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A MAGYAR MÉRNÖKI KAMARA 
Etikai-Fegyelmi Bizottságának 

Cselekvési Programja a 
2017-2021. év időszakra 

 
Feladatunk a tervező – és szakértő mérnökök, valamint építészek szakmai kamarájáról 

szóló 1996. évi LVIII. törvényben, a Magyar Mérnöki Kamara Alapszabályában és a 

Magyar Mérnöki Kamara Etikai-Fegyelmi Szabályzatában az Etikai-Fegyelmi Bizottságra 

vonatkozó előírások végrehajtása. 

Célkitűzésünk: 

• hozzájárulni a MMK eredményes működéséhez, 

• független választott testületként a mindenkori hatályos jogszabályok betartása, 

• a szakma méltóságának, megbecsülésének erősítése, 

• az etikus mérnöki tevékenység előmozdítása. 

Fő feladataink: 

• Lefolytatni a másodfokú etikai-fegyelmi eljárásokat, évente beszámolni a MMK 
Küldöttgyűlésének. 

• A MMK Etikai-Fegyelmi Szabályzata 2012. felülvizsgálata. 

• Szoros együttműködés kialakítása területi kamarákkal, azok Etikai-Fegyelmi 
Bizottságaival.  

• A kamara működése megújításában résztvétel.  

A feladataik végrehajtása érdekében: 

1. Munkánk során szorosan együttműködünk a Jogi kabinettel, igényeljük 

segítségüket és tanácsaikat a másodfokú ügyekben. 

Felelős: Kövesi Tibor  
Határidő: Folyamatos 

2. A Bizottság szükség szerint, de évente legalább kétszer ülésezik, ahol értékelik az  

elmúlt időszakot és meghatározzák a további feladatokat. 

Felelős: Kövesi Tibor  
Határidő: Folyamatos 

3. Az Etikai-fegyelmi Kódex felülvizsgálata időszerű. A jóváhagyásától eltelt 

időszakban bekövetkezett változások eredményeként ma már több etikai 
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problémára nem ad választ. A felülvizsgálatba be kell vonni a kamara minden 

területét, de külső szakértők igénybevétele is hasznos. Úgy kell elvégezni a munkát, 

hogy ha szükséges a módosítás, a MMK 2018. évi küldöttgyűlésére elfogadásra 

beterjesztésre kerüljön. 

Felelős: Dr Fekete Jenő György  
Határidő: 2018. évi MMK Küldöttgyűlés 

4. Az etikai-fegyelmi eljárás rendjét is időszerű felülvizsgálni az elmúlt 5 év 

tapasztalatainak figyelembe vételével. Úgy kell elvégezni a munkát, hogy ha 

szükséges a módosítás, a MMK 2018. évi küldöttgyűlésére elfogadásra 

beterjesztésre kerüljön. 

Felelős: Czakó László 
Határidő: 2018. évi MMK Küldöttgyűlés 

5. A másodfokú eljárások alapján értékelni kell az elmúlt négy évet (2013-2016). 

• Az első – és másodfok – adott esetben a bírósági végzés – határozatait elemezni 
kell. Az eljárásokban tapasztalt hiányosságokat fel kell tárni. 

• A tapasztalatokról tájékoztatni kell a területi kamarák etikai-fegyelmi 
bizottságait is. 

• A tapasztalatok alapján ajánlást kell készíteni az etikai-fegyelmi bizottságok 
részére személyek és területi kamarák megnevezése nélkül. 

• A továbbiakban ezt az eljárást minden évben el kell végezni. 

Felelős: Tóthné Temesi Kinga  
Határidő: 2017. november 30. 

6. A területi kamarák etikai-fegyelmi bizottságai egységes működése érdekében 

szoros kapcsolatot kell kialakítani a területi kamarákkal, elsősorban azok etikai-

fegyelmi bizottságaival. 

• évente legalább egyszer összevont találkozót kell tartani a területi kamarák 

etikai-fegyelmi bizottságainak elnökeivel, 

• a másodfokú, és az esetleges bírósági határozatokról tájékoztatni kell 

tagjainkat és a területi kamarákat, 

• a másodfokra került ügyekben a jogerős határozat alapján az első és másodfok 

fegyelmi tanácsának elnöke közösen értékelje az esetet, 

• a ciklus időtartama alatt legalább egyszer minden megyében az elnök tegyen – 

lehetőség szerint egy-két tag kíséretében – baráti látogatást. 

Felelős: Batu Árpád 
Határidő: Folyamatos 
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7. Adat – és információ szolgáltatási rendszert kell kidolgozni a területi kamarák 

közreműködésével a MMK etikai helyzetének értékelése céljából. Az értékelést a 

továbbiakban évente el kell végezni, a szükséges teendőket meg kell fogalmazni 

és a tagság tudomására kell hozni. 

Felelős: Szigetiné László Erika 
Határidő: 2017. december 31. 

8. Az etikai-fegyelmi előírások és eljárások széles körű megismertetése érdekében 

tájékoztató anyagot kell készíteni és fel kell tenni a MMK honlapjára és a területi 

kamarák honlapjaira is. 

Felelős: Kocsis Tünde 
Határidő: 2017. december 31. 

9. Tájékozódni kell, hogy a magyar műszaki felsőoktatásban milyen széles körben 

oktatják a mérnöki etikát és mennyire terjedt el a végzősök mérnöki eskütétele. 

Véleményünk szerint ennek rendszeresnek kell lennie. Ha van tenni való ezeken a 

területeken, javasoljuk a MMK vezetésének, hogy a Magyar Építész Kamarával 

közösen lépjen fel. 

Felelős: dr. Szabó Éva 
Határidő: 2017. december 31. 

10. Fel kell venni a kapcsolatot a Magyar Építész Kamara Etikai-Fegyelmi 

Bizottságával és a közös ügyekben együtt kell fellépni. 

Felelős: dr. Szabó Éva 
Határidő: Folyamatos 

 

A MMK Etikai-Fegyelmi Bizottsága a feladatok végrehajtását folyamatosan értékeli. 

 
 
Budapest, 2017. szeptember 21. 

 
 
 

    
 

 

Magyar Mérnöki Kamara 
Etikai-Fegyelmi Bizottsága 


