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Preambulum 

Talán nem szorul magyarázatra az a kijelentés, hogy egy társaság értékét a külvilág felé 

kialakított képe, imázsa is meghatározza. Ezért is tartottuk fontosnak, hogy az MPRT 

megalkossa saját etikai kódexét. Az etikai kódex a társaság képviselőinek és tagságának 

magatartását szabályozza a társaságon kívüli, és belüli kapcsolatokban. Az itt leírt 

ajánlásokat a tagság és a vezetőség a munkája során elfogadja, és ennek szellemében 

tevékenykedik. Az alapvető emberi normák tiszteletben tartása alapján a társaság saját 

etikai értékrendjét gondoltuk át, és vetettük papírra. Célunk az, hogy a tagság legyen 

elkötelezett a kitűzött célok megvalósításában, és következetesen érvényesítse az itt leírt 

szakmaetikai alapelveket. Szándékunk, hogy a társaság működése során ezek az etikai 

szempontok minden esetben érvényre jussanak. 

 

Alapelvek 

A társaság érdekvédelmi jellegét hangsúlyozva jó kapcsolat ápol társszervezetekkel, 

intézményekkel, megrendelőkkel és a tagok munkaadóival. Törekszik a tiszteleten és a 

kölcsönös megbecsülésen alapuló együttműködésre. Célja a tisztességes és professzionális 

munka elismertetése, és a hozzá tartozó javadalmazás elérése, a tanulás és képzés új 

lehetőségeinek keresése. A normarendszert a tagok közösen dolgozták ki, és az itt leírt 

szabályokat önkéntesen vállalják. 

Etikai normák 

- A tagok lojálisak a társasághoz, képviselik a társaság értékeit és érdekeit. 

- Kötelező a jogszabályok betartása, és a jogkövető magatartás. Ha a szervezet tagja 

büntetőeljárás alatt ál, az a tagság azonnali felfüggesztését és kizárását vonja maga 

után. 

- Az MPRT-ben megszerzett, belső információk nem kerülhetnek nyilvánosságra, 

azokat bizalmasan, a tagság belügyeként kell kezelni. Az üzleti információk kezelése 

nem sértheti a társaság érdekeit. A munkaadóktól, intézményektől a tagok 

tudomására jutott információk csak akkor közlendők, ha az a társaság tevékenységét 

érinti. 

- Fontos a munkánk során tanúsított tisztelettudó magatartás és a kulturált 

megjelenés, amely demonstrálja a társaság professzionális jellegét. 

Nyilatkozatainkkal nem sérthetjük az MPRT értékrendjét.  

- A ránk bízott eszközökre, vagyontárgyakra vigyázunk, óvjuk, főleg, ha az nem a saját 

tulajdonunk. 



- Ha tudomásunkra jut lopás, vagy eltulajdonítás, azt azonnal nyilvánosságra hozzuk, az 

ilyen cselekmény nem fér össze a mi értékrendünkkel. Ha az elkövető a társaság 

tagja, az azonnali kizárást von maga után. 

- A társaság tagjai elutasítanak mindenféle lelki és testi agressziót, zaklatást. 

- A tagok tisztességes üzleti magatartást követnek a kollégáikkal szemben, az 

értékalapú munkavállalást preferálják. Lehetőség szerint nem vesznek részt 

méltánytalanul alábecsült munkaügyi versengésben. A kirívó eseteket továbbítják a 

társaság felé. 

- Munkánk során betartjuk és betartatjuk a munkavédelmi előírásokat, vigyázunk a 

saját és munkatársaink testi épségére. Az egészséges és biztonságos munkavégzés a 

legfontosabb alapelv. Ha hiányosságokat észlelünk, akkor azt jelezzük a 

munkaadónak, vagy a megrendelőnek.  

- Az egyesület tagjai szigorúan elítélik az alkohol és más bódítószerek használatát a 

munkavégzésük alatt.  

- Törekedni kell a jó munkahelyi légkör kialakítására. Munkánk csapatmunka, és sikeres 

csak akkor lehet a rendezvény, ha mindenki jól teljesíti a rábízott feladatokat. 

- Az egymás közti kommunikáció mindig kulturált formában kell történjen, az 

érdekütközéseket és a személyes problémákat értelmes vitával kell rendezni.  

- Fontos a tisztelet és a megbecsülés az idősebb kollégákkal szemben. A társaság 

megbecsüli őket és a kapcsolatot tart velük. Meghívja őket a rendezvényeire, ha 

szükséges, segítséget nyújt számukra. 

- Emberi kötelességünk beteg, vagy átmenetileg munkaképtelen munkatársaink 

segítése, újra munkához juttatása. 

- Kitüntetett figyelemmel kísérjük a női munkatársak szakmai tevékenységét. 

Egyenrangú kollégáinkként kezeljük őket, minden lehetséges módon segítjük a 

munkájukat.   

- A társaság minden tagját megilleti a szabad véleménynyilvánítás joga, mások 

nézeteinek tiszteletben tartása mellett. 

- Támogatjuk a környezettudatos munkavégzést, vigyázunk a környezetre, lehetőség 

szerint minél kevesebb kárt okozunk. 

- A társaság nem támogat semmilyen politikai tömörülést és megnyilvánulást. A tagok 

csak magánemberként vehetnek részt ilyen rendezvényeken.  

Etikai bizottság 

Etikai vétség esetén a tagok által választott állandó etikai bizottság kivizsgálja az esetet, és a 

lehető legrövidebb időn belül döntést hoz. A döntésről – a személyiségi jogok tiszteletben 

tartása mellett – minden érintett, és a tagság is tájékoztatást kap. 


