
ETIKAI-FEGYELMI BIZOTTSÁG BESZÁMOLÓJA 2020. ÉVRŐL 

 

 

Tisztelt Küldöttközgyűlés! 

 

Az elmúlt négy évben az Etikai-Fegyelmi Bizottság a Magyar Mérnöki Kamara Etikai-

Fegyelmi Szabályzata szerint a hozzá érkező bejelentéseket, panaszokat kivizsgálta. A 

Bizottság tagjai minden meghirdetett ülésen megjelentek, a panaszokat minden érdekelt fél 

részvételével megbeszéltük. 

Bizottságunk nemcsak a megyei ügyeket vizsgálta, az Országos Etikai-Fegyelmi Bizottság által 

hozzánk eljutatott ügyeket is kivizsgálta és meghozta a döntését. 

Az elmúlt 4évben 6 bejelentés érkezett, melyből 1 ügyben marasztaltuk el a panasszal illetett 

kollégát. Az éves beszámolókban az egyes ügyeket részletes ismertettük. 

 

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 Magyar Mérnöki Kamara tagjaira kiterjed az Etikai-fegyelmi Kódex hatálya. A Kódex 

részletezi azokat az etikai-fegyelmi alapelveket, melyeket minden Mérnöknek be kell tartani. 

Remélhetőleg a Kollégák is egyre jobban azt érzik, hogy hosszútávon az etikus viselkedés 

alapozza meg a folyamatos lehetőségeiket a munkavégzésre. 

 

Továbbra is aktuális, és évek óta nagy elvárás, a szakértői, tervezői jogosultságok megadása. 

A minősítő kollégákon nagy a felelősség a jogosultságok odaítélésében.  

 

Bizottságunk továbbra is körültekintően, a meglevő lehetőségeken belül foglalkozik az etikai 

kérdésekkel. Felvetődött, hogy egyes építészeti tervekben a Tervező építész nem foglalkoztat 

szakági tervezőket. Ezzel a kérdéskörrel a Mérnöki Kamarának foglalkozni kell. 

 

A járványhelyzet véleményünk szerint nem aktivizálta az országos elnökséget sem, így 

országos programok sem voltak. 

A Mérnök Kollégák legnagyobb része otthon dolgozott, aktív működésről nem lehet 

beszámolni. 

Keresni kell a Mérnöki Kamara megújulására új módszereket, hogy a passzivitás némiképp 

szűnjön meg. Ennek egyik változtatási lehetősége, hogy az adminisztratív kamara alakuljon át 

szakmai kamarává. Több szervezést, több kapcsolatteremtést javaslunk. Ha több kamarai 

beszélgetés lenne, akkor biztosan felszínre kerülnének olyan problémák, melyekkel meg 

lehetne akadályozni mérnöketikátlan viselkedéseket. 



 

Meggyőződésünk, hogy a mérnöktársadalom társadalmi elfogadottságát mi magunk alakítjuk.  

Nem helyes és etikus magatartás, hogy különösen azokon a területeken, ahol tervezői munka 

kevesebb, ott egymás alá ajánlanak a tervezők, szakértők. Az etikus magatartásunk 

megkövetelné, hogy munkánkat összefogás jellemezze.  
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