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GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA 

EIKIAI - FEGYELMI BIZOTTSÁG 

2021. ÉVI BESZÁMOLÓJA 

 
 
A beszámoló 2021. március 2. - 2022. március 31. közötti időszakra vonatkozik. 
 
A Etikai-fegyelmi bizottságot érintő megkeresés, panasz az érintett időszakban nem érkezett. 
 
Visszatekintve az elmúlt négy évre, az összesen beérkezett, iktatott, elbírált panaszok az alábbi 
táblázatban láthatóak: 
 

 Iktatott panaszok Befogadott panaszok Elbírált panaszok 

2018 0 0 0 

2019 3 2 2 

2020 1 1 1 

2021 0 0 0 

2022 0 0 0 

 
Érdekességképpen megosztom a hasonló, országos adatokat is (a 2021-es és értelemszerűen a 
2022-es adatok még nem állnak rendelkezésre): 
 

 Iktatott panaszok Befogadott panaszok Elbírált panaszok 

2018 22 6 4 

2019 20 7 7 

2020 15 4 2 

2021 n.a. n.a. n.a. 

2022 n.a. n.a. n.a. 

 
Területi eloszlásban a legtöbb panasz 2018 és 2019 években a Budapesti és Pest Megyei 
Mérnöki Kamarához (2018-ban a 22-ből 9 darab, 2019-ben a 20-ból 6 darab), 2020-ban a 
Baranya Megyei Mérnöki Kamarához (15-ből 5 darab) érkezett. 
 
A bizottság feladata az elmúlt évek során nem változott. Az elnök vizsgálja, elbírálja a 
beérkezett, iktatott panaszokat. A bizottsági tagokból kiválasztott eljáró tanács pedig 
kivizsgálja, és ítéletet hirdet. Az esetleges fellebbezés miatt visszaérkező ügyeket ugyanazon 
eljárótanács vizsgálja újra. Irányadó továbbra is a Magyar Mérnöki Kamara Etikai-Fegyelmi 
Szabályzata, mely 2012.12.08. óta jelenleg is hatályos. 
 
Néhány alapvető információ az elsőfokú etikai eljárás folyamatáról a teljesség igénye nélkül, 
tájékoztató céllal: 
 

- ha a bejelentés kötelező tartalmi elemei hiányoznak a panaszost határidő 
megjelölésével hiánypótlásra kell felhívni. A panaszost a felhívásban figyelmeztetni 
kell a határidőben nem teljesített hiánypótlás jogkövetkezményére 

- meg kell tagadni az eljárást, ha a panasz: nem tartalmazza a bejelentés kötelező 
elemeit, és a hiánypótlásnak a panaszos nem tett eleget; nyilvánvalóan 
megalapozatlan; a panaszolt cselekmény elkövetésétől számított két év már eltelt; 
bíróság vagy más hatóság hatáskörébe tartozik; tárgyában már jogerős határozatot 
hoztak; nem tartozik a kamara hatáskörébe; névtelenül érkezett 



2 

 

 
- a beérkezett panaszt a területi kamara titkára 3 munkanapon belül iktatja, 8 

munkanapon belül továbbítja a bizottság elnökének, az elnöknek 3 hónap áll 
rendelkezésére a panasz vizsgálatára és írásban kell döntenie az eljárás 
megtagadásáról vagy elindításáról, eljáró tanács kijelölés után a tanácsnak 90 nap 
áll rendelkezésére döntést hozni 

- az eljárás során felmerülő, a bizottság hatáskörén kívül eső irat kiegészítés 
(szakvélemény, hatósági irat stb.) időtartamára, valamint a kamara mindenkori nyári 
és karácsonyi ügyviteli szünetére, legfeljebb 30 napra az eljárást szüneteltetni lehet 

- az eljáró tanács tárgyalás tartása nélkül figyelmeztetést állapít meg, ha az eljárás alá 
vont személy a fegyelmi vétség elkövetését elismerte, a fegyelmi vétség egyértelmű 
és a kötelességszegés kisebb súlyú 

- a felek távolmaradása az eljárás lefolytatását nem akadályozza, az eljárást minden 
esetben határozattal kell befejezni 

- a területi kamara titkára az etikai-fegyelmi határozatot a tárgyalás befejezése után 
15 napon belül tértivevényes küldeményként megküldi az eljárás alá vont 
személynek és képviselőjének, valamint a panaszosnak  

- az első fokon eljáró tanács határozata ellen a határozat kézhezvételétől számított 15 
napon belül az eljárás alá vont személy, a képviselője, valamint a panaszos a Magyar 
Mérnöki Kamara Etikai-fegyelmi Bizottsága elnökéhez fellebbezhet. A fellebbezést 
a MMK EFB elnökének címezve az első fokon eljárt területi kamara titkárához kell 
benyújtani.  

 
A megyei elnökség kérésére az elmúlt években célzott etikai levelek mentek ki több tagunknak. 
Ezeket az érinett tagok tudomásul vették, ellene irányuló panasz, kifogás nem érkezett. 
 
A Budapesten megrendezett Mérnöki Etikai Konferencián az elmúlt években bizottságunk 
elnöki szinten képviselte a Megyei Mérnökkamarát. Az előadásokon az etikus mérnöki 
magatartásról, szellemiségről, a mérnöki etika oktatásáról, az erkölcs és a jog kapcsolatáról 
esett szó. 
 
Továbbra is felhívom a tisztelt tagok figyelmét, hogy a jogosultsági kérelmekben valótlan 
adatokat, referenciákat igazoló kamarai tag etikai vétséget követ el, mely eljárást is vonhat 
maga után. Kérem, mindenki olyan munkát igazoljon le a jogosultságot kérelmezők részére, 
amelyben az illető ténylegesen, és bizonyíthatóan vett részt. 
 
Kérem a tagtársakat az etikus mérnöki magatartásra, tevékenységre, és a beszámoló 
elfogadására! 
 
 
Győr, 2022.03.31. 
 
 

Győrig Kálmán 
Győr-Moson-Sopron Megyei Mérnöki Kamara 

Etikai-fegyelmi bizottság elnöke 


