
A Csongrád Megyei Építész Kamara EFB szövegszerű javaslatai a MÉK Etikai-

Fegyelmi Szabályzatának módosításához (az eredeti javaslat kivonata) 

 

II. Rész Etikai kódex  

4. § (1) A kamarai tag tudja és tudatosítsa, hogy az építészeti alkotások szerzői jogi védelem 

alatt állnak, védelmük egyéni és közérdek, és ennek megfelelően járjon el.  

a) A szerzői jogi törvény a szerzőt, mint természetes személyt védi. Szerzőséget érintő 

sérelem esetén az etikai fegyelmi szabályzat szerint kell eljárni.  

b) A szerzői jog megsértését csak a bíróság állapíthatja meg.  

 

9. § (1) Az építészeti és műszaki szolgáltatás ellenértékét a szakmai követelmények megfelelő 

szintű teljesítéséhez szükséges munka- és költségráfordítás, a vállalt felelősség, valamint a 

konkrét időszak értékviszonyai alapján ajánlott megállapítani. a MÉK, MMK-val egyeztetett 

Építészeti-mérnöki Alkotások és Szolgáltatások Ajánlott Díjszabása alapján kell 

meghatározni, amelyet a Magyar Építész Kamara küldöttgyűlése a 19/2011.(05.27). sz. 

határozatával fogadott el, és jelenleg is érvényben van. 

(2) Az Indokolatlanul alacsony munkadíjért elvállalt tervezési munka etikai vétséget von 

maga után. 

 

15. § (1) A tervező kizárólagos joga terve felhasználásának módjáról határozni, a 

felhasználásra másnak engedélyt adni. A terv felhasználásának lehetőségét írásban megkötött 

felhasználási szerződésben és a tervdokumentációban kell rögzíteni. A tervdokumentációt 

csak arra a célra szabad felhasználni, amilyen célra készült.  

(….) 

 (8) A szerzői jog érvényre jutását más jogszabály nem korlátozhatja. 

 (9) Az építészeti alkotás szerzője nem írhat alá olyan tervezési szerződést, amelyben előre 

lemond tervének többszörözési jogáról.  

(10) a szerzői jogi törvény nem tesz különbséget meglévő épület átalakítása, bővítése, és új 

épület terveinek elkészítése között. 

 

1.3. Általános eljárási szabályok, elvek 

 1.3.3.: „A fegyelmi eljárás résztvevői: a panaszos, az eljárás alávont személy, a területileg 

illetékes etikai-fegyelmi bizottság által kijelölt etikai-fegyelmi tanács.  

(…) 

1.3.7. Amennyiben nem a területileg illetékes kamara etikai-fegyelmi bizottsága járt el I. 

fokon, a megismételt I. fokú eljárást a MÉK Etikai-fegyelmi Bizottsága a területileg illetékes 

kamarának is visszautalhatja. 

 

2. Az elsőfokú fegyelmi eljárás  

2.3. A fegyelmi eljárás elrendelése  

2.3.6 Amennyiben az I. fokú eljárás nem a területileg illetékes kamaránál indult, az elindító 

végzést, és az eljárást befejező határozatot a területileg illetékes kamarának is meg kell 

küldeni.  

 

2.6. A fegyelmi tanács eljárása  

2.6.3  (…) A meghallgatásra a panaszost, és az eljárás alá vont személyt együttesen kell 

meghívni, és egy időben kell meghallgatni. Indokolt esetben a fegyelmi tanács elnöke 

elrendelheti a felek külön – külön való meghallgatását.  

 

Szeged, 2015. február 18. 


