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BESZÁMOLÓ 
 
a Fejér Megyei Építészek Kamarája Etikai-fegyelmi Bizottsága 2012. évi tevékenységéről, a 

2013-as évet érintő változásokról 
 
A FÉK EFB 2012. évi munkáját a 2011. évi Küldöttgyűlés által módosított Etikai Fegyelmi 
Szabályzat keretein belül végezte, mely még a korábbi kamarai törvény által kötelezően előírt 
bonyolult eljárásrendet tartalmazta.  
  
Ennek ellenére elmondható, hogy nagyobb részt minden bizonnyal tagságunk hozzáállásának 
– és kisebb részt a tervezési munkák (csekély mértékű?) - visszaesésének köszönhetően a 
bejelentett ügyek száma nem haladta meg azok alapos kivizsgálásához szükséges 
kapacitásunkat. 
Elmarasztalásképpen pénzbírsággal, tervezői tevékenység felfüggesztésével illetve kizárással 
nem kellett sújtanunk a bepanaszoltakat. 
A Bizottság által meghozott döntések jogerőre emelkedtek, ellenük fellebbezés nem érkezett. 
Ezúton is köszönöm a bizottság tagjai döntés-előkészítések során tapasztalt precizitását, és az 
elbírálásoknál tanúsított korrekt, emberséges magatartását.  
 
A FÉK megújult honlapján folyamatosan értesülhettünk a 2013. január 1-től (és az év 
folyamán még többször) módosult/módosuló szakmai jogszabályokról, az új eljárásrendről. 
 
Ha tagtársaink közül valaki vette a fáradtságot és az Etikai- fegyelmi Szabályzatnak nem csak 
az „Építész”  - től  elvárt/elvárható magatartási és szemléletmódbeli kritériumokat futotta át, 
hanem az etikai – fegyelmi eljárás száraz, jogi eljárásrendjét is elolvasta – építészként – 
elborzadhatott a megkívánt jogászkodástól. 
 
Ennek az eljárásrendnek a megváltoztatását sikerült elérni a MÉK (országos) EFB kitartó 
munkájával. A tény, hogy sikerült megváltoztatni új tanulást is jelent mindannyiunk számára. 
 
2012 decemberében megújult a MÉK Etikai –fegyelmi Szabályzata, így a 2013-ban induló 
etikai-fegyelmi eljárások lényegesen egyszerűbben, költséghatékonyabban és rövidebb idő 
alatt folytathatók le. 
Az eljárásrend egyszerűbbé tétele a bizottságnak és a panaszosnak jelenthet könnyítést. 
A legnagyobb változást mégis az jelenti, hogy az elkövetkezőkben a kamarai tagok nem csak 
a tervezői minőségben elkövetett hozzáállásukért/tevékenységükért tartoznak elszámolással, 
hanem az építési folyamat további szakaszaiban végzett cselekedeteik okán is.  
 
A korábbi évek folyamán több olyan megkeresés is érkezett a FÉK felé, melyekben egy-egy 
tagunk kivitelezői, felelős műszaki vezetői tevékenységét sérelmezték a bejelentők, ám ezeket 
hatáskör hiányában nem fogadta be kamaránk.  
 
Kérem a beszámoló szíves elfogadását! 
 
Székesfehérvár, 2013. március 26. 

Farkas Zoltán sk. 
FÉK EFB elnöke 


