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 Etikai-Fegyelmi Bizottság 
 

Az Etikai- Fegyelmi Bizottság beszámolója a 2020. áprilistól 2021. áprilisig 
terjedő időszakról 

 

Az Etikai- Fegyelmi Bizottság tagjai: 

Elnök: Török Zsolt 2020.szept 9-ig ezután új elnök Schopf Márton  

Tagok: Kettinger Attila, Koreny Gábor, Papp Róbert 2020 szept. 9-ig 
jelenleg új tagok: Antal Árpád, Németh Géza, Pati Barbara 

Sajnálatos módon az előző fegyelmi bizottság minden tagja lemondott a bizottsági 
tagságáról és elnöki posztjáról. Az új bizottsági tagokat és elnököt a küldött gyűlés 
2020 szept 9. ülésen megválasztotta. 

Korinek Judit segítségével átvettem az elnöki feladatkört. Megismertem a 
korábban már megbízott jogi tanácsadónkat dr. Bíró Barna személyében. 
Megismertem a bonyolult kamarai ügymenetet, amely egy áttekinthető táblázatba 
van formázva, egyenlőre kézirat formájában. 

Az előző bizottság ügyeiről egyenlőre nincs információm, tudomásom szerint 
igyekeztek lezárni mindent, és tekintve a járványos időszakot, sok személyes 
találkozóra sem kerülhetett sor. 

Az általam felügyelt időszakban mindösszesen egy bejelentés érkezett és egy 
régebbi ügy újraindítását kérte egy bejelentő. 

1, Az építész ellen a megrendelő panasszal élt, mert egy szerinte hibásan megtett 
lakóház bejelentési dokumentációt szerinte nem a megfelelő hozzáállással kezelt. 
A beadvány az előírt költség vállalási nyilatkozatot nem tartalmazta, ezért nem 
tudtuk érdemben befogadni. Elutasítottuk, és ismertettük a hiánytalan beadás és 
az ügy indításának a feltételeit. Erről a feleket tájékoztattuk. Az építész további 
adatigényét az ügy elutasítása miatt nem fogadtuk el. Az ügyben további 
megkeresés nem volt, így nem indult eljárás. Bízunk benne, hogy a felek a 
háttérben a kamarai etikai eljárás helyett a megegyezéses utat választották. 

2, Egy kamarai tagunk ellen érkezett panasz felelős műszaki vezetői feladatának 
ellátásának ügyében. (Mérnöki tevékenység általános etiakai követelményei) 
Az eredeti bejelentés 2019 márciusában volt, de a bírósági eljárás miatt 
felfüggesztésre került. A Bírósági többlépcsős eljárás lezárásával panaszos kérte 
az eljárás felfüggesztésének megszüntetését és az újra indítást. Tekintve, hogy 
más a bizottság összetétele az alábbi határozatot hoztuk:  
Az Etikai- Fegyelmi Szabályzat III. rész 7.3.c) pontja alapján a tisztújításra való 
tekintettel az eljárást újra indítottuk. A panaszt újra befogadtuk, és az első fokú 
fegyelmi eljárást elrendeltük. A bizottság kijelölése következik. 

 

Mosonmagyaróvár     Schopf Márton 
a Győr-Moson-Sopron Megyei Építész Kamara 

      Etikai-fegyelmi Bizottságának Elnöke 
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