
BESZÁMOLÓ 
 
A Gyır-Moson-Sopron Megyei Építész Kamara Felügyelı Bizottságának 2013. május és 
2014. május hó közötti mőködésérıl   
 
A felügyelı bizottság az elmúlt évben is állandó tagjai részvételével mőködött.  
Munkánkat a havi rendszerességő elnökségi üléseken való személyes részvétellel illetve a 
költségvetés készítési idıszakban, önálló bizottsági munka keretében végeztük.  
 
Az üléseken tapasztaltak valamint a bizottsági beszámolók alapján az elnökség és a választott 
bizottságok munkáját, a kamara éves mőködését szabályszerőnek, törvényesnek és 
kielégítınek találtuk.  
 
Elnökségi munka, elnökségi beszámoló értékelése: 
 
Az elnökségi beszámoló részletes, mindenre kiterjedı tájékoztatást nyújt az elvégzett éves 
feladatokról, elnökségi tevékenységrıl.  
Területi Kamaránk az elnökség irányításával a szabályzatban elıírt köz-, érdekvédelmi-, 
önigazgatási-, és szolgáltatási feladatait, a tagság érdekeit szem elıtt tartva végezte.  
A beszámolóból kitőnik, hogy a „békeidıben” végzett rendes kamarai feladatok mellett, 
jelentısen megnövekedtek az alapszabályban rögzített érdekvédelmi feladatok, különös 
tekintettel a színvonalas szakmagyakorlást alapjaiban meghatározó, stabil és széleskörően 
értelmezhetı jogszabályi környezet létrejötte vonatkozásában.  
Mindnyájunk számára napi tapasztalat, hogy a gazdasági lehetıségek adta csekély 
munkaellátottság mellett, mára a legnehezebb szakmagyakorlási feltétel a teljes (tervezı, 
hatósági, kivitelezı) építész szakmát érintı és súlytó jogszabályi instabilitás, az igazodási 
pont, a mérce permanens változása. Illusztrációként érdemes megemlíteni a mindenki által 
napi használatú 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (Hatályos: 2014.03.15 - 2014.06.04, azaz 
majdnem három hónapig) helyzetét. A 78 paragrafusból és 9 mellékletbıl álló jogszabály idén 
ünnepli két éves születésnapját, s nem egész két éve alatt 118 módosítást élt meg. 
Érteni véljük, hogy a gyorsan változó világ és a jogharmonizációs kényszerek követelményei 
a jogszabály alkotás lehetıségeit is nagyban befolyásolják, mégis úgy gondoljuk, hogy a 
folyamatok kézben tartása, a jog és törvényi környezet rangjához méltó kezelése, nemcsak a 
szakmagyakorló építészek érdeke, hanem elemi nemzetgazdasági érdek is. Megítélésünk 
szerint ma ez nincs így, s a törvényi környezet változékonysága, lassan önnön paródiájává 
silányul, s ellehetetleníti a normális szakmagyakorlást.  
 
Ezért fontosnak tartjuk kiemelni az elnökségi beszámoló idevonatkozó megjegyzéseit, az 
elnökségnek és minden tisztségviselınek a helyzet normalizálása irányában tett erıfeszítéseit, 
egyúttal kérjük a tagságot, hogy egységesen támogassa a kamarai választott szervezetek és 
személyek ezirányú tevékenységét, valamint kiállásával, észrevételeivel, javaslataival maga is 
vegyen részt ebben a munkában.  
 
A választott bizottságok munkája: 
 
A választott bizottságok jelentésükbıl megállapíthatóan a rájuk ruházott feladatokat, 
lehetıségeikhez mérten tisztességgel elvégezték.  
Örvendetes tény az etikai ügyek csökkenése, bár ahogy kommentálták ez több okra is 
visszavezethetı.  



A kamarai biztosi rendszer megítélésünk szerint jelentıs mértékben hozzájárult a szakmai 
színvonal emeléséhez, éppen ezért aggasztónak találjuk, hogy az ÉTDR bevezetésével a 
kamarai biztosok tevékenységüket csak csekély részben tudták elvégezni. Amennyiben ezen 
nem sikerül változtatni és a megfelelı jogi és technikai feltételeket megtalálni az 
engedélyezési tervek ellenırzéséhez, a kamarai biztosi rendszer erejét és értelmét veszti. Ezért 
különösen kapacitáljuk az elnökséget, hogy tájékozódjon ezügyben, más területi kamarák 
esetleg már találtak megoldást erre. Amennyiben nem, úgy tárja fel a pontos jogi és technikai 
akadályokat és akár országos szinten kezdeményezzen megoldást a kérdésben.  
 
Költségvetés, gazdálkodás: 
 
A költségvetési tájékoztató számait tekintve látható, hogy az egyes kiadások a korábban 
tervezett keretek között maradtak illetve egyes kiadások elmaradása miatt a tervezetthez 
képest nagyságrenddel több maradványpénzzel fordultunk az új költségvetési évbe. A kamara 
éves gazdálkodása kiegyensúlyozott és stabil volt, egyúttal a tervezett költségvetés is hasonló 
hozzáállást mutat.  
A felügyelı bizottság támogatva a korábbi éveknek megfelelı gazdálkodási gyakorlatot, arra 
kéri az elnökséget, hogy a banki kamatok jelentıs csökkenése miatt, vizsgálja meg a 
likviditást biztosító napi pénzszükséglet feletti pénzügyi tartalék kockázatmentes, a törvényi 
lehetıségeknek megfelelı, egyúttal legnagyobb hozamot biztosító banki elhelyezését.   
 
Összefoglalva a felügyelı bizottság a megyei kamaránk mőködését, az elnökség és a 
bizottságok munkáját megfelelınek, törvényesnek találta, ezért javasoljuk a taggyőlésnek a 
tisztségviselık beszámolóinak elfogadását. 
Egyúttal elfogadásra javasoljuk az elızı évi pénzügyi beszámolót illetve a tervezett 
költségvetést is.  
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