
Az Etikai- Fegyelmi Bizottság beszámolója 
a 2019. áprilistól 2020. áprilisig terjedő időszakról 

 
Az Etikai- Fegyelmi Bizottság tagjai: 
Elnök:  Ráskai Ferenc 2019.októberig / Török Zsolt 2019.októbertől 
Tagok:  Kettinger Attila, Koreny Gábor, Papp Róbert 
 
 Sajnálatos módon Ráskai Ferenc egészségügyi okokból lemondott a bizottsági tagságáról és 
elnöki posztjáról 2019. októberében. Ezúton szeretném megköszönni eddigi munkáját és mielőbbi 
gyógyulás kívánni neki. 
 A tagoknak a bizottság működésének fenntartása érdekében maguk közül elnököt kellett 
választaniuk. A választás eredményeképpen átvettem az elnöki feladatokat 2019. októbertől. 
  
 A 2019-es bizottsági újraalakuláskor bemutatásra került az új jogi tanácsadónk dr. Bíró Barna 
személyében. Az előző négy éves elnöki beszámolóban Ferenc fontosnak tartotta az 
összeférhetetlenség miatt távozó korábbi jogi tanácsadó pótlását. Ennek fontosságát az azóta 
beérkezett új ügyek még jobban megerősítették. 
 
 Az eltelt időszakban több ügy is érkezett a folyamatban lévők mellé, így összesen hat eljárással 
kellet a bizottságnak foglalkozni. Ebből: 
 
1,  Nem fogadta be a lakóközösségnek az építész elleni panaszát a bizottság, és azóta sem nyújtották 
be újra. 
 
2, A FMV nyilatkozatának tartalma ellen érkezett panasz. A bizottság az eljárást felfüggesztette a 
bíróság előtt folyamatban lévő ügy jogerős befejezéséig. 
 
3, Egy már nem kamarai tag egy jelenleg is kamarai tag építész ellen nyújtott be kétszer panaszt. Az 
eljárás 2018. évről húzódott át. A bírósági eljárás lezárult (ezen eljárás alatt az ügy felfüggesztésre 
került), a Kúria döntése nem tartalmazott a bepanaszolt építészre terhelő megállapítást. A bizottság 
mérlegelve az ügyben keletkezett eddigi dokumentumokat, tárgyalás nélkül megállapított 
figyelmeztetéssel zárta le az ügyet. A döntés véglegessé vált. 
 
4, Az Építtető panaszolta be a tervezőt egy szövevényes ügyben (többek között a tervezői művezetés 
elmulasztása). A panaszt befogadtuk és az érintett feleket az iratok kiegészítésre szólítottuk fel. 
 
5, A szomszéd panaszolta be az építész tervezőt. Ezt a panaszt nem fogadta be a bizottság, mert az 
hiányos és nem felelt meg a MÉK Etikai-fegyelmi szabályzatában foglalt követelményeknek.  
 
6, Az Építtető az FMV E-naplós nyilatkozatának elmulasztása miatt tett panaszt. A bizottság a panaszt 
befogadta. A befogadó végzés kipostázása után a bepanaszolt kamarai tag megküldte az E-napló 
kivonatát a bejegyzésével. Ez alapján okafogyottá vált a panasz, az ügy lezárása folyamatban van. Az 
ügyre hatással volt a E-napló ide vonatkozó szabályainak 2020. márciusi változása. 
 
A bizottsági ülések száma az eltelt időszakban: 
- vírus helyzet előtt 3 alkalom, 
- vírus helyzetben több alkalommal telefonon és e-mail-ben tartottuk a kapcsolat és csökkentett 
személyes közreműködéssel történt az iratok véglegesítése, kiadása, 
- a MÉK elnöke 2020.04.22-től új eljárási szabályokat léptetett életbe, melynek értelmében az érintett 
eljárási cselekményeket a veszélyhelyzet megszűnéséig el kell halasztani. 
 
 A fentiekből látszik, hogy egy nagyon sűrű, ügyekkel teli időszakon van túl a Bizottság. 
 
Győr, 2020. április 30. 

           
        Török Zsolt 
          EfB. elnök 


