
lyamatosan ellenőrzi és annak teljesítését iga
zolja.

g) A zsűrizés ill. véleményezés célja:
— a szerződésben vállalt kötelezettség telje

sítésének értékelése, valamint annak vizs
gálata, hogy a feladat megoldása megfelel- 
e a szakmai követelményeknek. A zsűri 
véleményét, állásfoglalását jegyzőkönyv
ben kell rögzíteni. Az ebben megfelelőnek 
minősített teljesítés adható át a megbízó
nak.

h) A zsűribizottság elnöke és tagjai, ill. a vélemé
nyezők jogosultak munka közben a feladat 
kiadásakor meghatározottak szerint tájékoz
tatást kérni a munkáról és azzal kapcsolatban 
véleményt nyilvánítani.

i) A zsűri ülésén a munkabizottságot a bizottság 
vezetője képviseli. Szükség esetén azon a 
munkabizottság tagjai is részt vehetnek.

j) A zsűri által el nem fogadott megoldás esetén 
a felvetett hiányosságokat meg kell szüntetni, 
szükség esetén a munkát meg kell ismételni. 
Vitás esetben a megbízott figyelembe veheti a 
megbízó véleményét.

k) A megbízás esetleges nem teljesítése miatt 
felmerült tényleges kiadások — kivéve a meg
rendelő hibájából történő teljesítés elmaradást
— általában a megbízottat terhelik, azonban a 
teljes vagy arányos költségviselés megállapí
tása céljából a feladat elmaradás okait minden 
esetben a munkában részt vevők személyére 
lebontva vizsgálni kell.

1) A zsűrizett munkát átadva, a megbízótól elfo
gadó nyilatkozatot kell kérni, mely alapján az 
Egyesület benyújtja igényét a megbízónak a 
szerződésben és a költségvetésben rögzített 
vállalási összeg átutalására.

5. A szerződéses munka elszámolása és a munká
ban részt vevők díjazása
a) A feladat megoldásában részt vevők a munka

végzés arányában részesülnek díjazásban, 
melynek mértékére a munkabizottság vezetője 
tesz javaslatot.

b) A munkabizottág vezetője honoráriumát a 
megbízott részéről a szerződést aláíró vezető 
határozza meg (elnök vagy helyettese).

c) A zsűrizésben részt vevők közreműködését a 
munka elfogadásától függetlenül díjazni kell. 
Ennek mértékét a megbízott részéről a szerző
dést aláíró vezető határozza meg (elnök vagy 
helyettese).

d) A munkában részt vevők díjazása a munka 
ellenértékének beérkezése után történik.

6. Vegyes rendelkezések
a) A megbízásos munkáknál az államtitok és a 

szolgálati titokvédelméről kiadott 1987. évi 5. 
törv. rendelkezéseit a munka jellegétől, ill. a 
megbízó által a szerződésben is megjelölt fel
tételektől függően alkalmazni kell.

b) A szerződéses munkából származó minden 
vitás kérdés eldöntése a szerződéskötés szerint 
történhet, vagy a szerződésben kikötött ille
tékes bíróság hatáskörébe tartozik.

A MAGYAR GEOFIZIKUSOK EGYESÜLETÉNEK

ETIKAI KÓDEXE
M ottó:

"...minden ország támasza, talpköve 
A tiszta erkölcs, mely ha elvesz:
Róma ledül, s rabigába görbéd. "

(Berzsenyi Dániel: "A magyarokhoz")

A magyar Geofizikusok Egyesülete Alapszabá
lyának 7.§. 1. pontja kimondja, hogy tagjai:

— magasrendű erkölcsi elvek szerint dol- 
goz(za)nak és él(je)nek,

— elfogadják és betartják az MGE Etikai 
Kódexében megfogalmazott elveket.

A Magyar Geofizikusok Egyesülete Etikai 
Kódexének c é lk i tű z é s e :

— elősegíteni azt, hogy a társadalomban kiala
kuljanak, illetve helyreálljanak a kölcsönös 
b iza lm o n  alapuló korrekt emberi és üzleti kap
csolatok;

— irányadónak tekinteni azt, hogy az MGE tagok 
magatartását a k ö lc s ö n ö s  t i s z te le t és e g y ü t t

m ű k ö d é s i s z á n d é k  határozza meg, ezért az 
MGE Szakosztályai és Csoportjai között, va
lamint a társegyesületekkel történő kapcsolat- 
tartásban az érdekegyeztetés különböző nor
máit kell kialakítani;

— biztosítani, hogy az MGE tagsága köteles
ségének tekintse az Egyesület támogatását 
azáltal is, hogy rendezvényein aktívan vesz 
részt, azokat reklámozza, színvonalát állan
dóan növelni igyekszik;

— összhangot teremteni más szakterületek és 
egyesületek, valamint külföldi tudományos és 
szakmai szervezetek etikai normáival;
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— hozzájárulni az MGE jó hírnevének öregbíté
séhez, a kívülállókkal való megismertetéshez.

A Magyar Geofizikusok Egyesülete tagjainak kö
telessége, hogy választott hivatásuk méltóságának 
fenntartása érdekében az MGE Etikai Kódexében 
megfogalmazott elveket betartsák az alábbiak sze
rint:
1. A tagok e lism e r ik , hogy az erkölcsi magatartást 

nem lehet csak a szakmai kapcsolatokra korlátoz
ni, ezért
— úgy viselkednek másokkal (szemben), aho

gyan ezt másoktól elvárják önmagukkal szem
ben;

— nem sértik mások jogait, beleértve a szerzői 
jogokat is;

— nem élnek vissza fölényükkel, sőt védik a 
hátrányos helyzetűeket mások ilyen magatar
tásával szemben;

— erkölcsi kötelesség, hogy az MGE-ben senki 
ne élvezzen előnyt vagy ne szenvedjen hát
rányt neme, kora, származása, faji, felekezeti, 
politikai, rokoni hovatartozása vagy fogyaté
kossága miatt (kivéve a törvényben is szabá
lyozott pozitív megkülönböztetéseket).

2. A tagok s z a k m a i m u n k á ju k a t a tisztesség, az oda
adás, a megbízók, a munkaadók és a beosztottak 
(közreműködők) irányában tanúsított korrektség 
és becsületesség szellemében végzik, betartva
— az adatok és információk,
— a munkaadók üzleti ügyei,
— a műszaki, a feldolgozási eljárások 
titkosságának szabályait.

3. A tagok arra tö re k ed n ek , hogy
— önmagukat megismerjék és képességeiket tár

gyilagosan felmérjék;
— csak olyan feladatokat vállaljanak, amelyek 

megoldásához rendelkeznek a megfelelő tár
gyi feltételekkel, képzettséggel és tapasz
talattal, illetve becsületesen tájékoztatják a 
megbízót ezek hiányáról;

— szakmai színvonalukat folyamatosan fenn
tartsák, sőt emeljék, szakmai tudásukat (szak
tudásukat) és eredményeiket mások számára 
is elérhetővé és hasznossá tegyék;

— képességük szerint hozzájáruljanak az alkotói 
munkát segítő és mások eredményeit tisztelet

ben tartó szellemi légkör kialakulásához 
mindazon közösségekben, amelyekhez tartoz
nak, illetve mindazon rendezvényeken, ame
lyeken részt vesznek.

4. A tagok ta r tó z k o d ja n a k

— a szakmai és társadalmi munka ajánlásában és 
alkalmazásában minden helytelen, vagy meg
kérdőjelezhető módszer használatától;

— a szakmai előmenetel érdekében minden mél
tatlan eszköztől;

— (szószátyárkodástól, mások drága idejének 
pazarlásától.)

5. Működjenek közre a geofizikus szakma erősítésé
ben
— az általános információknak és tapasz

talatoknak a kollégákkal és a diákokkal törté
nő kicserélése révén;

— a szakmai egyesületek, a tudományos taninté
zetek és a szaksajtó munkájához való hozzá
járulással;

— a szakmai eredmények társadalmi meg- és 
elismertetésével.

6. A tagok legyenek érdekeltek a közjóban és legye
nek készek arra, hogy képzettségüket, tudásukat, 
szakmai jártasságukat és ügyességüket a köz érde
kében, az emberiség hasznára és javára használ
ják.
Különösen legyenek tudatában munkájuk környe

zetre gyakorolt káros hatásának, és tegyenek meg 
minden tőlük telhetőt az ilyen károk minimalizálásá
ra.

Az MGE Etikai Kódexének felelőse a jövendő 
elnök (mint az Alapszabály felelőse):

— igény szerint, de legalább évente egyszer fel
méri és elvégzi a szükséges változtatásokat az 
Etikai Kódexben;

— felveszi és ápolja a kapcsolatokat más magyar 
és külföldi — elsősorban mérnöki és oktatási 
— rokonszervezetek etikai bizottságaival;

— az MGE tudomására jutott etikátlan magatar
tást az MGE elnökségével megtárgyalja;

— az MGE Etikai Kódex normáinak minél szé
lesebb körű elfogadtatására tájékoztatót szer
vez, illetve a közgyűlésen ismerteti.
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