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2./	 Beszámoló	a	Nógrád	Megyei	Építész	Kamara	2014.	évi	költségvetésének	
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4./	 A	Nógrád	Megyei	Építész	Kamara	Felügyelő	Bizottságának	a	beszámolója.	
						 Előterjesztő:	Timmer	Zoltán	a	FEB	elnöke	

5./	 A	Nógrád	megyei	Építész	Kamara	Etikai‐Fegyelmi	Bizottságának	beszámolója									

Előterjesztő:	Szeberényi	Endre	a	EFB	elnöke	
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8./	 Tisztújítás‐tisztségviselők	megválasztása	
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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!)	

14.30‐15.30	‐	óra			szakmai	továbbképzés	
Az	OTSZ	változásainak	bemutatása	
Előadó:	Szemerády	Zoltán	tü.alezredes	

(A	továbbképzésért	pont	szerezhető,	amelynek	akkreditálása	folyamatban	van)	

	
Salgótarján,	2015.	április	9.	
	

	 	 	 	 	 	 	 	 							Kenyeres	István	s.k.	
	 	 	 	 	 	 	 	 																			elnök	
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BESZÁMOLÓ	

A	Nógrád	Megyei	Építész	Kamara	Elnökségének	
2014.	évi	tevékenységéről	

	
	

Tisztelt	Taggyűlés!	
	
	
	 	 A	Nógrád	Megyei	 Építész	 Kamara	 Elnökségének	 a	 kamara	működésének	
szervezése,	 gazdálkodásának	 és	 szakmai	 tevékenységének	 igazgatása,	 egyszóval	
működtetése	mellett	 rendszeres	 feladata,	 hogy	 számot	 adjon	 az	 elvégzett	munkájáról.	
Teszi	 ezt	 rendszeresen,	 az	 évi	 taggyűlés	 alkalmával.	 A	 most	 megtartandó	 taggyűlés	
különlegessége,	 hogy	 ez	 alkalommal	 tisztújításra	 is	 sor	 kerül,	 hiszen	 a	 2011‐évben	
megválasztott	tisztségviselők	megbízatása	véget	ért.		
	
	 A	Nógrád	Megyei	Építész	Kamara	taglétszáma	148	fő.	Ebből	aktív	73	fő,	amiben	
10	hetven	éven	felüli	kollégánk	van,	kettős	kamarai	tag	(Építész	és	Mérnöki)	17	fő.	Eddig	
29	kollégánk	 felfüggesztette	 tagságát,	 így	 az	 aktív,	 létszám	90	 fő.	Nyilvántartásunkban	
szerepel	 még	 27	 kolléga,	 akik	 a	 technikusok	 és	 a	 nem	 tag	 műszaki	 vezetők	 illetve	
ellenőrök.	
Érzékelhető,	 hogy	 a	 szakmánkat	 körülvevő	 „légkör”	 –	 megrendelők,	 építtetők,	
beruházók,	 stb.	 –	 továbbra	 sem	 javítottak	 jelentősen	 a	 helyzeten.	 Nőtt	 a	 tagságukat	
szüneteltetők	száma,	és	ez	elsősorban	a	munkaellátottság	„hiányosságait”	mutatja.	
	 Elsősorban	 a	 gazdálkodásunkat	 érintik	 igen	 érzékenyen	 a	 fenti	 számok,	 ami	
persze	a	kamaránk	 teljes	működésére	 is	erősen	kihat.	 (De	erről	a	gazdálkodásról	 szóló	
fejezetben!)		
	
	 A	Kamarának	és	így	a	Nógrád	Megyei	Építész	Kamarának	is	a	kamarai	törvényben	
és	 a	 jogszabályokban	 meghatározott	 feladatokat	 kell	 ellátnia.	 Jól	 körülhatárolt	 körről	
van	 tehát	 szó,	 azonban	 feladatait	 –	 igaz	 az	 elmúlt	 évben	 lassulni	 látszott	 a	 tempó	 –	
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	
végeztek	 el.	 Természetesen	 ezek	 mellett	 folyamatosan	 ellátták	 az	 információ	
szolgáltatást‐tájékoztatást,	a	továbbképzések	szervezési	feladatait,	valamint	az	elnökség	
munkájának	technikai	segítését,	jegyzőkönyvek	vezetését,	stb.	
	 Tájékoztató	 munkájukat	 nagyban	 segíti	 a	 honlapunk	 –	 www.nmek.hu	 –	 mely	
folyamatosan	 naprakész	 információkat	 ad.	 Itt	 kell	 megjegyeznem,	 a	 honlap	 tagjaink	
rendelkezésére	áll,	szívesen	fogadjuk	tagjaink	írásait,	észrevételeit,	gondolatait.	
	 A	 „hivatal”	 működésének	 feltételei	 rendben	 vannak,	 eszközeink	 technikai	
színvonala	megfelelő,	a	szükséges	pótlásról	folyamatosan	gondoskodnunk.	
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	 Az	 elmúlt	 évben	 sem	 kíméltek	 meg	 minket	 azok	 a	 változások,	 melyek	 nem	
pusztán	 a	 jogszabályok	 változása,	 hanem	 az	 országos	 kamara	 szabályzatainak	
változtatásából	 következnek.	 (Például:	 a	megváltozott	 új	 betű	 és	 számjeleket	mindenki	
megkapta	az	egyes	jogosultságokhoz,	ezért	lett	időközben	új	szám,	vagy	betű	nevek	mellé.)		
Úgy	 ítéljük	 meg,	 hogy	 a	 titkárság	 munkája	 jól	 megfelelt,	 határidőben	 és	 a	
jogszabályokhoz	 alkalmazkodva	 végezte	 dolgát.	 Az	 eddig	 kialakult	 szolgáltatási	
színvonal	–	reméljük	–	hosszú	távon	is	megfelelő	lesz.		
	
	 Az	 elmúlt	 év	 nyarától	 az	 Építész	 Kamara	 is	 átállt	 az	 elektronikus	 ügyintézésre.	
Most	ezzel	a	munka	kicsit	bonyolultabb,	nehézkesebb	lett,	és	úgy	tűnik	a	papírból	sem	
lesz	kevesebb.	Mindenesetre	az	iktatás	már	géppel	készül.	
	
	 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,	meghatározzuk	a	továbbképzések	témáit,	rendjét,	vagy	
a	működéshez	aktuálisan	szükséges	döntéseket	hozzuk	meg.		
	 A	 Felügyelő	 Bizottság	 elnöke	 rendszeresen	 részt	 vesz	 az	 elnökség	 ülésein,	
közvetlenül	érzékelve	a	határozatok	megszületésének	körülményeit.	
	 	 Az	 elmúlt	 évben	 etikai	 vagy	 fegyelmi	 ügyben	 az	 Etikai	 és	 Fegyelmi	
Bizottságnak		egy	feljelentés	adott	feladatot	.	A	bejelentés	2014‐ben	érkezett,	az	eljárás	
viszont	már	ebben	az	évben	fejeződött	be.	Igaz	a	döntés	ellen	a	panaszos	fellebbezett,	az	
eredményről	később	lehet	beszámolni.																																																																																		
	
	 Változásról	 már	 volt	 szó,	 és	 itt	 kell	 megemlíteni,	 hogy	 ebben	 az	 évben	 a	
továbbképzés	 részben	átalakul.	A	 „szabadon	választott”	kreditpontos	 része	megmarad,	
az	 változatlanul	 működik	 tovább.	 Módosul	 viszont	 a	 „kötelező”	 része,	 nevezetesen	 a	
Magyar	Építész	Kamara	kiválasztott	előadói	végzik	–	egyenlőre	úgy	van,	hogy	helyben	–	
és	 ezért	 a	 NKÉK	 fizet	 a	 MÉK‐nek,	 nem	 is	 keveset.	 Úgy	 tűnik,	 kilőtték	 alólunk	 az	
„ingyenes”	 kötelező	 képzést.	 (A	 továbbképzések	 tekintetében	 fontosnak	 tartottuk	 azt,	
hogy	a	tagdíjat	rendszeresen	 fizető	tagjainknak	 legalább	a	kötelező	továbbképzésen	való	
részvétel	legyen	díjmentes,	tehát	a	kamara	állja	a	költségeit.	A	változó	anyagi	helyzetünk	
viszont	követeli,	hogy	kötelező	továbbképzésekre	is	némi	díjfizetést	írjunk	elő.)	
	 Változott	a	tagdíj	mértéke,	és	több,	a	befizetéseket	érintő	változás	is	történt,	ami	a	
tagi	státuszokat	érinti.	Erről	már	előzetesen	és	külön	értesítettünk	mindenkit.		
	
	 Változatlanul	 erős	 együttműködésünk	 a	 Nógrád	 Megyei	 Mérnöki	 Kamarával.	 A	
közös	 iroda	 és	 titkárság	 továbbra	 is	 megmaradt,	 és	 egyes	 programokat	 közösen	
szervezünk,	közösen	hirdetünk	meg.	Ezt	nem	kívánjuk	módosítani.	
	
	 Az	elmúlt	évben	kiteljesítettük	az	’Építészet	hónapja’	rendezvényeit.	Az	eddig	már	
bevett	városok	–	Balassagyarmat,	Szécsény,	Salgótarján,	Pásztó	–	már	Bátonyterenyén	is	
sikerült	 előadást	 szerveznünk.	 Ebben	 az	 évben	 –	 Ybl	 Miklós	 év	 volt	 –	 Ybl	 díjas	
építészeket	 hívtunk	 meg	 egy‐egy	 előadásra,	 ami	 a	 végén	 beszélgetéssé	 is	 vált.	
„Szerencsésen”	választottuk	ki	az	előadókat,	akik	építészi	munkájuk	mellett	tanítanak	is,	
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és	 így	 nagyszerű	 előadásokat	 hallhattunk.	 	 A	 visszhangokból	 úgy	 érzékeltem,	 hogy	 a	
közönség	 is	 élvezettel	 hallgatta	 az	 előadásokat.	 Sajnálhatják	 azok,	 akik	 nem	 vették	 a	
fáradságot,	hogy	eljöjjenek.	
	 Az	„Év	Építésze	2014”	díj	átadása	és	a	művek	bemutatása	ez	alkalommal	a	pásztói	
konferencián	történt,	ahol	Sisák	Gábor	József	kollégánk	volt	a	díjazott	kiállító.		
	
	 	 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	 három	 tanulót	 jutalmaztunk,	 akik	 a	
pénzjutalom	mellé	az	évzárón	egy‐egy	könyvet	is	kaptak.	
	
	 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.	E	gondolatnak	új	„színt”	adhat	a	pénzügyi‐
gazdasági	helyzet	alakulása	...	
	
A	gazdálkodásról	
	
	 A	 gazdálkodásról	 minden	 évben	 külön	 beszámoló	 illetve	 a	 következő	 év	
költségvetéséről	szintén	külön	előterjesztés	készül.	Azonban	úgy	gondolom,	hogy	erről,	
a	dolgok	lényegéről	itt	is	kell	beszélnünk.	
	
	 Az	 elmúlt	 évben	 –	 ahogyan	 az	 előző	 években	 is	 –	 folyamatosan	 az	 volt	 a	
kiadásaink	megtervezésében	 az	 irányadó,	 hogy	 hogyan	 változik	 a	 taglétszám,	 és	 ezzel	
hogyan	fognak	csökkeni	a	bevételeink.		
Kalkuláljunk	például	ez	évre:	

Van	148	tagunk,	akikről	„névsorunk”	van.	DE!	
Csak	64	tag	fizet	„rendes	tagdíjat,	ami	összesen		3.200.000,‐,	
A	17	kettős	tag	befizetései	összesen																									595.000,‐,	és		
A	27	„nyilvántartott”‐unk	befizet	összesen														405.000,‐	Ft‐ot,	ami		
Összesen:																																																																			4.200.000,‐	Ft.	

Ez	 eddig	 jól	 hangzik,	 de	 nézzük	 a	 másik	 oldalt	 is;	 a	 költségvetési	 mellékletből	 is	
kiszámítható,	hogy	az	ún.	„állandó”	kiadásaink	–	bér	és	költségei,	irodabérlet,	könyvelés,	
MÉK	részesedés	–	már	meghaladják	ezt	az	összeget.	Tehát	az	ezeken	 felüli	kiadás	már	
csak	a	korábban	eltett	megtakarításokból	fizethető.	
És	 még	 arról	 nem	 is	 váltottunk	 szót,	 hogy	 ehhez	 az	 is	 szükséges,	 hogy	 a	 tagdíját	
mindenki	időben	és	hiánytalanul	befizeti.	
	
	 Ilyen	 „egyszerű”	 tények	 állnak	 a	megtakarításaink	 lassú	 kopása	mögött.	 Persze	
átérezzük	a	tagság	és	jogosultság	felfüggesztése	mögött	álló	indokokat	is,	de	
meg	kell	gondolni	a	kamaránk	két	év	múlva	esedékes	helyzetét	is.(!)	
	
A	működés	törvényességéről	
	
	 A	 Nógrád	 Megyei	 Építész	 Kamara	 módosított	 alapszabályát	 2011.	
szeptemberében	fogadta	el.	A	2013‐ban	érkezett	észrevételek	hatására	két	alkalommal	
is	 módosításokat	 hajtott	 vére	 a	 taggyűlés.	 Ma	 ez	 a	 módosított	 alapszabály	 van	
érvényben,	és	ez	megtalálható	a	honlapunkon	is.	
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	 A	MÉK	 javasol	 több	módosítást	 is	 a	 kamara	 alapszabályán.	Ha	 ez	 hatályos	 lesz,	
összevetjük	 a	 miénkkel,	 és	 ha	 szükséges	 módosítási	 javaslattal	 fogjuk	 előterjeszteni.	
Egyenlőre	erre	nincs	szükség.	
	 Az	elmúlt	évben	munkánkra	törvényességi	észrevétel,	kifogás	nem	érkezett.	
	 A	 kamara	 működésével	 kapcsolatos	 egyéb	 észrevételek	 a	 Felügyelő	 Bizottság	
beszámolójából	megismerhetők.	
	
	
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.	
	 A	Nógrád	Megyei	Építész	Kamara	elnökségének	és	tisztségviselőinek	választására	
2011.	 május	 12‐i	 taggyűlésen	 került	 sor.	 Elmúlt	 négy	 év,	 és	 ezzel	 a	 tisztségviselők	
mandátuma	 lejárt.	 A	 taggyűlésen	 a	 vezetőségi	 beszámolók	 elfogadásával	 új	
tisztségviselők	megválasztására	kerül	sor.	
	
	 A	taggyűlés	lezárva	az	elmúlt	évet,	megállapítja	a	2015.	évi	költségtervét,	és	utána	
meg	kell	választania	a	következő	négy	év	tisztségviselőt.	
	
Az	Elnökség	nevében	köszönöm	mindenkinek	a	 segítő	munkáját,	mellyel	hozzájárult	 a	
kamaránk	fennmaradásához	és	működéséhez.		
A	most	megválasztandó	tisztségviselőknek	pedig	eredményes	munkát	kívánok.	
	
Salgótarján,	2015.	március	18.	
	
	
																																																																																Kenyeres	István	s.k.	
	 	 	 	 	 	 	 								elnök	
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BESZÁMOLÓ		
A	Nógrád	Megyei	Építész	Kamara	Titkárságának	

2014.	évi	munkájáról	

	

	

A	 Titkárság	 a	 kamarai	 igazgatási	 feladatait	 a	 NMÉK	 Alapszabálya,	 illetve	 a	 NMÉK	
Szabályzataiban	foglaltaknak	megfelelően	látja	el.	
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Határozatok	száma		:	 	 	 								41	db	
‐	Ebből	tervezői+	szakértői	jogosultság	 	 8	db		ebből		új		2		db		
‐	Felelős	műszaki	vezetői	jogosultság		 	 8	db		ebből		új		4		db	
‐	Műszaki	ellenőri	jogosultság	 	 	 7	db		ebből		új		3		db	
‐	TÉ	energetikai	tanúsítói	igazolás	 	 2	db	
‐	Hatósági	bizonyítvány	kiállítása:	 	 2	db	
‐	Igazolás	kiadása:		 	 	 	 	 1	db				

‐	Elutasított	kérelem	2014.	évben	nem	volt.	

‐	Átjegyzési	határozat:	1	db		

‐Tagságot	és	jogosultságot	felfüggesztő	határozat:	12	db,	visszaállítás:	5	db.	

Az	iktatott	ügyiratokon	kívül	e‐mailon	kiküldött	tájékoztatók,	levelek	száma	havi	szinten	
30‐40	db.	
	
Elnökségi	ülések:	
	 2014.	évben‐	az	elnökség	7	esetben	ülésezett	és	6	elnökségi	határozatot	hozott.	Az	
ülések	 előkészítése,	 a	 jegyzőkönyv	 vezetése,	 az	 abban	 foglalt	 feladatok	 figyelemmel	
kisérése	a	titkárság	feladata,	ennek	is	maradéktalanul	eleget	tettünk.	
Tagfelvétel:	1	fő	volt.		
Tagsági	viszonyát	megszüntettük	2	főnek,	ebből	1	fő	tagdíjhátralék	miatt	és	1	fő	kérte	a	
kamarai	tagságának	megszüntetését.	
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Taggyűlés:	
	 2014.	 évben	 egy	 alkalommal	 tartottunk	 taggyűlést	 (2014.	 április	 24.)	 aminek	
lebonyolítása,	szintén	a	titkárság	feladata	volt,	zavartalanul,	rendben	zajlott	le.	

	

Továbbképzések:	
2014.	 évben	 11	 alkalommal	 tartott	 kamaránk	 helyben,	 ingyenesen	

továbbképzést,	ahol	összesen	7	pontot	lehetett	szerezni.	
Továbbképzések	 szervezése,	 akkreditációja,	 a	 pontokról	 szóló	 igazolások	 kiadása	
szintén	a	titkárság	feladata.	Az	elmúlt		évben	203	db	igazolást	adtunk	ki.	

	
Taglétszám:	
2014‐01‐31	állapotnak	megfelelően	a	tagjaink	száma		összesen	148	fő.	
Ebből	17	 fő	kettős	kamarai	 tag,	10	 fő	70	év	 feletti	 tagunk	van,	és	 tagságát	szünetelteti	
(felfüggesztette)	29	fő,		
Külön	 névjegyzékben	 27	 főt	 szerepeltetünk,	 ebből	 9	 fő	 technikus	 és	 18	 fő	 a	 nyílván‐
tartottak	(felelős	műszaki	vezető,	műszaki	ellenőr)	száma.	
	
A	MÉK	2014.	évben	4	alkalommal	tartott	titkári	értekezletet,	ezeken	részt	vettünk.		
A	névjegyzék	vezetése	és	a	kamara	honlapja	naprakész.	

	
Salgótarján	2015.	március	23.	
	
	
	
	
														Spiegel	Józsefné	s.k.																																								Kenyeres	István	s.k.	
																								titkár																																				                           elnök  



NÓGRÁD	MEGYEI	ÉPÍTÉSZ	KAMARA	ELNÖKSÉGE	
3100	Salgótarján,	Mártírok	útja	1.	Pf:	132	
Tel:	32/789‐479;		Tel/fax:	32/423‐253;		e‐mail:	nmek@upcmail.hu			www.	nmek.hu	

	

                  	1	/	2	

 

		
Szám:	10‐b/2015.	

A	Nógrád	Megyei	Építész	Kamara	szervezésében	megtartott	továbbképzések	2014‐ben.		

2014‐04‐24	 Ybl	Miklós	munkássága,	új	feladatok	a	XIX.	század	építészei	előtt	 20	fő	 0,5	pont	

2014‐10‐11	 Szakmai	kirándulás	

BUDAPEST–ORSZÁGHÁZ‐KOSSUTH	TÉR‐VIGADÓ	

21	fő	 2				pont	

2014‐10	hó	

		

Az"	Építészet	Hónapja	2014	"rendezvénysorozat	

●	Október	01.		
Salgótarján,	Dornyay	Béla	Múzeum	

‐	AZ	ÉPÍTÉSZET	HÓNAPJA	megnyitó	

‐	KENYERES	ISTVÁN,	építész,	NMÉK	elnöke	előadása	

„YBL	MIKLÓS	ÉLETMŰVE,	ÚJ	FELADATOK		A	19.	SZÁZAD	ÉPÍTÉSZETÉBEN”	címmel	

●	Október	06.		
Balassagyarmat,	Mikszáth	Kálmán	Művelődési	Központ	

‐	EKLER	DEZSŐ	DLA	építész,	egyetemi	tanár,	Ybl	díjas,	Palladio	díjas,	Príma	díjas	a	Magyar	Művészeti	

Akadémia	tagja	előadása:	Nagyítások	és	tértörténetek"	‐	Ekler	Dezső	munkáiról	beszél....	

„●	Október	07.		
Szécsény,	Szögletes	Bástya	

‐	ŐZE	JÁNOS	építész,	Szécsény	főépítészének	előadása:	

„A	főépítész	víziói”	címmel	

●	Október	09.		
Pásztó,	Városi	Múzeum	

‐	Az	„ÉV	ÉPÍTÉSZE	2014”	KAMARAI	DÍJ	ÁTADÁSA		

‐	BODONYI	CSABA	DLA	építész,	Széchenyi	díjas,	Ybl	Díjas,	c.	egyetemi	tanár,	a	Magyar	Művészeti	Akadémia	

tagja,	és	‐	RUDOLF	MIHÁLY	DLA,	„Pro	architectura”,	Kós	Károly	díjas	és	Ybl	díjas	építész	előadása:	

Kisvárosok	építészete	Észak‐Magyarországon	

	

15	fő	

	

	

18	fő	

	

16	fő	

	

	

20	fő	
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●	Október	14.		
Salgótarján,	,	Dornyay	Béla	Múzeum	

‐	NOLL	TAMÁS	Ybl	díjas	építész	előadása	

‐	GOLDA	JÁNOS	DLA,	Pro	architectura	és	Ybl	díjas	építész	előadása	

„Miskolctól	Budapestig	és	tovább...(gondolatok,	tervek,	épületek)	

●	Október	16.		
Bátonyterenye,	(	a	helyszín	később	pontosítva)	

‐	ŐZE	JÁNOS	építész,	Szécsény	főépítészének	előadása	

„A	főépítész	víziói”	címmel	

●	Október	20.		
Balassagyarmat,	Mikszáth	Kálmán	Művelődési	Központ	

‐	KENYERES	ISTVÁN,	építész,	NMÉK	elnöke	előadása	

„YBL	MIKLÓS	ÉLETMŰVE,	ÚJ	FELADATOK	A	19.	SZÁZAD	ÉPÍTÉSZETÉBEN”	címmel	

●	Október	21.		
Salgótarján,	,	Dornyay	Béla	Múzeum	

‐	DÉVÉNYI	TAMÁS	építész,	Ybl	díjas,	Podmanitzky	díjas,	„HAZA”	című	előadása	

●	Október	28.		
Salgótarján,	,	Dornyay	Béla	Múzeum	

‐	MAGYARI	ÉVA	építész,	Pro	architectura	díjas,	Ybl	díjas,	Év	belsőépítésze	2014.	díjas,		

‐	PAZÁR	BÉLA	DLA	építész,	egyetemi	adjunktus,	Pro	architectura	díjas,	Ybl	díjas	épületeiről	beszél	

‐	Az	Építészet	hónapjának	bezárása	Kenyeres	István	építész	

	

22	fő	

	

	

11	fő	

	

14	fő	

	

	

24	fő	

	

22	fő	

	

	

	

	

	

	

9x0,5=	

4,5	pont	

Összesen:	 Továbbképzések	száma:		11	db	 203	fő	 7	pont	
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Szám:10‐1/2015.	

BESZÁMOLÓ			

A	Nógrád	Megyei	Építész	Kamara		
2014.	évi	költségvetési	tervének	teljesítéséről	

	
	
Tisztelt	Taggyűlés	!	
	
A	 Nógrád	 Megyei	 Építész	 Kamara	 költségvetési	 tervezetét	 a	 Taggyűlés	 2014.	 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	 2014.	 évre	 jóváhagyott	 költségvetési	
terve	a	bevételek	terén	összességében	csak	90%‐ban	teljesült.	
‐	A	 tagdíjak	vonatkozásában	a	 jóváhagyott	mértéktől	kevesebb	a	bevétel,	95%,	
ez	 némileg	 több	 mint	 az	 elmúlt	 évi	 bevétel	 de	 ez	 nem	 a	 befizetők	 számának	
növekedéséből,	hanem	a	tagdíj	emelkedéséből	adódik	
‐	 A	 technikusok	 névjegyzéki	 díja	 soron	 nem	 keletkezett	 bevétel,	 mivel	 ilyen	
nevű	tétel	már	nem	jelentkezik,	beépült	a	nyilvántartási	díjba.	
‐	 Az	 eljárási	 díj	 összevonásra	 került	 az	 igazgatási	 szolgáltatási	 díjjal,	 így	 ez	 a	
bevétel	 megközelíti	 a	 tervezettet,	 98%.	 2014‐ben	 kevés	 szakmagyakorlói	
jogosultság	 érvényességi	 ideje	 járt	 le,	 ezért	 a	 jogosultságok	 érvényességét	
igazoló	 hatósági	 bizonyítványok	 száma	 is	 nagyon	 kevés	 volt,	 ebből	 adódóan	 a	
bevétel	is	minimális.	
‐	 A	 nyilvántartási	 díj	 több	 mint	 duplája	 a	 tervezettnek,	 ezt	 a	 díjat	 a	
névjegyzékben	 szereplő	 szakmagyakorlók	 és	 a	 technikusok	 fizetik.	
Felhívásunka	az	érintettek	be	is	fizették	a	9000	Ft/fő	díjat.			
‐	 A	 kamatbevétel	 a	 tervezettől	 lényegesen	 kevesebb	 lett,	 a	 lekötött	 betétünk	
megbontásra	került,	és	a	kamat	is	csökkent.	
‐	2014‐ban	a	hátralékos	tagdíj	befizetés	pótdíjából	is	kevesebb	a	bevétel.		
‐	 A	 kinnlevőségünk	 –	 mely	 gyakorlatilag	 a	 tagjaink	 tartozása	 –	 2015	
februárjában	 közel	 300.000,‐	 Ft	 és	 ez	 jelentősen	 kevesebb,	 mint	 az	 elmúlt	
években.	
‐	 A	 „behajthatatlan	 követelés”	 c.	 soron	 114.000,	 Ft	 jelentkezik,	 ez	 a	 2014	 ‐ben	
kizártak,	a	tagságot	megszüntetők		tagdíjának	kieséséből	adódik		
										Összességében	 a	 bevételek	 főösszege	 498.220,‐	 Ft‐tal	 elmaradt	 a	
tervezettől..	 Ennek	 megfelelően	 a	 Nógrád	 Megyei	 Építész	 Kamara	 2014.	 évi	
bevételi	 főösszege	 9.014.569,‐Ft,	 azaz	 kilencmillió	 tizennégyezer	
ötszázhatvankilenc	forint	volt.			
A	tartalék	–	maradvány	–	nélküli	bevétel	4.473.780,‐	Ft.	
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Kiadások	
	

A	kiadások	 terén	 a	 jóváhagyott	 tervhez	 képest	 jelentős	 a	megtakarítás,	
ami	elsősorban	az	évközi	figyelemnek	és	óvatos	takarékosságnak	köszönhető.	
‐	 A	 Magyar	 Építész	 Kamarának	 az	 utolsó	 negyedévi	 átutalás	 még	 nem	 történt	
meg,	175.000,‐	Ft‐al		még	tartozunk,	ezért	itt	a	teljesítés	csak	50	%‐os.	
‐	Az	állandó	költségek,	mint	az	irodabérlet,	a	könyvelés	díja	csak	kismértékben	
tér	el	a	tervezettől,	kevesebb	lett	a	kiadásunk.	
‐	 A	 működési	 költségek	 (irodaszerek,	 kis	 értékű	 beszerzés,	 nem	 tervezett	
kiadás	stb).	terén	is	megtakarítás	jelentkezik.	
‐	 A	 „postaköltség”	 során	 nem	 tudtunk	 jelentősebb	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	 szolgáltatási	 díja	 is	 emelkedett.	 A	 tervezett	 költséget	 azonban	
itt	sem	haladtuk	meg.		
‐	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	 évvel	 azonosan	
1.500.000,‐Ft,	 ennek	 is	 csak	 a	 25%‐a	 került	 felhasználásra.	 	 	 2014‐ben	 nem	
kellett	 teljes	 kiállítási	 anyagot	 készíttetni,	 csak	 egy	 pár	 új	 tabló	 készült,	 amin	
az	 év	 építésze	 alkotása	 került	 bemutatásra.	 Kötelező	 továbbképzés	 nem	 volt,	
előadókat	sem	kellett	fizetnünk.	
		‐Folyóiratok,	könyvek	beszerzésénél	 is	 takarékoskodtunk,	 csak	ajándékozás	–	
a	szakmai	előadók	honorálása	‐	céljára	vettünk	néhány	könyvet.		
‐	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.	
‐	A	„munkabér	és	közterhei”	sor	kiadásai	a	tervezettnek	megfelelően	alakultak.	
‐		Kamarai	tevékenységért	tiszteletdíj	kifizetésre	nem	került	sor.	
‐	 A	 gépkocsi	 használatért	 (országos	 rendezvények,	 elnökségi	 ülések)	 nagyobb	
összeg	 került	 kifizetésre,	 mivel	 az	 elnökség	 több	 tagja	 ismét	 a	 múlt	 évről	
áthúzódva	csak	2014	év	elején	számolt	el.	
‐	 A	 SZÉP	 kártya	 ‐	 amit	 a	 titkárság	 alkalmazottai	 kaptak‐	 a	 postázás	 előre	 nem	
tervezett	költségével	emelkedett.	
‐	 A	 reprezentációra	 fordított	 összeg	 jelentősen	 elmaradt	 a	 tervezettől,	
elsősorban	takarékossági	okokból.		
‐	Az	„Év	építésze”	díjának	költsége	nem	érte	el	a	tervezettet,	a	díjazottaknak	az	
oklevél	 mellé	 járó	 éremből	 múlt	 évben	 többet	 készítettünk,	 így	 ez	 évben	 már	
nem	jelentkezett	erre	a	kiadás.	
‐	 Az	 építőipari	 szakközépiskola	 tanulmányi	 versenyét	 nem	 pénzjutalommal,	
hanem	egy‐egy	könyv	ajándékozásával	támogattuk.	
‐	Kamaránknak	tartozása	nincs.		
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A	tartalék	2.438.678,‐	Ft,	mely	ugyan	1.520.889,‐Ft‐tal	több	mint	a	tervezett,	de	
az	előző	évinél	2.102.111,‐	Ft‐al	kevesebb,	tehát	ennyi	a	2014	évi	„veszteség”.	
	
A	 Nógrád	 Megyei	 Építész	 Kamara	 2014	 évi	 összes	 kiadása	 –	 a	 tartalék	
beszámítása	nélkül:	6.575.891,‐	Ft	
	
A	 Nógrád	 Megyei	 Építész	 Kamara	 költségvetésének	 a	 kiadási	 főösszege	 a	
bevételi	 főösszeggel	 azonosan	9.014.569,‐	Ft,	 azaz	 kilencmillió	 tizennégyezer	
ötszázhatvankilenc	forint	volt.	
	
Tájékoztatásul:	 a	 Sajóvölgye	 Takarékszövetkezetnél	 vezetett	 számlánkon	
lekötött	 betétben	 2.000.000,‐	 azaz	 kétmillió	 	 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	 az	 igen	 takarékos	 gazdálkodás	 a	
jellemző.		
	
Mielőtt	 ítéletet	mondunk	a	 kiadási	 összeg	 és	 a	 bevételek	közötti	 különbségről,	
gondoljuk	 át	 a	 következő	 tényeket:	 kamaránk	 taglétszáma	 148	 	 fő.	 Ebből	
„rendes”	–	 tehát	 teljes	 tagdíjat	 fizető	 tagunk	–	64	 fő,	 akik	összesen	2.976.000,‐	
Ft‐ot,	 a	 17	kettős	 tag	629.000,‐Ft‐ot	 fizet,	 és	 a	nyilvántartott	 tagjaink	 (	 27‐en)	
pedig	 243.000,‐FT‐ot	 fizetnek,	 ez	 összesen	 3.848.000,‐Ft.	 (természetesen	
mindez	 csak	 akkor	 igaz,	 ha	 rendes	 a	 fizetőképesség!)	 Ezt	 lehet	 összevetni	 az	
állandó	 költségeinkkel,	 ami	 az	 elmúlt	 évben	 4.924.000,‐Ft	 volt	 (MÉK	
hozzájárulás,	 irodabérleti	díj,	könyvelés,	munkabér	csak	ezresekben	számolva)	
A	közel	egymillió	pótlásáról	egyelőre	csak	a	tartalékunk	szolgálhat!)	Hiányzik	a	
tagságukat	felfüggesztő	kollégáink	tagdíja!		
	
Tisztelt	Taggyűlés	!	
Kérem	 az	 elmúlt	 évi	 költségvetés	 teljesítéséről	 szóló	 beszámoló	 megvitatását	
és	az	elnökség	nevében	javaslom	elfogadást.	
	

Salgótarján,	2015.	március	30.	
	

Melléklet:	táblázatos	kimutatás	
	
	
	 	 	 	 	 	 	 	 Kenyeres	István	s.k.	

	 	 	 	 	 	 	 	 elnök	



NÓGRÁD MEGYEI ÉPÍTÉSZ KAMARA 

2014. évi költségvetés teljesítése

2014. évi 2014.évi teljesítés
(HUF) terv teljesítés %

BEVÉTELEK:
Előző évi maradvány 4 540 789   4 540 789     100.00%
Alaptagdíj 4 000 000   3 782 000     95.00%
Technikusok névjegyzéki díja 100 000      -                    0.00%
Eljárási díj 150 000      30 000          20.00%
Igazgatás szolg.díj 300 000      395 000        132.00%
Nyilvántartási díj 72 000        153 000        213.00%
Kamatbevétel 200 000      86 189          43.00%
Pótdíj,helyreállítási díj 50 000        24 000          48.00%
Továbbképzés 100 000      -                    0.00%
Kerekítési különbözet,egyéb -                  3 591            -      
Bevételek (maradvány nélkül) 4 972 000  4 473 780    90.00%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 9 512 789  9 014 569    95.00%

KIADÁSOK:
Magyar Építész Kamara befizetés 600 000      300 000        50.00%
Irodabérlet, rezsi 400 000      278 825        70.00%
Nyomtatvány, irodaszer 50 000        24 815          50.00%
Postaköltség 100 000      93 854          94.00%
Telefon és internetköltség 150 000      117 714        78.00%
Honlap működtetés, készítés 50 000        -                    -      
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés 30 000        -                    -      
Tárgyi eszköz beszerzés 300 000      -                    -      
Eszközök karbantartása, javítása 30 000        -                    -      
Terembérlet (taggyűlés, rendezvények) 50 000        16 000          32.00%
Szakmai rendezvények (díjak,tanulmányi verseny) 1 500 000   371 149        25.00%
Könyvelés 825 000      762 000        92.00%
Folyóirat,könyv,szabvány előfizetés 100 000      43 998          44.00%
Bankköltség 100 000      79 289          79.00%
Vagyon biztosítás 30 000        29 536          98.00%
Munkabér és közterhei 3 600 000   3 584 494     100.00%
SZÉP kártya 200 000      271 400        136.00%
Gépkocsihasználat 150 000      197 816        132.00%
Reprezentáció 50 000        6 122            12.00%
Kerekítés -                  1 744            -      
Egyéb nem tervezett 30 000        72 343          241.00%
Év építésze díj 150 000      122 668        82.00%
Tanulmányi verseny támogatás 100 000      26 310          26.00%
Tartalék 917 789      2 438 678     266.00%
Terv szerinti értékcsökkenés -                  61 814          -      
Behajthatatlan követelés -                  114 000        -      
Kiadás (tartalék nélkül) 8 595 000  6 575 891    77.00%
KIADÁSOK ÖSSZESEN: 9 512 789  9 014 569    95.00%

EREDMÉNY 2 102 111      

VESZTESÉG
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Szám:	10‐2/2015.	
	
	

A	NÓGRÁD	MEGYEI	ÉPÍTÉSZ	KAMARA		
2015	évi	költségvetési	terve	

	
Tisztelt	Taggyűlés!	

	
	
	A	 Nógrád	 Megyei	 Építész	 Kamara	 Elnöksége	 ez	 év	 március	 24.‐i	 ülésén	

megállapította	 a	 2015.	 év	 költségvetési	 tervét,	 és	 azt	 a	 Taggyűlés	 elé	 terjeszti,	 javasolva	
annak	elfogadását.	

	
A	 Nógrád	 Megyei	 Építész	 Kamara	 2015.	 évre	 vonatkozó	 költségvetése	

szerkezetében	 hasonló	 a	 korábbi	 évekéhez,	 a	 sorok	 elnevezésében	 	 van	 némi	
változás,	 egyes	 költségek	 összevonására	 került	 sor,	 az	 aktuális	 jogszabályi	
változásokkal	–	új	megnevezésekkel	–	összhangban.	
	 	
A	 bevételi	 oldal	 tervezésekor	 a	 törvény	 által	 lehetséges	 minden	 forrást	
figyelembe	vettünk	a	2015.	 február	27‐én	névjegyzéken	 levő	aktív	és	 tagdíjfizető	
taglétszám	számbavételével.		
A	 kiadási	 oldalon	 a	 kötelezően	 előírt	 tevékenységek	 ellátásához	 szükséges	
működési	 költségeken	 felül	 a	 szakmai	 tevékenységek	 finanszírozásával	
számolunk,	és	továbbá	is	tervezzük	a	szakmai	rendezvények	támogatását.	
	
Bevételek	

Legnagyobb	 bevételnek	 továbbra	 is	 a	 tagdíj	 minősíthető.	 A	 tagdíj	 éves	
összege	2015‐ban	megemelkedett	50.000.Ft/fő‐re	

Az	 aktív	 kamarai	 tagok,	 valamint	 a	 70	 éven	 felüli	 és	 nyugdíjas,	 kamarai	
tevékenységet	nem	végző	 tagok,	 a	 szüneteltetők,	 továbbá	 a	 kettős	 kamarai	 tagok	
figyelembe	 vételével	 számolva	 kapjuk	 meg	 a	 tervezett	 4.000.000,‐	 Ft	 összeget	
bevételként.		
									Az	 igazgatási	szolgáltatási	díjnál	kisebb	bevételt	 terveztünk,	számolva	azzal,	
hogy	 ebben	 az	 évben	 kevesebb	 lesz	 a	 jogosultságok	 megújítására	 irányuló	
kérelem,	 kevesebben	 fognak	 kérni	 hatósági	 bizonyítványt.	 Itt	 szerepelnek	 a	
bejegyzési	díjak	is.	
									A	 kamaránk	 által	 nyilvántartott	 szakmagyakorlók	 díja	 ez	 évben	 szintén	
megemelkedett	 15.000	 Ft/	 nyilvántartott.	 A	 technikusok	 is	 ebbe	 a	 kategóriába	
tartoznak,	így	itt	a	bevételi	összeget	megemeltük	a	múlt	évihez	viszonyítva.	
									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	várhatóan	a	kamat	is.	
								Az	előző	évi	pénzmaradvány	a	2014.	 évi	 teljesítésnek	megfelelő	összeg,	 azaz	
2.511.021,‐	Forint.	
									2015‐ben	 szükséges	 számolnunk	még	 a	 szakmai	 továbbképzésekből	 befolyó	
bevétellel	is.	
	



NÓGRÁD MEGYEI ÉPÍTÉSZ KAMARA ELNÖKSÉGE 
3100 Salgótarján, Mártírok útja 1. Pf: 132 
Tel: 32/789-479;  Tel/fax: 32/423-253;  e-mail: nmek@upcmail.hu   www. nmek.hu 

 

 2

Összességében	a	2015.	évi	várható	tényleges	tervezett	bevétel	:	4.720.000,‐	Ft,	a	
bevétel	 főösszege	 pedig	 a	 fent	 részletezettek	 alapján,	 az	 előző	 évi	 maradvány	
összegével	 kiegészítve	 7.231.000,‐Ft,	 azaz	 hetesmillió	 kettőszázharmincegyezer		
huszonegy	Forint.		
	
	
Kiadások	
	

A	Magyar	 Építész	 Kamarához	 történő	 befizetés	 a	 tervezett	 tagdíjbevételek	
figyelembe	 vételével	 a	 vonatkozó	 szabályzat	 szerinti	 képlet	 alkalmazásával	
kiszámított	 összeg.	 A	 taglétszámunk	 kevesebb	 mint	 tavaly	 volt,	 de	 	 2015‐ben	 a	
nyilvántartottak	után	is	kell	részesedést	fizetnünk.(5.000	Ft	/	fő)	2014	évről	még	
van	tartozásunk	ennek	befizetésével	terveztük	be	a	várható	500.000,‐	Ft	összeget.	
‐	 Az	 irodabérlet	 kiadásainak	 emelkedésével	 nem	 számolunk,	 ezért	 itt	 a	 múlt	 évi	
kiadásnak	megfelelően	300.000	Ft‐ot	terveztünk.	
‐	 A	 telefon,	 internet,	 a	 posta	 költség	 és	 az	 irodaszer,	 nyomtatvány	 kiadási	
soroknál	az	előző	évek	tényadathoz	közeli	kerekített	összeggel	számolunk	
‐	 A	 honlapunk	 fenntartására,	 folyamatos	 aktualizálására	 a	 múlt	 évivel	 azonos	 összeget	
előirányoztunk	 elő,	 továbbra	 is	 fontosnak	 tartjuk,	 hogy	 minden	 fontosabb	 eseményről,	
hírről	tájékoztassuk	a	tagjainkat.	A	működtetés	bérköltségét	a	béreknél	szerepeltetjük.	
‐	Új	eszköz,	gép	beszerzésével	nem	számolunk.	
‐	 Az	 eszközök	 karbantartása,	 javításának	 anyagköltsége	 egy	 soron	 szerepel,	 a	
múlt	évben	ilyen	jellegű	kiadásunk	nem	volt,	ez	évre	tervezünk	30	000	Ft‐ot.	
‐	 Szakmai	 rendezvényekre	 ez	 évben	 is	 jelentősebb	 összeget,	 1	 000.000.Ft‐ot,			
irányzunk	 elő,	 a	 kamarai	 továbbképzések	 támogatására,	 nagyobb	 részét	 viszont		
az	„Építészet	hónapja”	rendezvénysorozat	finanszírozására	kívánjuk	fordítani.	
Itt	számoljuk	el	a	tablók	készíttetését,is.	
‐	A	könyvelés	díja	2015‐ben	nem	emelkedik.	
‐	A	folyóirat,	könyvek,	költségénél	csökkentett	kiadást	vettük	alapul.	
‐	A	bankköltségnél	az	előző	évi	kiadásnak	megfelelő	összeggel	számolunk.	
‐	 A	 vagyonbiztosítást	 megszüntettük	 2015‐től,	 mivel	 a	 bérelt	 irodánknak	 van	
biztosítása.	
‐A	 munkabérek	 és	 járulékai	 nem	 emelkednek,	 a	 Szécsényi	 kártya	 juttatásával	
takarékossági	okokból	most	nem	számolunk.	
‐	 A	 gépkocsi	 használat	 költségét	 a	 múlt	 évi	 tervezetthez	 képest	 némileg	
csökkentettük.	
‐	 A	 reprezentáció	 (taggyűlési	 büfé	 és	 elnökségi	 ülések	 üdítő,	 kávé	 költsége)	
költségét	a	múlt	évihez	hasonló	összeggel	tervezzük.		
‐	 Az	 egyéb,	 nem	 tervezett	 kiadásokra	 30.000.‐	 Forintot	 tervezünk,	 előre	 nem	
látható	költségeink	fedezésére.	
‐	 Külön	 soron	 szerepel	 az	 iskolai	 tanulmányi	 verseny	 támogatása,a	 múlt	 évhez	
hasonlóan	könyv	vásárlásával	30.000,‐	Ft	értékben.	
‐	Az	„Év	építésze”	díj	és	járulékainak	tervezett	összege	most	is		150.000,‐Ft.‐al	lett	
betervezve.	
‐	Mindezen	tervezett	kiadások	figyelembe	vételével	a	várható	tartalék	csak		
	91	021forint	lesz.	
Fentiek	 alapján	 2015.	 évben	 a	 bevétellel	 azonos	 7.231.021,‐Ft	 összegű	 kiadási	
főösszeg	 várható	 A	 tényleges	 tervezett	 kiadás,	 tartalék	 nélkül	 7.140.000,‐	 Ft	
mely	 ez	 évben	 is	meghaladja	 a	 tényleges	 bevétel	 összegét.	A	 kiadások	 összegét	 –	
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úgy	 tűnik	–	nem	 tudjuk	 csökkenteni,	 pedig	 a	működéshez	minimálisan	 szükséges	
összegeket	vettük	figyelembe.	
	 	
	 Fentiekből	 egyértelműen	 kiderül,	 hogy	 tartalékunkat	 2015.	 év	 végére	
gyakorlatilag	 kimerítjük,	 így	 a	 jelenlegi	 formában	 való	 működésünk	 2016‐tól	
gazdaságilag	nem	alátámasztható.	
	
Összességében:	 a	 tervet	 az	 előző	 évi	 teljesítésekhez	 igazítva,	 de	 ez	 évi	
lehetőségeinket,	 terveinket	 és	 a	 várható	 programok,	 szakmai	 továbbképzések	
előirányzott	költségeit	megbecsülve	állítottuk	össze.	
	
	
Tisztelt	Taggyűlés!	
	
Kérem	 a	 költségvetési	 terv	 megvitatását,	 és	 az	 elnökség	 nevében	 javaslom	
jóváhagyását.	
	
	
Salgótarján,	2015.	március	30.	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 		 	 	 	
Melléklet:	táblázatos	költségvetés	
	
	
	
	 	

Kenyeres	István	s.k.	
elnök	



NÓGRÁD MEGYEI ÉPÍTÉSZ KAMARA 

2015. évi költségvetés terve

2014.évi 2015.
teljesítés terv

BEVÉTELEK:
Előző évi maradvány 4 540 789         2 511 021    
Alaptagdíj 3 782 000         4 000 000    
Eljárási díj 30 000              -                   
Igazgatás szolg.díj 395 000            200 000       
Nyilvántartási díj 153 000            350 000       
Kamatbevétel 86 189              20 000         
Pótdíj,helyreállítási díj 24 000              50 000         
Továbbképzés -                       100 000       
Kerekítési különbözet,egyéb 3 591                -                   
Bevételek (maradvány nélkül) 4 473 780        4 720 000   
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 9 014 569        7 231 021   

KIADÁSOK:
Magyar Építész Kamara befizetés 300 000            500 000       
Irodabérlet, rezsi 278 825            300 000       
Nyomtatvány, irodaszer 24 815              50 000         
Postaköltség 93 854              100 000       
Telefon és internetköltség 117 714            120 000       
Honlap működtetés, -                       50 000         
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés -                       30 000         
Terembérlet (taggyűlés, rendezvények) 16 000              50 000         
Szakmai rendezvények (díjak,tanulmányi verseny) 371 149            1 000 000    
Könyvelés 762 000            800 000       
Folyóirat,könyv,szabvány előfizetés 43 998              50 000         
Bankköltség 79 289              80 000         
Vagyon biztosítás 29 536              -                   
Munkabér és közterhei 3 584 494         3 600 000    
SZÉP kártya 271 400            -                   
Gépkocsihasználat 197 816            150 000       
Reprezentáció 6 122                50 000         
Kerekítés 1 744                -                   
Egyéb nem tervezett 72 343              30 000         
Év építésze díj 122 668            150 000       
Tanulmányi verseny támogatás 26 310              30 000         
Tartalék 2 438 678         91 021         
Terv szerinti értékcsökkenés 61 814              -                   
Behajthatatlan követelés 114 000            -                   
Kiadás (tartalék nélkül) 6 575 891        7 140 000   
KIADÁSOK ÖSSZESEN: 9 014 569        7 231 021   

2 102 111           

VESZTESÉG
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A	NMÉK	Felügyelő	Bizottságának	jelentése	a	Kamara	

2014.		április	és	2015.	április	közötti	tevékenységének	értékeléséről	

	

	

Tisztelt	Taggyűlés!	

	

A	 Felügyelő	 Bizottság	 a	 2014	 áprilisával	 kezdődő	 egy	 éves	 időszakban	 is	 –	 az	

alapszabálynak	megfelelően	–	folyamatosan	ellenőrizte	a	kamara	működését.	

Az	 ellenőrzés	 az	 elnökségi	 üléseken	 való	 személyes	 részvétellel	 és	 a	 gazdálkodás	

dokumentumainak	ellenőrzésével	történt.	

Ennek	eredményeként	a	Felügyelő	Bizottság	–	előzetes	tárgyalás	alapján	–	a	Taggyűlés	

számára	az	alábbi	jelentést	adja:	

	

A	kamara	működési	 feltételei	a	2014‐es	évben	biztosítottak	voltak,	a	 személyi	–	 tárgyi	

feltételek	 továbbra	 sem	 változtak.	 A	 Titkárság	 gyakorlottan,	 szakszerűen	 dolgozik,	

követi	a	jogszabályi	környezet	változásait.	A	technikai	feltételek	megfelelőek.	

A	 kamara	 „szolgáltatóként”	működik,	 továbbra	 sincs	 építész‐szakmai	 jellegű	 feladat,	 a	

szakmaiságot	 a	megszervezett	 rendezvények	képviselték.	Az	Etikai	 Fegyelmi	Bizottság	

egy	fegyelmi	ügyet	tárgyalt.		

A	 szakmai	 rendezvények	 kiemelkedő	 eseménye	 volt	 az	 Építészet	 hónapja	 keretében	

szervezett	előadás	sorozat,	amely	2014‐ben	Ybl	Miklós	életművének	adózott.	Stílusosan	

és	kiemelkedő	színvonalon	az	előadások	túlnyomó	többsége	Ybl	díjas	építészek	–	és	egy	

belsőépítész	–	tartották,	különleges	építészeti	alkotásaik	bemutatásával.	

Köszönet	 az	 Elnökségnek,	 különösen	 Kenyeres	 István	 Elnök	 Úrnak	 az	 évfordulóhoz	

méltó	rendezvénysorozat	megszervezéséért!	

Egyéb	 tekintetben	 is	 az	 Elnökség	 és	 Titkárság	 a	 megszokott	 jó	 színvonalon	 végzi	

munkáját.	
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A	gazdálkodás,	az	éves	költségvetési	beszámoló	értékelése	

	

A	 felülvizsgálat	 során	 értékeltük	 az	 éves	 költségvetési	 beszámolót	 és	 áttekintettük	 a	

gazdálkodás	objektív	feltételeit.	

Elmondható,	 hogy	 a	 szigorú	 és	 takarékos	 gazdálkodás	 mellett	 is	 a	 költségvetés	

veszteséges,	a	tartalék	folyamatosan	csökken.	A	tagdíjbevételek	–	ami	a	fő	bevételi	forrás	

–	messze	nem	elegendőek	az	állandó	és	 tovább	alig	csökkenthető	kiadások	fedezésére.	

Kis	kamara	vagyunk,	kötöttek	a	lehetőségeink	mind	a	bevételek	–	mind	pedig	a	kiadások	

tekintetében.	

A	Nógrád	Megyei	Építész	Kamara	2014.	évi	bevételi	és	kiadási	főösszege	9.014.569	Ft,	a	

tartalék:	2.511.021	Ft.	

	

Tisztelt	Taggyűlés!	

	

A	 2014‐es	 év	 működésének	 ellenőrzése	 alapján	 megállapítottuk,	 hogy	 a	 NMÉK	

működése	 2014‐ben	 is	 az	 előírásoknak	 megfelelő	 volt,	 gazdálkodása	 biztosította	 a	

stabilitást.	

A	Felügyelő	Bizottság	nevében	javaslom	az	elnökségi	beszámoló	elfogadását.	

	

	
	
Salgótarján,	2015.	április	7.	
	
	
	
	 	 	 	 	 	 	 Timmer	Zoltán	s.k.	
	 	 	 	 	 	 Felügyelő	Bizottság	Elnöke	
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BESZÁMOLÓ	

	
a	Nógrád	Megyei	Építész	Kamara			

Etikai‐Fegyelmi	Bizottság	2014.	évi	tevékenységéről	
	

	 A	 beszámolási	 időszak	 alatt	 kamaránk	 életében	 „történelmi”	 eseményre	 került	 sor.	

Példa	nélküli	ugyanis,	hogy	bepanaszolták	egyik	kollégánkat.	Az	elmúlt	év	novemberében	

Pest	megyéből	érkezett	panaszbeadvány	egy	tagtársunk	egy	új	–	de	nem	szokványosnak	

mondható	–	családi	ház	tervezése,	kivitelezése	kapcsán.	A	kamarai	törvény,	ill.	az	etikai‐

fegyelmi	szabályzat	előírásai	szerint	megalakult	fegyelmi	bizottság,	 lefolytatta	az	eljárást,	

meghallgatta	a	panaszost	és	tervezőt	is.	Mérlegelve	az	előadottakat	a	bizottság	úgy	döntött,	

hogy	 hiteltérdemlően	 nem	 bizonyítható	 a	 tervező	 etikai	 vétsége,	 ezért	 határozatával	 a	

panaszt	 elutasította.	 A	 panaszos	 ezt	 megfellebbezte.	 Jelenleg	 a	 másodfokú	 eljárás	 van	

folyamatban,	döntés	csak	a	taggyűlésünket	követően	várható.	

	 Egyéb	említésre	méltó	esemény,	az	Etikai‐Fegyelmi	Bizottság	tevékenysége	során	nem	

történt.	

	
Salgótarján,	2015.	április	9.	
	
	
	
	 	 	 	 	 	 	 	 Szeberényi	Endre	s.k.	
	 	 	 	 	 	 	 Etikai‐Fegyelmi	Bizottság	Elnöke	
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JAVASLAT	
Jelölő	listára	

A	Nógrád	Megyei	Építész	Kamara	Tisztújító	Taggyűlésére	
	

Tisztelt	Taggyűlés!	
	
	 A	2011.	májusban	megválasztott	tisztségviselők	–	elnökség	és	bizottságok	–	mandátuma	
lejárt,	 ezért	a	mai	 taggyűlésnek	új	 tisztségviselőket	kell	választania.	Választanunk	kell	elnököt,	
alelnököt,	elnökségi	tagokat,	két	bizottságot	és	küldötteket.	
	 A	 Jelölő	 Bizottságot	 2013.	 áprilisi	 ülésén	 választotta	 meg	 a	 taggyűlés,	 akinek	 feladata	
volt,	hogy	a	tisztújítást	minél	szélesebb	körű	jelölés	előzze	meg.	A	Bizottság	elvégezte	feladatát,	
és	a	tisztségviselők	választására	az	alábbi	jelöltlistát	állította	össze:	
	
Elnökség		(összesen	öt	fő)	
	
Elnök	:										 Kenyeres	István	
Alelnök:	 Kovács	Gábor	
Elnökségi	tag:	 Őze	János	
Elnökségi	tag:	 Fülöp	Zsolt	
Elnökségi	tag:	 Sisák	Gábor	József	
	
Felügyelő	Bizottság		
(A	bizottság	háromtagú,	elnökét	a	megválasztott	tagok	választják	meg!)	
Tag:		 Timmer	Zoltán	
Tag:	 Séber	Ferenc	
Tag:	 Matthesz	Gábor	
Póttag:	 Karácsony	Ágnes	
	
Etikai‐Fegyelmi	Bizottság	
(A	bizottság	öttagú,	elnököt	a	megválasztott	tagok	választják	meg!)	
Tag:	 Berkiné	Tőzsér	Katalin	
Tag:		 Szeberényi	Endre	
Tag:		 Tálos	Judit	
Tag:	 Torák	Oszkár	
Tag:	 Vas	Attila	
	
Küldött	
(30	tagonként	1	küldött	választandó!)	
Küldött:	 Kovács	Gábor		
Küldött:		 Kovács	Miklós	
Küldött:	 Sisák	Gábor	József	
	 A	2013‐ban	megválasztott	Jelölő	Bizottság	a	következő	tisztújításig	hivatalban	marad,	az	
esetleg	szükséges	rendkívüli	tisztújítás	jelölési	eljárásának	lebonyolítására.	
	
	 A	Taggyűlésen	lehetőség	van	más	jelölés	megtételére	is,	a	helyszínen	jelöltek	a	taggyűlés	
tagjainak	legalább	10	%‐os	szavazatával	kerülhetnek	fel	a	szavazólapra.	
	
2015.	április	13.	
																																																																														 	 Séber	Ferenc	s.k.	
																																																																							 	 								a	Jelölő	Bizottság	elnök	
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