
PROJEKTMENEDZSERI ETIKAI KÓDEX 

Munkaverzió véleményezésre 

 

Független szervezetként a Magyar Projektmenedzsment Szövetség (PMSZ) küldetése a 

projektmenedzsment-kultúra fejlesztése, a projektmenedzsment szakma hazai elismertségének 

növelése.  

A PMSZ tagsága a hazai gazdálkodó szervetek és költségvetési intézmények széles köréből 

verbuválódik. Fontosnak tartjuk eme területeken átívelő egységes viselkedési és etikai normák 

kialakítását, valamint Etikai Kódexbe foglalását, melynek betartását tagjaink önkéntesen vállalják. 

Hiszünk abban, hogy amennyiben a projektmenedzserek munkájukat közös etikai normák alapján 

végzik, úgy megerősíthető a megbízók, az együttműködő a kollégák, a beosztottak és az egész szakmai 

közösség bizalma a projektmenedzsment szakma iránt.  

1. A projektmenedzserek 

a. felelősséget vállalnak minden cselekedetükért, alávetik magukat és betartják azon országok 

törvényeit, ahol a munkájukat végzik;  

b. betartják jelen etikai kódex szabályait és munkatársaikat, kollégáikat is ösztönzik annak 

betartására. 

2. A projektmenedzserek az alkalmazójukkal, illetve a megbízójukkal történő kapcsolatukban:  

a. csak abban az esetben vállalnak el megbízást és annak összes felelősségét, ha arra vonatkozóan 

megfelelő szakértelemmel és gyakorlattal rendelkeznek; 

b. a projektjük erőforrásaira, költségeire, időütemezésére és más fontos paramétereire vonatkozó 

tájékoztatásban őszinteségre és tényszerűségre törekszenek;  

c. a projektjük során tudomásukra jutott bizalmas információkat azok minősítésének megfelelően 

kezelik a vonatkozó titoktartási megállapodások maradéktalan betartásával;  

d. minden érintett felet nyíltan és proaktívan tájékoztatnak amennyiben személyük 

vonatkozásában érdekkonfliktus vagy összeférhetetlenség merül fel.  

3. A projektmenedzserek a projekttagokkal történő kapcsolatukban:  

a. tisztességesen bánnak a projekt tagjaival, a munkatársakkal és a kollégákkal, rasszra, nemre, 

nemzetiségi vagy felekezeti hovatartozásra való tekintet nélkül;  

b. védik a projekt tagok fizikai, lelki és szellemi épségét;  

c. megfelelő munkafeltételeket és lehetőségeket biztosítanak a projekt tagjainak;  

d. tisztességes módon értékelik mások munkáját és meghallgatják mások kritikai észrevételeit;  

e. segítik és támogatják a projekt tagok, a munkatársak és a kollégák szakmai fejlődését.  

4. A projektmenedzserek szakmai téren törekszenek az alábbiak betartására: 

a. korszerű és célszerű projektmenedzsment eszközöket és technikákat alkalmaznak annak 

érdekében, hogy a projekttervekben a minőségre, a költségekre, erőforrásokra és az időbeli 

ütemezésre vonatkozó célok teljesüljenek; 

b. elfogadják az élethosszig történő szakmai fejlődés és képzés fontosságát, folyamatosan képzik 

magukat, amelyre másokat is ösztönöznek; 

c. a szakma tisztességes gyakorlásával növelik annak elismertségét;  

d. törekszenek a projektmenedzsment szakma ismeretanyagának és eredményeinek 

elterjesztésére és társadalmi elismertetésére;  

e. támogatják a hazai projektmenedzser közösséget a szakmai szervezetek munkájában történő 

aktív részvétellel és ösztönzik munkatársaikat és kollégáikat, hogy hasonlóan cselekedjenek;  

Elfogadta a Magyar Projektmenedzsment Szövetség Elnöksége ……………………………………………………-án. 


