Tisztelt Elnök Úr! Elnök Asszony!
Az ország gazdasági válsága az építészeket sem kímélte, egyre több tervező cég kerül nehéz helyzetbe. Valós a
veszélye annak, hogy a rendszerváltást követő húsz évben felépített tervező műhelyek, építész és mérnök cégek olyan
mértékű kapacitás leépítést kénytelenek elvégezni, amely súlyosan veszélyezteti a szakmai munka folytonosságát, a
szakmai tudás fenntartását.
Hasonló esetben – a tervező építész és mérnök cégek megmaradása érdekében – Finnországban állami
beavatkozással, középület-felmérési program beindításával segítették a cégek megmaradását.
Épületfelmérés
A példát követve a Magyar Építész Kamara és a Magyar Mérnök Kamara közös javaslatot tett az ország köztulajdonban
lévő épületeinek közpénzen való építészeti és energetikai felmérésére. Ez segítené annak a kormánycélnak az elérését
is, hogy az épületállomány hőveszteségének csökkentésével csökkenjen az energiafelhasználás. A munkát a felmérendő
épület helyén illetékes kamara tagjainak kellene végezniük. (A javaslatot mellékeljük.)
Információ a cégekről
A kormányzati képviselőkkel történő tárgyalásokhoz elengedhetetlen, hogy a kamara pontos információkkal rendelkezzen
a tervező cégek számáról, nagyságáról és összetételéről. Kérjük a területi elnököket, hogy készítsék el a területükön
nyilvántartott építészekre vonatkozó adatgyűjtést.
Kérjük, hogy a területi kamarák állítsák össze a tagság céges adatbázisát, amely tartalmazza a területen építészeti
tervezést végző, székhellyel vagy telephellyel rendelkező cégek neveit, tulajdonosait, alkalmazott kamarai építészeket.
Ugyancsak kérjük, hogy készítsék el a területen nem főállású munkaviszonyban mükődő kamarai tagok listáját. Itt a tagok
főállású munkahelyét kell szerepeltetni.
A program beindításának indoklásához szükséges, hogy az egyes cégek kapacitás lekötéséről, munkaellátottságáról,
megrendelés-állományáról és a programban való részvétel szándékáról is rendelkezzünk információkkal. Kérjük, hogy
erre vonatkozóan is gyűjtsenek információkat.
Az egységes adatbázis kiépítéséhez mellékeljük a területi kamarai tagokra vonatkozó adatlap mintát.
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ONLINE KÉRDŐÍV ELŐSZÓ
Kérjük, hogy a kérdőív kitöltése során az érthetőség érdekében ne használjon rövidítéseket. A mezők alkalmasak végtelen hosszúságú
karakterlánc befogadására.
A linkre kattintva egy PDF űrlapot kap, melyet kívánsága szerint azonnal megnyitva vagy lementve egyaránt kitölthet. Amennyiben a
kérdőívet lementi számítógépére, kérjük ne nevezze át. Amennyiben egy számítógépen többen is ki kívánják tölteni a kérdőívet,
kérjük minden személyre külön kérdőívet töltsenek le, az adatok könnyebb kezelhetősége érdekében (a kérdőív sorszáma minden
letöltéskor változik).
A kérdőív kitöltése után a végén található küldés gombra kattintva a program két lehetőséget kínál fel. Az első esetben
levelezőrendszere az ön jóváhagyása után az adatokat csatolt fájlként (*.xfdf) küldi el a területi kamarájukhoz Amennyiben az ön
levelezőrendszere ezt nem támogatja, akkor a második lehetőséget választva kérjük, mentse el a felkínált fájlt (*.fdf) merevlemezére,
majd onnan csatolt fájlként küldje el a területi kamara e-mail címére.
A kérdőív a PDF űrlapok sajátosságainak megfelelően kitöltött állapotban közvetlenül nem elmenthető. Amennyiben szeretné
megőrizni kitöltött kérdőívét, két lehetősége van:
1. A kérdőívet lementi merevlemezére és kitöltés után az elküldött üzenet csatolt állományát szintén lementve, majd azt megnyitva
visszakapja a kitöltött kérdőívet.
2. Kinyomtatja a kitöltött kérdőívet.
A kérdőív kitöltése önkéntes, nem kötelező.
Beküldhető papíron vagy faxon a JNSZMEK címére vagy KITÖLTHETŐ a www.jnszmek.hu honlapon is

