvedett
kolléga,vagy az ilyen esetet észlelő bejelentésére. Ennek hiányában sajnos csak magunkban
beszélgethetünk ezekről a dolgokról.
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. A mérnöki társadalom szempontjából nagyon hátrányosnak
és visszahúzónak érezzük az ilyen jellegű magatartást.
Az Etikai-fegyelmi Kódex világosan fogalmaz:
„ A tevezői, szakértő jogosultsággal bíró mérnök az élet minőségének őrzője és védi a
társadalmi érdeket. A mindennapi élet bonyolult és egyszerű folyamatainak működéséért
egyaránt felelősséggel tartozik. Szakmai és szellemi szolgáltatásával hozzájárul a jólét
biztosításához és a fenntartható fejlődéshez, biztosítva ezzel a jelenlegi és a jövő generációk
életmínőségének fejlődését. A kultúra és a haladás elősegítője”
A most leköszönő Etikai-fegyelmi Bizottság nevében megköszönöm a Bizottság tagjainak.
Balla Károly, Török Tiborné, Török Tibor, Szabó Mátyás mérnök kollégáknak a mindenkor
kötelességtudó, körültekintő munkájukat, mellyel segítették Bizottságunk munkáját. Örömmel
konstatálom, hogy nem volt olyan ügyünk, mely a hozzánk fordulók fellebbezését, rosszállását
fejezte volna ki. Természetes, hogy döntésünk azokban a személyekben nem váltott ki minden
esetben megnyugvást, akiknek nem osztoztunk a véleményében, de ez így természetes.

A beszámoló készítés idején értesültünk a mindenki által mélyen tisztelt Balla Károly, Karcsi
bácsi, Károly, haláláról. Nagy segítőnk volt, mindenkor mértéktartó, határozott véleménnyel
rendelkező, kedves, vidám és nagy EMBER volt. Köszönünk mindent kedves Károly.
Székesfehérvár, 2017. március 5.
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