PROJEKTMENEDZSERI ETIKAI KÓDEX
A projektmenedzserek munkájuk végzése során a legkülönbözőbb szaktudású szakemberek
munkakultúráját és életminőségét befolyásolják. Ezért szükséges, hogy a projektmenedzser
szakértők a munkájukat közös etikai normák alapján végezzék, annak érdekében, hogy
megteremtsék és fenntartsák a kollégák, az alkalmazottak, a megbízók és az egész szakmai
közösség bizalmát a projektmenedzsment szakma iránt.
1. A projektmenedzserek kötelezik magukat, hogy a munkájuk során a legmagasabb
szinten végeznek minden tevékenységet és különös figyelmet fordítanak az alábbiak
betartására:
a. Felelősséget vállalnak minden cselekedetükért.
b. Csak abban az esetben vállalnak el projektmenedzselést és annak összes
felelősségét, ha arra vonatkozóan megfelelő szakértelemmel és gyakorlattal
rendelkeznek.
c. Folyamatosan képzik magukat a lehető legmagasabb színvonalon és elfogadják a
folyamatos, szakmai fejlődés és képzés fontosságát.
d. A szakma tisztességes gyakorlásával növelik annak elismertségét.
e. Folyamatosan törekednek a projektmenedzsment szakma ismeretanyagának és
eredményeinek elterjesztésére és társadalmi elismertetésére.
f. Betartják a jelen etikai kódex szabályait és munkatársaikat, kollégáikat is ösztönzik
annak betartására.
g. Támogatják a hazai projektmenedzser társadalmat a szakmai szervezetek
munkájában történő aktív részvétellel és ösztönzik munkatársaikat és kollégáikat,
hogy hasonlóan cselekedjenek.
h. Alávetik magukat azon ország törvényeinek, ahol a munkájukat végzik.
2. A projektmenedzseri munkájuk során:
a. Korszerű projektmenedzsment eszközöket és technikákat alkalmaznak annak
érdekében, hogy a projekttervekben a minőségre, a költségekre és az időbeli
ütemezésre vonatkozó célok teljesüljenek.
b. Tisztességesen bánnak a projekt csoport (team) tagjaival, a munkatársakkal és a
kollégákkal, fajra, nemre, nemzetiségi vagy felekezeti hovatartozásra való tekintet
nélkül.
c. Védik a projekt tagok fizikai, lelki és szellemi épségét.
d. Megfelelő munkafeltételeket és lehetőségeket biztosítanak a projekt tagjainak.
e. Tisztességes módon értékelik mások munkáját és meghallgatják mások kritikai
észrevételeit.
f. Segítik és támogatják a projekt tagok, a munkatársak és a kollégák szakmai
fejlődését.
3. A projektmenedzserek az alkalmazójukkal illetve a megbízójukkal történő kapcsolatban:
a. A felhasználók és az ügyfelek üzleti ügyeire ill. a technikai folyamataira vonatkozó
információkat - azok hivatalos felszabadításáig - a megfelelő titoktartással kell
kezelni.
b. A felhasználókat, ügyfeleket, szakmai- és társadalmi szervezeteket, társaságokat,
amelyeknek tagjai, vagy amelyek részére bemutatót tartanak, tájékoztatják minden
olyan körülményről, amely egy adott projekt menedzselési feladat vonatkozásában
érdekellentéthez vezethet.
c. A projekt minőségére, költségeire, időütemezésére és más üzleti adataira vonatkozó
tájékoztatásban őszinteségre és tényszerűségre kell törekedni.

Elfogadta a Magyar Projektmenedzsment Szövetség Elnöksége 1999. január 18-án.

