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MEGHÍVÓ 
A Nógrád Megyei Építész Kamara 2014. évi taggyűlésére 

A taggyűlés időpontja: 

2014. április 24. (csütörtök) 14.00 -óra 
(regisztráció 13.30 órától) 

A taggyűlés helyszíne: 

Nógrád Megyei Szakképzési-szervezési Társulás előadóterme 
Salgótarján, Rákóczi út 60. 

 
 

NAPIREND 

1./ Beszámoló a Nógrád Megyei Építész Kamara Elnökségének 2013. évi 
 tevékenységéről. 
      Előterjesztő: Kenyeres István a NMÉK elnöke 

2./ Beszámoló a Nógrád Megyei Építész Kamara 2013. évi költségvetésének 
      teljesítéséről.   
 Előterjesztő: Kenyeres István a NMÉK elnöke 

3./ Javaslat a NMÉK 2014.évi költségvetési tervére. 
      Előterjesztő: Kenyeres István a NMÉK elnöke 

4./ A Nógrád Megyei Építész Kamara Felügyelő Bizottságának a beszámolója. 
      Előterjesztő: Timmer Zoltán a FEB elnöke 

5./ Határozathozatal a 1./ - 4./ napirendekről 

6./ Egyebek 
 

A napirendekhez tartozó előterjesztések a www.nmek.hu honlapunkon olvashatók! 
Határozatképtelenség esetén az ismételt taggyűlést azonos helyszínen, azonos 

napirenddel 14.30-tól tartjuk meg! 
 

A szünetben (külön regisztráció!) 

15.00-16.00 - óra   szakmai továbbképzés 
„Ybl Miklós munkássága, új feladatok a 19. század építészei előtt” 

Előadó: Kenyeres István építész 

 
(A továbbképzésért pont szerezhető, amelynek akkreditálása folyamatban van) 

 
Salgótarján, 2014. április 9. 
 
 

               Kenyeres István s.k. 
                           elnök 
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Szám: 27/2014. 
 

BESZÁMOLÓ 
A Nógrád Megyei Építész Kamara Elnökségének 

2013. évi tevékenységéről 
 

 
 

Tisztelt Taggyűlés! 
 
 A kamara elnökségének évente ismétlődő, rendszeres feladata, hogy számot 
adjon az elmúlt évben végzett munkájáról.  Az elmúlt év meglehetősen vegyes képet 
mutat, hiszen a tervezői feladataink jelentősen lecsökkentek, a jogszabályok viszont igen 
jelentős változásokat indukáltak, melyek 2014-re is előrevetítik a változásokat. A 
Nógrád Megyei Építész Kamara taglétszáma összesen 142 fő (2004-ben 131 tagunk 
volt), azonban az aktív tagok száma egyre csökken. Míg 2012 év végén 99 aktív tagot 
számlálhattunk, addig 2013 végére még kevesebben, összesen 95-en vagyunk aktívak. 
Ez azt jelenti, hogy folyamatosan nő a tagságukat felfüggesztők száma. Megjelent a 
kettős tagság, akik mindkét kamara felé kötelesek tagdíjat fizetni, igaz ennek mértéke 
70%-ra csökkentett. 
Nem tag, de számon–és nyilvántartjuk őket, 19 kollégánk. Külön névjegyzéken 
szerepelnek a technikusaink, akik 12-en vannak. Növekszik a 70 éven felüli kollégáink 
száma, már 15-en vannak.  
 A kis létszámnövekedés oka részben a tagsági viszony megszüntetése is. Az 
elmúlt évben – jelentős tagdíjhátraléka miatt – négy kollégánk tagságát szüntette meg az 
elnökség. 
 
A működésről 
 
 Kamaránknak a kamarai törvényben és a jogszabályokban meghatározott 
feladatokat kell ellátnia. Jól körülhatárolt körről van tehát szó, azonban igazgatási 
feladatait – bátran mondhatjuk – folyamatosan változó jogszabályok között, és egyre 
változó előírások között kell ellátnia.  
 Úgy ítéljük meg – és remélem, ebben mindnyájan egyetértünk – a titkárság jól 
megfelelt nem egyszerű feladatának. A melléklet jól mutatja, hogy milyen feladatokat 
láttak el. Természetesen ezek mellett ellátták az információ szolgáltatást-tájékoztatást, a 
továbbképzések szervezési feladatait, valamint az elnökség munkájának technikai 
segítését, jegyzőkönyvek vezetését, stb. Ebben némi kiesést az elmúlt nyári költözéses 
időszak okozott némi zavart, amikor átmenetileg nem volt alkalmas hely a munkára. 
 Tájékoztató munkájukat nagyban segíti a honlapunk – www.nmek.hu – mely 
naprakész információkat ad. Itt kell megjegyeznem, a honlap tagjaink rendelkezésére áll, 
szívesen fogadjuk tagjaink észrevételeit, gondolatait. 
 A hivatal működésének feltételei rendben vannak, eszközeink technikai 
színvonala megfelelő, de természetesen a szükséges pótlásról folyamatosan 
gondoskodnunk. 

mailto:nmek@upcmail.hu
http://www.nmek.hu/
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 Az elmúlt évben sem kíméltek meg minket a jogszabályváltozások, melyek nagy 
gyorsaságban követték egymást. Úgy ítélem meg, hogy mindezek ellenére a titkárság jól 
megfelelt, határidőben és a jogszabályoknak megfelelően végezte dolgát. Az eddig 
kialakult szolgáltatási színvonal – reméljük – hosszú távon is megfelelő lesz. 
 A mellékelt titkársági beszámoló hű képet ad az elvégzett munkájukról, annak 
ellenére, hogy elsősorban a „hivatalos”, tehát az írásbeli dokumentumokat rögzíti. 
 
 Az elnökség ülésein a ritkuló tagfelvétel, a névjegyzékbe vétel aktuális 
kérdéseinek megvitatásán túl természetesen döntünk a kamara sajátos ügyeiről is. 
Számos esetben szükséges közös álláspontot kialakítani egyes eljárások, jogszabályok 
kérdésében, a kamarai működés feltételeinek kialakításában, a teendők, 
megszervezésében. Megvitatjuk az esetleges jogszabály módosítási tervezetekre 
küldendő véleményt, meghatározzuk a továbbképzések témáit, rendjét, vagy a 
működéshez aktuálisan szükséges döntéseket hozzuk meg. Azt azonban nem állíthatjuk, 
hogy minden javaslatunkat viszontlátjuk a jogszabályokban. 
 A Felügyelő Bizottság elnöke rendszeresen részt vesz az elnökség ülésein, 
közvetlenül érzékelve a határozatok megszületésének körülményeit. 
  Tulajdonképpen örömmel számolhatok be arról, hogy az elmúlt évben 
etikai vagy fegyelmi ügyben az Etikai és Fegyelmi Bizottságot nem kellett összehívni. 
Nem volt olyan bejelentés, ami a kamara, vagy az Etikai és Fegyelmi Bizottságunk 
részéről intézkedést kívánt volna. Annak ellenére, hogy most már nem tilos több kamara 
által működtetett „EFB” létrehozása, nem történt tárgyalás e tekintetben. 
 Változatlanul erős együttműködésünk a Nógrád Megyei Mérnöki Kamarával. A 
közös iroda és titkárság továbbra is megmaradt, és egyes programokat közösen 
szervezünk, közösen hirdetünk meg. 
  Még 2003-ban határoztunk arról, hogy a Stromfeld Gépipari- Informatikai- 
és Építőipari Szakközépiskola tanulmányi versenyeken jól szereplő építész diákjainak 
ösztönző jutalmat adunk. Az elmúlt évben sem – miután nem érkezett iskolai javaslat – 
jutalmaztunk egyetlen tanulót sem. 
 Az Észak-magyarországi építészkamarákkal való együttműködés keretében az 
elmúlt évben nem volt nagyobb rendezvényünk, hiszen őket is hasonló gondok és 
nehézségek foglalkoztatták, mint minket. Nem adjuk fel a gondolatot, hogy együtt többre 
vihetjük, de egyelőre ez „takarékon” működik.. 
 A továbbképzések tekintetében fontosnak tartottuk azt, hogy lehetőség szerint 
„itthon tartsuk” a szervezett előadásokat, és a tagdíjat rendszeresen fizető tagjainknak 
legalább a kötelező továbbképzésen való részvétel legyen díjmentes, tehát a kamara állja 
a költségeit. Az anyagi helyzetünk viszont kiköveteli, hogy az itthoni továbbképzések 
előtt is némi díjfizetést írjunk elő. 
 Ugyanakkor folytatni kívánjuk az elmúlt évek gyakorlatát, hogy legalább a 
kötelező továbbképzéseket mindenkinek itthon legyen lehetősége meghallgatni, 
lehetőleg díjfizetés nélkül, ahogyan erre már szintén volt példa az elmúlt években. 
Igazán ezeknek az alkalmaknak nem is elsősorban az ismeretszerzés a fő lényegük, 
hanem a személyes találkozás lehetősége. 
 Az elmúlt évben kiteljesítettük az ’Építészet hónapja’ rendezvényeit. A megnyitó a 
Salgótarjáni Nógrádi Múzeum kiállító termében volt, ahol a díjazott kollégánk – Timmer 
Zoltán – munkáiból kiállítást rendeztünk. Most a fő téma a tájtervezés – kertészet volt, az 
egyetem tanárai előadásaival. Érdekes és színvonalas előadások voltak. Október során 
építészeti konferenciákat rendeztünk Szécsényben, Balassagyarmaton és Pásztón is. 
Számomra keserű csalódás volt, hogy – talán Balassagyarmat kivételével – az érdeklődés 
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a tagjaink részéről igen mérsékelt volt. Értetlenül állok ez előtt, de egyelőre nem adjuk 
fel, és ez évben is megszervezzük az októberi rendezvénysorozatot.  
 
A gazdálkodásról 
 
 A gazdálkodás az önálló kamarai működés sarkalatos pontja és egyik szigorú 
feltétele. A bevételek alakulása ugyan meghatározó – ez abból is látható, hogy a tagdíjak 
mértéke és a MÉK felé történő részesedés mértéke folyamatos témát szolgálat az 
elnökök tanácsának.  
 A kamaránk gazdálkodásról – ahogyan az már megszokott – külön napirendben 
tárgyalunk, azonban itt is szót kell róla ejteni. Alapelvünk volt és maradt, hogy a 
gazdálkodást takarékosan intézzük.  
 Áttekintve a bevételek alakulását az elmúlt néhány évben, folyamatos csökkenést 
tapasztalhatunk. Ez a tendencia – úgy tűnik – megállt, hiszen az elmúlt évben 2%-al 
túlteljesült a bevételi előirányzatunk. Ez azért sem okoz „nagy örömöt”, mert a 
szerkezete nem a tervezett szerint alakult. Elsősorban a tagdíjbevételek sora mutat 
kisebb összeget, itt nem értük el a tervezett mértéket. 
 Ez a tendencia már év közben – még nagyobb mértéket előrevetítve – látható volt, 
ezért ősszel offenzívába fogtunk és többször is „emlékeztettük” tagjainkat a 
tagdíjelmaradásukra. Ennek eredménye volt az év végi állapot is. Köszönet illeti 
tagjainkat, hogy a nehéz munkaellátottság mellett is fizetik a tagdíjat. 
 A kinnlevőségeink alakulása évente változik ugyan, de az elmúlt évet több mint 
hétszázezer forint (745.000,- Ft) kinnlevőséggel zártuk. Ez némileg több (107.000,- Ft-
al) mint az elmúlt évi, de ez év márciusára már jelentősen csökkent . Igaz, leszorítása 
komoly intézkedéseket, és nehéz döntéseket, tagságok megszüntetését igényelte. 
 Ahogyan a – külön napirendhez készült – költségvetési beszámoló is tartalmazza, 
a tervezett és a tényszámok között nincs jelentős eltérés, ami azt bizonyítja, hogy a 
pénzügyi tervünk megalapozott volt. A tartalék korábban évről évre folyamatosan 
emelkedett, vagy legalábbis szinten maradt, az elmúlt évi tervben erősebb csökkenést 
irányoztunk elő, ami nem következett be. A tartalékunk csökkent ugyan, de továbbra 
sem veszélyezteti a kamaránk működését. A 2014-re tervezett költségvetésünk kiadás 
tervi oldala ismét csökkenti a tartalék összegét, de úgy véljük, ez még nem megy a 
biztonságos működés rovására. 
 Mindenek ellenére elmondhatjuk, hogy az elmúlt évi tervezés reális volt, a 
megvalósítás pedig rendezett, tervszerű és szabályos körülmények között történt.  
Határidőn túli tartozásunk nem volt és nincs. 
 
A működés törvényességről 
 
 Kamaránk módosított alapszabályát 2013. szeptemberében fogadta el a 
rendkívüli taggyűlés. Ez az alapszabály látható volt a honlapunkon is. Ennek alapján 
érkezett – immár több – törvényességi észrevétel is a felügyeletünket ellátó 
Belügyminisztérium Építésügyi Főosztálya részéről. Az észrevételek tárgya a bizottságok 
tagjainak illetve póttagjainak a kamarai törvényben rögzítettektől eltérő számban való 
meghatározása és ilyen értelmű megválasztása. Ezeket természetesen módosítani 
szükséges, amit a tavaszi taggyűlésünkön el is végeztünk. Jogászi észrevétel érkezett az 
eddigi gyakorlatra – ebben nem vagyunk egyedül – hogy a jelölő bizottságunkat nem 
állandó bizottságként kezeltük és választottuk meg. Ezt is pótolnunk kellett. 
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 A kényszerű költözés miatt, a cégbíróság felhívására szintén az alapszabály 
módosításával volt lehetséges a cím változtatása, így az elmúlt év szeptemberében került 
sor a alapszabály módosítására. Jelenleg ez az alapszabály él, és ez megtalálható a 
honlapunkon is. 
 Mindenki előtt ismeretes, hogy ősszel a MÉK Küldöttközgyűlése új elnökséget és 
bizottságokat választott. Ennek megfelelően – és a közben változtatott jogszabályokhoz 
illeszkedően – több szabályzat és – talán – a MÉK alapszabály is változik. (ez ma már 
múlt idő, mert március végén megtörtént!) Ezen változtatásoknak az elemzése után 
lehet dönteni a mi szabályzataink módosításáról is.  Ha szükséges, azokat időben a 
megfelelő formában a taggyűlés elé fogjuk terjeszteni. 
 Az aktuális jogszabályok szerint új betű és számjeleket kell alkalmazni az egyes 
jogosultságokhoz rendelve. Ne lepődjön tehát meg senki, ha időközben új szám, vagy 
betű kerül a neve mellé. 
 Az elmúlt évben elfogadott jogszabály szerint ez év július 1.-től a kamara csak 
elektronikusan végezheti az adminisztrációt. Tehát minden igazolás, határozat illetve az 
ilyenekre irányuló kérelem csak elektronikus úton kerülhet be, illetve ki a titkársági 
hivatalból. Ennek több következménye is lesz, elég például csak a határidőkre illetve 
azok elmulasztásának következményeire gondolnunk. Természetesen ez más irányú 
gondolatokat is elindíthat, aminek szintén súlyos következményei lehetnek. De erről 
máskor és később. (Egyenlőre ennek csak az anyagi következményét érzékeljük, ami 
tagonként 1.000,-Ft tagdíjon felüli hozzájárulásunkba kerül.) 
 
Tisztelt Taggyűlés ! 
 
 Úgy ítélem meg, hogy a Nógrád Megyei építész Kamara Elnöksége az elmúlt évben 
is elvégezte mindazt a munkát, amit a kamara működéséből, a jogszabályokból, vagy az 
országos kamara sajátos feladataiból reá hárult. Az elmúlt évben is meghozta azokat az 
intézkedéseket, melyek a tagok érdekeit, a kamara és a kamara által képviselt szakmák 
nagyobb ismertségét és elismertségét szolgálják. 
Kérem, hogy az elnökségi és titkársági beszámolót megvitatni és elfogadni 
szíveskedjenek. 
 
Salgótarján, 2014. április 9. 
                                                                            Kenyeres István sk. 
                                                                                      elnök 
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Szám: 27-a/2014. 

Beszámoló 
 

A Nógrád Megyei Építész Kamara Titkárságának 
2013. évi munkájáról 

A Titkárság a kamarai igazgatási feladatait a NMÉK Alapszabálya, illetve a NMÉK Szabályzataiban 
foglaltaknak megfelelően látja el. 

Közigazgatási hatósági ügyek: 

Iktatott ügyiratok száma: 114 db 
Ebből főszámon: 92 db 
 

Határozatok száma: 38 db  
Ebből tervezői + szakértői jogosultság: 21 db ebből új 2 db 
felelős műszaki vezetői jogosultság: 6 db ebből új 3 db 
műszaki ellenőri jogosultság: 7 db ebből új 4 db 
TÉ energetikai tanúsítói igazolás: 3 db  
Technikusi meghosszabbítás: 1 db  
Hatósági bizonyítvány kiállítása: 18 db  
Igazolás kiadása: 0 db Elutasított kérelem 2013. évben nem volt. 
 

Az iktatott ügyiratokon kívül éves szinten  
e-mail-en kiküldött hírlevelek, tájékoztatók, levelek a tagok számára 120 db,  
e-mail-en kiküldött levelek más szerveknek, országos kamarának, társ kamaráknak napi 3-4 db. 

Elnökségi ülések: 
2013. évben az elnökség 7 esetben ülésezett és 9 elnökségi határozatot hozott. Az ülések 

előkészítése, a jegyzőkönyv vezetése, az abban foglalt feladatok figyelemmel kisérése a titkárság feladata, 
ennek is maradéktalanul eleget tettünk. 
Tagfelvétel: 2 fő volt. László Péter, Bögös András. 
Tagsági viszonyát megszüntettük 4 főnek tagdíjhátralék végett 1 fő befizette tagdíjtartozását ezért 
visszaállítottuk tagságát. 

Taggyűlés: 
2013. évben két alkalommal tartottunk taggyűlést 2013.04.23-án, és 2013.09.24-én, aminek 

lebonyolítása szintén a titkárság feladata volt, zavartalanul, rendben zajlott le. 

Továbbképzések: 
2013. évben 15 alkalommal tartott kamaránk helyben, ingyenesen továbbképzést, ahol 11,5 pontot 

lehetett szerezni. 
Továbbképzések szervezése, akkreditációja, a pontokról szóló igazolások kiadása szintén a titkárság 
feladata. 570db igazolást adtunk ki 285 fő részére. 

Taglétszám: 
2014.01.31. állapotnak megfelelően a taglétszám összesen 142 fő. 

Ebből aktív tag: 95 fő, ebből 23 fő kettős kamarai tag, szüneteltet 28 fő. 
Külön névjegyzékben összesen 19 fő, ebből 12 fő technikus + 7 fő nyilvántartott (felelős műszaki vezető, 
műszaki ellenőr). 
70 év feletti tag 10 fő + 5 fő technikus, összesen 15 fő. 
MÉK-nek részesedést 100 főre negyedévente 100 000 Ft-ot fizetünk 2013-ban (ebből a IV. negyedév még 
nincs átutalva). 

Egyebek: 
 A MÉK 2013. évben 2 alkalommal tartott titkári értekezletet, ezeken részt vettünk. 
 A Belügyminisztérium 1 alkalommal tartott továbbképzést, amin szintén részt vettünk. 
 A névjegyzék vezetése és a kamara honlapja naprakész. 

 

Salgótarján 2014. április 9. 
 

Spiegel Józsefné sk. Kenyeres István sk. 
titkár elnök 
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Szám: 27-b/2014. 

A Nógrád Megyei Építész Kamara szervezésében megtartott továbbképzések 2013-ban. 

2013-01-24 Változások az építésügyben. 

Az építésügyi hatósági eljárások bemutatása az ÉTDR rendszerben. 

Az új eljárási kódex 

Az építésügyi Dokumentációs és információs Központ és az országos Építésügyi nyilvántartás használata az 

eljárásokban 

53 fő  1,5 pont 

2013-04-16 Hő és füstelvezetés Mérnöki módszerek a gyakorlatban 

Mérnöki tanulságok tűzesetek tapasztalata alapján 

--hol van szükség hő és füstelvezetésre, mivel lehet ezt megoldani, alap és összetett mérnöki módszerek 

a mérnöki módszerek új dimenziói a világban . 2010/31 EU irányelv épületek energiahatékonyságáról,akusztikai  

paraméterek javítása, építészeti megoldások 

--a PUR habos szendvicspanel tűzmegelőzési tulajdonságai, miért szeretjük a PUR habot? a tűzoltók miért nem 

szeretik? hogyan gyullad meg. 

káresetek ismertetése, építész tanulságok,összegzés 

24 fő 0,5 pont 

2013-04-23 Építésügyi jogszabályok aktuális változásai 

- a főépítész feladata hatásköre, OTÉK változások előadás 45 perc konzultáció 15 perc 

- az építésügyi és építésfelügyeleti feladatok előadás 45 perc konzultáció 15 perc 

36 fő 0,5 pont 

2013-05-28 

 

Salgótarján Városközpontjának Funkcióbővítő Rehabilitációja 

Salgótarján központjának kialakulása 

A városközpont beépítési terveinek rövid története 

A Múzeum rekonstrukciós tervei 

29 fő 1 pont 
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Az Apolló Mozi átépítésének tervei  A Mozi átépítés kivitelezési munkáinak helyszíni megtekintése 

2014-06-11 Az innováció útján – tudatos, energiahatékony, minőségi építés” 30 fő 1 pont 

2014-09-19 Az e-napló bevezetése  

elméleti oktatás,  

gyakorlati alkalmazás 

35 fő 2,5 pont 

2014- 

1. okt.1 

2. okt.3.  

3. okt.7.  

4. okt.10.  

5. okt.14.  

6. okt.15  

7. okt.21  

8. okt.28 

9. okt.29.  

Az" Építészet Hónapja 2013 "rendezvénysorozat 

1. Az év építésze díj átadás,-Tájépítészet-tájépítés 

2. Pásztó térségének természeti kincsei,-Pásztó város fejlesztési terve 

3. Tájérték,védelem településszintű feladatai ,-Településszegély,a települések változó határa 

4. A Rádayak szerepe Szécsény történetében,-A zsidóság szerepe Szécsény város kialakulásában  

5. A zöld gazdaság erősítése a fenntartható fejlődés érdekében, -Balassagyarmat város rekonstrukciója 

6. Tájérték védelem településszintű feladatai,-Településszegély,a települések ellentmondásos határa 

7. Tájépítészet-tájépítés 

8. Házak a zöldben turistaházak,kilátók,kultikus helyek 

9. A Mátraverebély-Szentkút fejlesztésének tervezett létesítményei 

 

13 fő 

10 fő 

11 fő 

13 fő 

16 fő 

  8 fő 

13 fő 

11 fő 

13 fő 

 

9x0,5= 

4,5 pont 

Összesen: Továbbképzések száma:  15 db 315 fő 11,5 pont 
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Szám: 27-1/2014. 

BESZÁMOLÓ   

 

A Nógrád Megyei Építész Kamara  
2013. évi költségvetési tervének teljesítéséről 

 

Tisztelt Taggyűlés! 
 

A Nógrád Megyei Építész Kamara költségvetési tervezetét a Taggyűlés 2013. áprilisi 
ülésén hagyta jóvá. A Taggyűlés elé terjesztem a költségvetési terv teljesüléséről szóló 
beszámolót, azzal, hogy azt megvitatni és jóváhagyni szíveskedjen. 
 

Bevételek 
A Nógrád Megyei Építész Kamara 2013. évre jóváhagyott költségvetési 

terve a bevételek terén összességében 102%-ban teljesült, ami azt mutatja, 
hogy a tervezés körültekintő és megalapozott volt.  
- A tagdíjak vonatkozásában a jóváhagyott mértéktől kevesebb  a bevétel, 92%, 
ez megegyezik az elmúlt  évi bevétellel , a tervezésnél is a 2012-es adatokat 
vettük figyelembe .  
- A technikusok névjegyzéki díja meghaladta a tervezettet. Közel  138%-os a 
teljesítés. 
- Az eljárási díjaknál jelentős az emelkedés, több új engedélyt adtunk ki a 
tervezettnél, elsősorban a műszaki ellenőri  engedélyének száma  lett több. 
- A megújítások, továbbképzések igazolásából adódó igazgatási szolgáltatási díj 
megközelíti a tervezettet 97%. 2013-ban már kevesebb  szakmagyakorlói 
jogosultság érvényességi ideje  járt le. A továbbképzések teljesítésének 
igazolásai bemutatása, ami a jogosultság megújításának feltétele , az elmúlt év 
végére esett . 
- Új bevételi forrásként jelent meg 2013-ban a nyilvántartási díj- 9 000 Ft-amit 
a névjegyzékben szereplő szakmagyakorlók fizetnek.  A jelenleg nyilvántartott 4 
fő ezt be is fizette.    
-.A kamatbevétel a tervezettől némileg több lett. 
- 2013-ban a hátralékos tagdíj  befizetés pótdíjából, valamit a tagsági viszony 
helyreállításának díjából megnövekedett a  bevételünk a tagdíjhátralékosok  
többszöri figyelmeztetése eredményeképpen. 
- A nem kamarai tagjainktól 2013-ban a továbbképzésekért kértük 
hozzájárulási díjat,  ebből, valamint az E napló továbbképzéshez kapott 
támogatásból adódik  a nem tervezett 123 424 Ft-os bevétel. 
- A kinnlevőségünk  – mely gyakorlatilag a tagjaink tartozása  – 2014. 
februárjában 745 000- Ft-ot és ez jelentősen kevesebb  mint az elmúlt években! 
          Összességében a bevételek főösszege mintegy 90000.- Ft-tal meghaladja a 
tervezettet. Ennek megfelelően  a Nógrád Megyei Építész Kamara 2013. évi 
bevételi főösszege 11 202 653 Ft,- azaz tizenegymillió kettőszázkétezer 
hatszászötvenhárom forint volt. 
A tartalék-maradvány- nélküli bevétel 5 122 072 Ft. 
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Kiadások 
A kiadások terén a jóváhagyott tervhez képest jelentős a megtakarítás, 

ami elsősorban az évközi figyelemnek és takarékosságnak köszönhető. 
- A Magyar Építész Kamarának  az utolsó negyedévi átutalás még nem történt 
meg, ezért ott 100 000 Ft-al kevesebb összeg szerepel. 
- Az állandó költségek, mint az irodabérlet, a könyvelés díja csak kismértékben 
tér el azoktól, az irodabérletnél a többletet a költözködés költsége jelenti.  
- A működési költségek  (irodaszerek, kis értékű beszerzés,  nem tervezett 
kiadás stb). terén nincs jelentős eltérés a tervezettől.   
- A „postaköltség” során nem tudtunk megtakarítást elérni,  annak ellenére sem , 
hogy egyre több anyagot tudunk e-mailon továbbítani tagjaink felé, a postai 
levelezés helyett . Az ajánlott küldemények- száma- lett több és ennek a postai 
szolgáltatás díja emelkedett. 
- A telefon, internet költségén van némi megtakarítás.  
- A honlap működtetését szakember végzi- megbízási szerződés alapján- 
rendszeresen, naprakészen látja el a feladatot . A megbízás díja a munkabér és 
közterhei soron szerepel. 
- A szakmai rendezvényhez tartozik,  de önállóan szerepel a terembérlet 
költsége, itt megtakarítást értünk el.   
- A szakmai rendezvényre betervezett  összeg az elmúlt évhez viszonyítva 
kevesebb volt, 1 500 000 –Ft, ennek is csak a 20%-a került felhasználásra.  
Kiállítási anyagot nem kellett  készíteni a már elkészült tablók kerültek 
bemutatásra 2013-ban is. Kötelező továbbképzés nem volt , előadókat sem 
kellett fizetnünk . 
 - Helyi csoportok támogatására  is terveztünk 500 000- Ft-ot de a helyi 
csoportok önállóan nem működnek,  így támogatásuk is elmaradt.   
- Könyvek beszerzésére a tervezett mértékben került sor.  
- A bankköltség kevesebb lett a tervezettnél.  
- A vagyonbiztosítást  (MMK-val közösen használt irodahelység)  az Építész 
Kamara fizeti, díja nem emelkedett. A Mérnöki kamarára eső rész  a gépek 
karbantartásánál kerül elszámolásra.  
- Tervtanács nem volt 2013-ban, így itt költség sem merült fel.  
- A „munkabér és közterhei” soron a 10%-os emelkedés abból adódik,  hogy a 
közel 300 000 Ft-os megbízási díj / honlap működés/ itt szerepel.  
-  Kamarai tevékenységért tiszteletdíj kifizetésre nem került sor.  
- A gépkocsi használatért (országos rendezvények,  elnökségi ülések) nagyobb 
összeg került kifizetésre,  mivel az elnökség több tagja a múlt évről áthúzódva 
csak 2013. év elején számolt el. 
- Az étkezési utalvány  - amit a titkárság alkalmazottai kapnak- a postázás nem 
tervezett költségével emelkedett.  
- A reprezentációra fordított összeg jelentősen elmaradt a tervezettől, 
elsősorban takarékossági okokból.   
- Az „Év építésze” díjának költsége több mint duplája a tervezettnek,  ez a 
különbség abból adódik, hogy díjazottaknak az oklevél mellé járó éremből 
többet készítettünk, így ezévben már nem lesz kiadásunk.  
- Az építőipari szakközépiskola tanulmányi versenyét nem támogattuk. 
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- Kamaránknak tartozása nincs.  
 
A tartalék 4 540 798.- Ft, mely 2 209 217.- Ft-tal több mint a tervezett, de az 
előző évinél 1 539 783 Ft-al kevesebb. 
 
A Nógrád Megyei Építész Kamara költségvetésének a kiadási főösszege a 
bevételi főösszeggel azonosan  11 202 653 Ft,- azaz tizenegymillió kettőszáz 
kettőezer hatszázötvenhárom  forint volt. 
Tájékoztatásul: a Sajóvölgye Takarékszövetkezetnél vezetett számlánkon 
lekötött betétben 4 200 00.000,- azaz négymillió kettőszázezer forint van, mely 
jelenleg havonta kamatozik. 
 
Összességében megállapítható, hogy a kamaránk gazdálkodása az elmúlt 
évben is, hasonlóan az előző évekéhez, a tervezettnek megfelelő, racionális és 
takarékos volt. A kiadások tekintetében a takarékos gazdálkodás a jellemző .  
 
Tisztelt Taggyűlés! 
Kérem a költségvetési tervről szóló beszámoló megvitatását és  az elnökség 
nevében javaslom elfogadást.  

 
Salgótarján, 2014. április 9.  

 
 
        Kenyeres István sk. 

        elnök 



NÓGRÁD MEGYEI ÉPÍTÉSZ KAMARA

 2013. évi költségvetés teljesítése

   2013. évi 2013 .évi teljesítés

(HUF) terv (HUF) teljesítés %

BEVÉTELEK:

Előző évi maradvány 6 080 581                6 080 581                     100%

Alaptagdíj 4 000 000                3 690 200                     92%

Technikusok névjegyzéki díja 100 000                   137 500                        138%

Eljárási díj 120 000                   255 000                        213%

Igazgatás szolg.díj 500 000                   485 000                        97%

Nyilvántartási díj 36 000                     36 000                          100%

Kamatbevétel 250 000                   267 747                        107%

Pótdíj,helyreállítási díj 30 000                     127 200                        424%

Továbbképzés -                           110 000                        -                  

Kerekítési különbözet,egyéb -                           1                                   -                  

E-Építési napló támogatás -                           13 424                          -                  

Bevételek (maradvány nélkül) 5 036 000               5 122 072                    102%

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 11 116 581             11 202 653                 101%

KIADÁSOK:

Magyar Építész Kamara befizetés 450 000                   303 100                        67%

Irodabérlet, rezsi 400 000                   445 304                        111%

Nyomtatvány, irodaszer 50 000                     54 205                          108%

Postaköltség 100 000                   102 759                        103%

Telefon és internetköltség 150 000                   136 432                        91%

Honlap működtetés, készítés 300 000                   -                                -                  

Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés -                           -                                -                  

Tárgyi eszköz beszerzés 300 000                   -                                -                  

Eszközök karbantartása, javítása 30 000                     -                                -                  

Anyagköltség -                           24 991                          -                  

Terembérlet (taggyűlés, rendezvények) 100 000                   34 100                          34%

Szakmai rendezvények (díjak,tanulmányi verseny) 1 500 000                303 662                        20%

Helyi csoportok támogatása 500 000                   -                                0%

Könyvelés 825 000                   762 000                        92%

Folyóirat,könyv,szabvány előfizetés 100 000                   92 000                          92%

Bankköltség 150 000                   79 665                          53%

Vagyon biztosítás 30 000                     29 292                          98%

Tervtanács működési költségek -                           -                                -                  

Tudományos ismeretterjesztő tevékenység,díjak -                           -                                -                  

Munkabér és közterhei 3 000 000                3 310 825                     110%

Kamarai tev.tiszteletdíja+járulékok -                           -                                -                  

Erzsébet utalvány és költségei 120 000                   138 991                        116%

SZÉP kártya 200 000                   200 000                        100%

Gépkocsihasználat 150 000                   259 358                        173%

Reprezentáció 50 000                     7 219                            14%

Kerekítés -                           15 100                          -                  

Egyéb nem tervezett 30 000                     24 844                          83%

Év építésze díj 150 000                   252 323                        168%

Terv szerinti értékcsökkenés -                           85 685                          -                  

Tartalék 2 331 581                4 540 798                     195%

Tanulmányi verseny támogatás 100 000                   -                                -                  

Kiadás (tartalék nélkül) 8 785 000               6 661 855                    76%

KIADÁSOK ÖSSZESEN: 11 116 581             11 202 653                 101%
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Szám: 27-2/2014. 

A Nógrád Megyei Építész Kamara  
2014. évi költségvetési terve 

Tisztelt Taggyűlés! 
 

 A Nógrád Megyei Építész Kamara Elnöksége 2014. április 8.-i ülésén megállapította a 2014. 
év költségvetési tervét, és azt a Taggyűlés elé terjeszti, javasolva annak elfogadását. 

A Nógrád Megyei Építész Kamara 2014. évre vonatkozó költségvetése 
szerkezetében hasonló a korábbi évekéhez.  
A bevételi oldal tervezésekor a törvény által lehetséges minden forrást figyelembe 
vettünk a 2014. Január 1 .-én névjegyzéken  levő aktív és tagdíjfizető taglétszám 
számbavételével. A kiadási oldalon a kötelezően előírt feladataink ellátásához 
szükséges  működési költségeken felül  a szakmai tevékenységeink  finanszírozását 
tervezzük,  elsősorban a  szakmai rendezvények  támogatását. 
 
Bevételek 
 

Legnagyobb bevételnek  továbbra is  a tagdíj minősíthető. A tagdíj éves összege  
2014-ben némileg megemelkedett  46.000 Ft/fő -ről 48.000,- Ft/fő-re. 

Változást jelent,  hogy a kettős kamarai tagok / NMÉK, NMMK / a tagdíj 70% -át 
fizetik mindkét kamaránál, ez némi bevétel kiesést jelent.  

Az aktív kamarai tagok, valamint a 70 éven felüli és nyugdíjas, kamarai 
tevékenységet nem végző tagok , a szüneteltetők,  továbbá az előző évi teljesítés  
figyelembe vételével számolva tagdíjból az elmúlt évihez hasonlóan ismét 4.000.000,- Ft 
bevételt tervezünk.  
         A technikusi névjegyzéki díjbevételt  a még működő  tervezők számát alapul véve 
állapítottuk meg , azt kalkulálva, hogy névjegyzéküket továbbra is fenntartják és az 
elmúlt évhez hasonlóan  befizetik az önként vállalt díjat. 
        Igazgatási szolgáltatási díjból a bevétel (eljárási díj külön nem szerepel)  várhatóan 
kevesebb lesz, a jogosultságok megújítása , új kérelem csökkenése okán.  
         2013-tól bevezetésre került  a szakmagyakorlók névjegyzéki díja,  ami 
 9.000 Ft/fő, ezt alapul véve terveztük a bevételt 72-000,- Ft-ra. 
         A banki kamatot a lekötött tartalék összeg és a várható banki kamatok alapján 
kalkuláltuk, a múlt évi összeghez kisebb mértékben, mivel csökkent a lekötött  összeg és 
a kamat is. 
        Az előző évi pénzmaradvány a 2013. évi teljesítésnek megfelelő összeg, azaz 
4.540.789,- forint. 
2014-ben egyéb bevételi forrással csak a továbbképzésekből számolunk.  
 
Összességében a 2014. évi várható bevétel főösszege a fent részletezettek alapján  
9.512.789,- Ft, azaz kilencmillió ötszáztizenkettőezer hétszáznyolcvankilenc   forint,  
ebből a tervezett tényleges bevétel 4 972 000,- Ft,  
 
Kiadások 
 

A Magyar Építész Kamarához történő befizetés a tervezett tagdíjbevételek 
figyelembe vételével a szabályzat szerinti  képlet alkalmazásával kiszámított összeg.  A 
taglétszám kevesebb mint tavaly volt, de az idén novemberben a nyilvántartottak  után is 
kell részesedést fizetünk, ezen felül az új informatikai rendszer bevezetéséhez kell 
hozzájárulnunk közel 1 .00.000,- Ft-al. (1.000,- FT/fő!) ebből adódik a kiadás 
növekedése. 
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- Az irodabérlet  kiadásai csökkennek , ezért  400.000 Ft-ot terveztünk.  
- A telefon, internet, a posta költség és az irodaszer, nyomtatvá ny kiadási soroknál az 
előző évek tényadathoz közeli kerekített összeggel számolunk 
- A honlapunk karbantartására 50.000 Ft-ot tervezünk, szerződéses alapon való működtetésének 
költsége a bérköltségeknél szerepel. 
- Az eszközök karbantartása, javításának anyagköltsége egy soron szerepel, a múlt évben 
ilyen jellegű kiadásunk nem volt ,ez évre viszont tervezünk 30.000,- Ft-ot. 
- Tárgyi eszköz beszerzés a múlt évben nem volt,  most tervezünk e célra 300.000,- Ft-ot, 
még nem ismert mi az ami az új elektronikus nyilvántartási rendszer működtetéséhez 
szükséges lehet. 
- Szakmai rendezvényekre  ez évben is jelentősebb összeget 1.500.000,-Ft-ot irányzunk 
elő, melyet elsősorban az őszi rendezvények és  kamarai továbbképzések támogatására , 
finanszírozására tervezünk felhasználni, újabb kiállítás készítésére.  
- A helyi csoportok támogatására nem tervezünk külön összeget, mivel ilyen jellegű kiadás évek óta 
nem merült fel..  
- A könyvelés díja 2014-ben úgy változik,  hogy év végén esetleg plusz egy havi díjat 
tervezünk kifizetni (évek óta nem emelték a könyvelés díját)  
- A folyóirat,  könyvek,  költségénél a 2013-es tervet vettük alapul.  
- A bankköltségnél figyelembe vettünk némi költségemelkedést, úgyszintén a 
vagyonbiztosításnál . 
-A munkabérek és járulékai némileg emelkednek , de elmaradt a kamarai alkalmazottak 
részére az étkezési jegy (Erzsébet utalvány)  biztosítása. Továbbra is beterveztük a SZÉP 
kártya juttatását 100-100 ezer Ft értékben.  
- A gépkocsi használat költségét a múlt évihez hasonlóan terveztük.  
A reprezentáció (taggyűlési büfé és elnökségi ülések üdítő, kávé költsége) költség ét a 
múlt évihez hasonló összeggel tervezzük.  
Az egyéb, nem tervezett kiadásokra 30.000.- forintot tervezünk, az előre nem látható 
költségek fedezésére. 
Külön soron szerepel  az iskolai tanulmányi verseny díja járulékaival  100.000 Ft,- és 
külön szerepel az „Év építésze” díj és járulékainak tervezett összege is,  mely most is 
150.000,- Ft. 
Fentiek alapján 2014. évben a bevétellel azonos 9.512.789.- Ft összegű kiadási főösszeg 
várható. A tényleges kiadás, tartalék nélkül  8.595.500,- Ft, mely ez évben  is meghaladja 
a tényleges bevétel összegét.  A kiadások összegét némileg  tudjuk csökkenteni , a 
működéshez azonban a minimálisan szükséges összegeket vettük figyelembe.  A tartalék, 
hogy a főösszeg azonos legyen, 917.789,- Ft-ra módosul. 
 
Összességében: a tervet az előző évi teljesítésekhez igazítva, de ez évi  lehetőségeinket, 
terveinket és a várható programok, továbbképzések előirányzott költségeit  megbecsülve 
állítottuk össze. A tartalék összege, ahogyan ez már több éves tendencia,  láthatóan 
csökken, ami elsősorban a taglétszámunk és a tagdíjak csökkenésével, így legjelentősebb 
bevételeink jelentős csökkenésével  függ össze.  
 
Tisztelt Taggyűlés! 
 
Kérem a költségvetési terv megvitatását, és az elnökség nevében javaslom jóváhagyását.  
 
Salgótarján, 2014 . április 9.         
          

Kenyeres István  sk. 
elnök 



NÓGRÁD MEGYEI ÉPÍTÉSZ KAMARA 

2014. évi terve

2013 .évi 2014. évi

(HUF) teljesítés (HUF) terv

BEVÉTELEK:

Előző évi maradvány 6 080 581       4 540 789 

Alaptagdíj 3 690 200       4 000 000 

Technikusok névjegyzéki díja 137 500          100 000 

Eljárási díj 255 000          150 000 

Igazgatás szolg.díj 485 000          300 000 

Nyilvántartási díj 36 000            72 000 

Kamatbevétel 267 747          200 000 

Pótdíj,helyreállítási díj 127 200          50 000 

Továbbképzés 110 000          100 000 

Kerekítési különbözet,egyéb 1                     -                             

E-Építési napló támogatás 13 424            -                             

Bevételek (maradvány nélkül) 5 122 072      4 972 000 

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 11 202 653    9 512 789 

KIADÁSOK:

Magyar Építész Kamara befizetés 303 100          600 000 

Irodabérlet, rezsi 445 304          400 000 

Nyomtatvány, irodaszer 54 205            50 000 

Postaköltség 102 759          100 000 

Telefon és internetköltség 136 432          150 000 

Honlap működtetés, készítés -                   50 000 

Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés -                   30 000 

Tárgyi eszköz beszerzés -                   300 000 

Eszközök karbantartása, javítása -                   30 000 

Anyagköltség 24 991            -                             

Terembérlet (taggyűlés, rendezvények) 34 100            50 000 

Szakmai rendezvények (díjak,tanulmányi verseny) 303 662          1 500 000 

Helyi csoportok támogatása -                   -                             

Könyvelés 762 000          825 000 

Folyóirat,könyv,szabvány előfizetés 92 000            100 000 

Bankköltség 79 665            100 000 

Vagyon biztosítás 29 292            30 000 

Tervtanács működési költségek -                   -                             

Tudományos ismeretterjesztő tevékenység,díjak -                   -                             

Munkabér és közterhei 3 310 825       3 600 000 

Kamarai tev.tiszteletdíja+járulékok -                   -                             

Erzsébet utalvány és költségei 138 991          -                             

SZÉP kártya 200 000          200 000 

Gépkocsihasználat 259 358          150 000 

Reprezentáció 7 219              50 000 

Kerekítés 15 100            -                             

Egyéb nem tervezett 24 844            30 000 

Év építésze díj 252 323          150 000 

Tanulmányi verseny támogatás -                   100 000 

Tartalék 4 540 798       917 789 

Terv szerinti értékcsökkenés 85 685            -                             

Kiadás (tartalék nélkül) 6 661 855      8 595 000 

KIADÁSOK ÖSSZESEN: 11 202 653    9 512 789 
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