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1. Az Egyesület tagjai felismerve a szakmai önszabályozásból fakadó felelősséget,  jelen 
kódex  elfogadásával  kinyilvánítják  azon  akaratukat,  hogy  tevékenységüket  a  jelen 
szabályzatban foglalt etikai elvárásoknak megfelelően kívánják végezni.

2. Jelen szabályzat kötelező érvényű, annak betartása és betartatása az Egyesület rendes és 
pároló tagjai számára kötelező.

3. Etikai követelmények
− Feladatainkat a mindenkor hatályos jogszabályok és szakmai előírások tiszteletben 

tartásával végezzük.

− Csak olyan megbízásokat fogadunk el, amelyeket megfelelő szakmai színvonalon 

tudunk teljesíteni.

− A megbízásokat  a  rendelkezésre  álló  leghatásosabb,  legkorszerűbb eljárásokkal 

végezzük.

− Munkánk ellátása során az emberi egészség és testi épség védelmének szem előtt 

tartásával  figyelembe vesszük mind a megbízó valós igényeit,  mind a szakmai 

szempontokat.

− Vállaljuk a folyamatos szakmai önképzést.

− Az általunk elvégzett munkáért szakmai és erkölcsi felelősséget vállalunk.

− Üzleti kapcsolatainkban tisztességesen járunk el, az elvégzett megbízásokért reális 

díjat állapítunk meg, amely tükrözi az adott szolgáltatás valódi értékét.

− A megbízás során tudomásunkra jutott információkat üzleti titokként kezeljük.

− A  tisztességes  piaci  magatartásra  vonatkozó  szabályokat  mindenkor  betartjuk, 

különösen akkor, amikor egymás versenytársaiként tevékenykedünk a piacon.

− Nem  reklámozzuk  tevékenységünket  oly  módon,  hogy  azzal  az  egyesület,  az 

egyesület tagjainak vagy a versenytársunk jó hírnevét megsértenénk.

− Az esetleges összeférhetetlenség esetén a megbízást nem vállaljuk.

− Tudásunkkal  és  szakmai  tapasztalatainkkal,  valamint  anyagi  erőforrásainkkal 

támogatjuk a munka-, tűz-, környezetvédelem és foglalkozás-egészségügy ügyét.

− Az  egyesület  keretein  belül,  illetve  annak  neve  felhasználásával  politikai 

tevékenységet  nem  folytatunk,  pártokat  és  politikai  szervezeteket  nem 

támogatunk.

− Állást foglalunk mind az Egyesület, mind a tagság érdekeit érintő ügyekben.

− Munkánkkal  arra  törekszünk,  hogy  a  munka-,  tűz-,  környezetvédelmi  és 

foglalkozás-egészségügyi  szakma  elnyerje  az  őt  megillető  bizalmat  és 

megbecsülést.

2



4. Az etikai eljárás

Az etikai kódex betartásáért az etikai bizottság felelős. Az etikai bizottság jár el minden 

olyan  ügyben,  amelyben  az  etikai  kódexben  foglalt  normák  megsértésének  gyanúja 

merül fel.

Az etikai bizottság négy főből áll, öt év időtartamra a közgyűlés választja elnökét és 

tagjait. Az etikai bizottság ügyrendjét maga fogadja el.

Az etikai bizottság eljárást indíthat

− saját elhatározásából

− az elnök, az elnökhelyettes vagy az elnökség bármely tagjának kérésére

− a felügyelő bizottság kérésére

− bármely tag kérésére

− bármely külső személy kezdeményezésére

Az etikai bizottság az eléje került ügyekben köteles állást foglalni.

Az etikai bizottság döntése ellen az egyesület közgyűléséhez lehet fellebbezni. Az etikai 

bizottság minden évi rendes közgyűlésen beszámol a tagságnak a végzett munkájáról.

Jelen  etikai  kódexet  az  Egyesület  2005.  november  hó  24-én  megtartott  közgyűlése 

fogadta el.

Nyíregyháza, 2005. november hó 25.

………………………….. …………………………..

közgyűlés elnöke jegyzőkönyv vezető

………………………….. …………………………..

jegyzőkönyv hitelesítő jegyzőkönyv hitelesítő

Készítette és ellenjegyezte:

Nyíregyháza, 2005. december hó 01.

                                                                                          / Dr. Vass Péter :/
                                                                                                   ügyvéd
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