
 

MEGHÍVÓ 
A Nógrád Megyei Építész Kamara 2016. évi taggyűlésére 

A taggyűlés időpontja: 
2016. április 28. (csütörtök) 14.00 óra 

(regisztráció 13.00 órától) 
A taggyűlés helyszíne: 

Geocsodák háza Salgóbányai Látogatóközpont 
Salgótarján, Medvesi út 14. 

 
 

N A P I R E N D 
 

1./  A NMÉK Alapszabályának módosítása 
 Előterjesztő: Kenyeres István a NMÉK elnöke 
2./  Beszámoló a Nógrád Megyei Építész Kamara Elnökségének 2015. évi 
 tevékenységéről. 
      Előterjesztő: Kenyeres István a NMÉK elnöke 
3./  Beszámoló a Nógrád Megyei Építész Kamara 2015. évi költségvetésének 
      teljesítéséről.   
 Előterjesztő: Kenyeres István a NMÉK elnöke 
4./ Javaslat a NMÉK 2016.évi költségvetési tervére. 
      Előterjesztő: Kenyeres István a NMÉK elnöke 
5./  A Nógrád Megyei Építész Kamara Felügyelő Bizottságának a beszámolója. 
      Előterjesztő: Timmer Zoltán a FEB elnöke 
6./ A Nógrád Megyei Építész Kamara Etikai-fegyelmi Bizottságának tájékoztatója 
 Előterjesztő: Vass Attila Zoltán a Bizottság elnöke 
7./ Bizottsági tag választása: 
 Előterjesztő: Séber Ferenc a Jelölő Bizottság Elnöke 
8./  Szavazás – határozathozatal a 2./ - 6./ napirendekről 
9./  Egyebek 

 
A napirendekhez tartozó előterjesztések a www.nmek.hu honlapunkon olvashatók! 

Határozatképtelenség esetén az ismételt taggyűlést azonos helyszínen és azonos 
napirenddel 15.30-tól tartjuk meg! 

A szünetben 14.30-15.30 szakmai továbbképzés: (külön regisztráció!) 
„Újdonság a látványbeton technológiában” – TDT designbeton 

Előadó: Simon Balázs kreatív igazgató, Majzik Imre fejlesztési igazgató 
www.tdtzrt.hu  

(A továbbképzésekért kreditpont szerezhető, amelynek akkreditálása folyamatban van!) 
 
 
Salgótarján, 2016. április 18. 
 
               Kenyeres István sk. 
                           elnök 
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Szám:15-1/2016. 
 
 

JAVASLAT 
a 

Nógrád Megyei Építész Kamara Alapszabályának  
módosítására 

 
 

Tisztelt Taggyűlés! 
 
 

 Kamaránk 2013. szeptember 24-i, rendkívüli Taggyűlése hagyta jóvá a ma 
még hatályos alapszabályt. Az elkészült alapszabályt – ahogyan kell – megküldtük a 
felügyeletet gyakorló belügyminisztériumba, és a bíróságnak. És ahogyan az utóbbi 
években szokás, feltettük a honlapunkra, ami még mindig ott olvasható.  
 Az elmúlt évben a Magyar Építész Kamara Elnöksége módosította a Pénzügyi 
és gazdálkodási szabályzatát, ami 2016. Január 1-től lépett életbe. 

A javaslat újra rendezi és kiegészíti a tagdíjfizetés kedvezményeit, illetve a 
mentességek eseteit. Bevezeti a tiszteletbeli tag fogalmát, aki idősebb korára már 
nem kíván élni a jogosultságaival, az tagdíj fizetése nélkül, tiszteletbeli tagként lehet 
a kamara tagja. 
A módosítás az Alapszabályunk 5.1.3. pontjának részbeni módosítását és 
kiegészítését jelenti, ahogyan az a határozati javaslatban szerepel.  Ezek a 
módosítások az elmúlt módosítás során elvégzett módosítások után tovább 
pontosítják a tagdíjak fizetésének rendjét. 
Kérem, hogy a javaslatban foglaltakat elfogadni szíveskedjenek. 

  
 
Határozati javaslat: 
I. 

 
1./  Az Alapszabály 5.1.3. pontjának k.) bekezdésének helyébe a következő 
rendelkezés lép: 
„k.) Tagdíjmentesség illeti meg a tiszteletbeli tagokat. A 70. életévét betöltött kamarai 
tag kérheti tiszteletbeli tagságát. A tiszteletbeli tagság jogosultsággal és 
kötelezettséggel nem jár. A tiszteletbeli tagsági kérelmet a jogosultságról való 
lemondással, az Elnökség határozathozatallal bírálja el.” 
 
2./ Az Alapszabály 5.1.3. pontja a következő l.) bekezdéssel egészül ki: 
„l.) Az a nyugdíjas, aki tárgyév január 15-ig nyilatkozatot tesz, hogy a tárgyévet 
megelőző évben kamarai tagsághoz kötött tevékenységet nem végzett, az a tagdíj 
30%-át (ezer forintra kerekítve) fizeti tagdíjként.” 
 
3./ Az Alapszabály 5.1.3. pontja a következő m.) bekezdéssel egészül ki: 
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„m.) Az a kamarai tag, aki a MÉK névjegyzékén érvényes tervezői, ill. szakértői 
jogosultsággal nem rendelkezik, vagy tervezői, ill. szakértői jogosultsága szünetel, a 
tagdíj 30%-át (ezer forintra kerekítve) fizeti tagdíjként. A kedvezmény a jogosultság 
szüneteltetésének időszakára vonatkozik, a további időszakra a teljes tagdíj 
időarányos részét kell fizetni.” 
 
II. 
A módosított alapszabályt egységes szerkezetbe foglalva a jóváhagyás után 8 napon 
belül meg kell küldeni a balassagyarmati Törvényszék részére. 
III. 
A módosított és jóváhagyott alapszabályt a kamara honlapján közzé kell tenni. 
 
Határidő: értelemszerű 
Felelős: a kamara elnöke 
 
 
Salgótarján, 2016. április 16. 
 
 
                                                                        Kenyeres István sk. 
                                                                                  elnök 
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Szám: 15-2/2016. 

 
 

BESZÁMOLÓ 
A Nógrád Megyei Építész Kamara Elnökségének 

2015. 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 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, de ez évben felgyorsult! – folyamatosan változó jogszabályok 
között, és egyre változó szabályok-előírások között kell ellátnia.  
  
 A Nógrád Megyei Építész Kamara aktuális taglétszáma 149 fő, akik közül 
aktív tagnak számít 85 kollégánk. 30-an szüneteltetik tagságukat, külön 
névjegyzéken 27 kollégánk szerepel (technikusok, műszaki vezetők vagy ellenőrök). 
A kettős tagok száma 15, és az elnökség - megelőlegezve a taggyűlés jóváhagyását 
– 7 kollégánknak „tiszteletbeli tag” státuszt adott. 
Ezek az adatok jellemzik a környezetünket, ami még továbbra sem túlságosan 
barátságos az építéshez, a szakmánkhoz. Ezek a számok majd a gazdasági 
kérdéseknél, a költségvetés tervezésénél lesznek igazán érdekesek: gyakorlatilag az 
állandó, alig változtatható költségeink nagyobbak, mint a beszedhető bevétel. (Lásd 
még a költségvetést) 
 
 Elöljáróban beszámolhatunk arról, hogy az elmúlt évet anyagi gondok nélkül 
dolgozhattuk végig, köszönhetően a Miniszterelnökség pályázatának, amin jelentős 
segítséget kaptunk. 
 És azt már most bejelenthetem, hogy ez évre is kaptunk pályázati felhívást, 
hasonló nagyságrendű támogatásra.(A taggyűlésig ki is dolgozzuk a pályázatot.) 
 
 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 
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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. 
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 - 2015 - évet az Építész Kamara is az elektronikus ügyintézés 
jegyében kezdte. Ezzel a munka kicsit bonyolultabb, szokatlanabb, nehézkesebb lett, 
és úgy tűnik a papírból sem lesz kevesebb. Az iktatás már géppel központilag készül. 
 A mellékelt titkársági beszámoló hű képet ad az elvégzett munkájukról, annak 
ellenére, hogy elsősorban a „hivatalos”, tehát az írásbeli dokumentumokat rögzíti. 
 
Tisztelt Taggyűlés! 
 
 Az Elnökség ülésein a ritkuló tagfelvétel, a névjegyzékbe vétel aktuális 
kérdéseinek megvitatásán túl természetesen határozunk 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, 
rendezvényeink témáit, rendjét, vagy a működéshez aktuálisan szükséges 
döntéseket hozzuk meg.  
Az elmúlt év végén lehetőséget kaptunk, hogy néhány a megyében elkészült 
épületet, történést bemutathassunk, ami meg is történt, három kollégánk – 
jelentkezésük alapján – szerepelt a kiadványban. Ez a kezdeményezés helyeselhető, 
reméljük lesz folytatása is. 
 
  Az elmúlt évben etikai vagy fegyelmi ügyben az Etikai-Fegyelmi 
Bizottságnak egy feljelentés adott feladatot. A bejelentés még 2014-ben érkezett, az 
eljárás viszont már ebben az évben – legalábbis részünkről – fejeződött be. A 
történések az Etikai-Fegyelmi Bizottság elnökének beszámolójában megismerhetők, 
az eredményről később lehet beszámolni.                                                                                  
  A továbbképzések „szabadon választott” kreditpontos része megmaradt, 
azokat változatlanul működtettük tovább. A „kötelező” részének előadásait, a Magyar 
Építész Kamara kiválasztott előadói végzik – ezt nem sikerült az elmúlt évben itthon 
megtartani, erre csak 2016-ban kerülhetett sor. Az e kérdéskörben vallott elvünket 
továbbra sem akarjuk megváltoztatni, bár módosítanunk kellett. 
 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 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 az elmúlt évben is „takarékon” működött. E gondolatnak új „színt” 
adhat a pénzügyi-gazdasági helyzet alakulása, ahogyan a bevezetőben erről szó 
volt, újabb pénzügyi segítség újra elindíthatja a közös programok szervezését. 

http://www.nmek.hu/
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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. 
A mai taggyűlésre beterjesztett Alapszabály módosító javaslat – amit a MÉK 
Pénzügyi Szabályzata tartalmaz – lehetősséget ad az idősebb, és már nem szívesen 
dolgozó kollégáinkon, akik „tiszteletbeli tag” státuszt kaphatnak, immár 
tagdíjmentesen. 
 Az elmúlt évben munkánkra törvényességi észrevétel, kifogás nem érkezett. 
 A Felügyelő Bizottság elnöke rendszeresen részt vesz az elnökség ülésein, 
közvetlenül érzékelve a határozatok megszületésének körülményeit, és a kamara 
működésével kapcsolatos egyéb észrevételek a Felügyelő Bizottság beszámolójából 
megismerhetők. 
 
Tisztelt Taggyűlés! 
 
 Az elmúlt évben megrendeztük az „Építészet hónapja” rendezvényeit, ami a 
pályázati szakmai programunk fontos része volt. Az eddig már bevett városokban – 
Balassagyarmat, Szécsény, Salgótarján, Pásztó – tartottunk konferenciát. Ebben az 
évben a várak illetve a természetvédelem kapta a főszerepet, bár Szécsényben 
láthattunk egy új, igen barátságos lakóotthont! Az előadók gyakorló régészek, és 
várépítő építészek voltak, akik jó előadásokat tartottak a hallgatóságnak. A 
visszhangokból úgy érzékeltem, hogy a közönség is élvezettel hallgatta az 
előadásokat. Sajnálhatják azok, akik nem vették a fáradságot, hogy eljöjjenek. 
 Az „Év Építésze 2015” díj átadása és a művek bemutatása ez alkalommal a 
salgótarjáni konferencián – a Geopark új kutatóházában - történt, ahol Balázs Ferenc 
építész 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 az évzárón 
könyvjutalmakat adtunk át. 
 
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.  
Álljon itt egy idézet a 2014. évi beszámolóból: 
 „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. 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. Ilyen „egyszerű” 
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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.(!)” 
 Igen, akkor nem voltunk kedvező anyagi helyzetben, úgy ítéltük meg, hogy 
legfeljebb egy évig húzzuk önálló kamaraként, és egyesülnünk kell valamelyik 
szomszédos kamarával.  
Most optimistábbak vagyunk, ami a költségvetési helyzetünket illeti. Jelentős 
segítséget kaptunk – valamennyi kamarával együtt – a Miniszterelnökségtől. Miután 
több építészkamarával volt olyan konzultáció, ami a szakma helyzetéről és ebben a 
sorban a kamarák helyzetéről volt szó, Lázár János miniszter úr látva mind a 
kamarák, mind a szakma művelőinek nyomorúságos helyzetét, segítségül 
támogatást ajánlott fel a kamaráknak. Lehetőséget kaptunk, hogy szakmai program 
benyújtásával támogatásra pályázhassunk, és ezzel a Nógrád Megyei Építész 
Kamara 4.975.000,- Ft. támogatást nyert. Igaz, a pénz ténylegesen csak 
novemberben érkezett meg, de már szeptembertől a tény ismert volt, így kicsit 
szabadabban vettük a lélegzetet. Ez év június 15-ig kell elszámolni s támogatás 
felhasználásáról. ( „Hol nagy az ínség, közel a segítség!”) 

Sikerült egy új másoló-nyomtató- szkennert beszereznünk, valamint egy 
digitális kamerát, amivel rögzíteni és archiválni tudjuk az elhangzott előadásokat. 
Ebből a pályázati pénzből támogattuk a 2016. évi kötelező továbbképzés költségeit. 

  
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. 
 
Az Elnökség nevében köszönöm mindenkinek a segítő munkáját, mellyel hozzájárult 
a kamaránk fennmaradásához és működéséhez.  
A most megválasztott bizottsági tagunknak tisztségviselőknek sikeres munkát 
kívánok. 
 
Salgótarján, 2016. április 16. 
 
 
                                                                                Kenyeres István sk. 
                                                                                       elnök 
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Szám: 15-a/2016. 

 
BESZÁMOLÓ  

 
A Nógrád Megyei Építész Kamara Titkárságának 

2015. évi munkájáról 
(Az elnökségi beszámoló melléklete) 

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

 

Közigazgatási hatósági ügyek: 
„LOTUS NOTES” alapú ügyviteli rendszerben.  
Összes ügyirat 2015. évben:   293  db 
Érkezett irat:           61 db 
Tagsági iktatókönyvben főszámon:      54 db 

alszámon (kimenő válasz irat)    123 db 
Saját iktatókönyvben főszámon:       29 db 

alszámon (kimenő válasz irat)      26 db 
 
Határozatok száma  :       35 db 
- Ebből tervezői+ szakértői jogosultság  3 db, ebből új  3  db  
- Felelős műszaki vezetői jogosultság   4 db, ebből új  4  db 
- Műszaki ellenőri jogosultság             5 db, ebből új  5  db 
- TÉ energetikai tanúsítói igazolás 3 db 
- Hatósági bizonyítvány kiállítása: 7 db 
- Igazolás kiadása:  1 db  
- Elutasított kérelem 2015. évben nem volt. 
- Átjegyzési határozat:                                           1 db 
- Adatváltozás határozat 1 db  
- Hivatalból történő átsorolás 16 fő részére:  
-Tagságot és jogosultságot felfüggesztő határozat: 11 db, visszaállítás: 5 db. 
Az iktatott ügyiratokon kívül e-mailon kiküldött tájékoztatók, levelek száma havi 
szinten 10-20 db. 
 
Elnökségi ülések: 
 2015. évben- az elnökség 9 esetben ülésezett és 3 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 tag + 1 fő nyilvántartott volt.  
2 főnek saját kérelemre megszüntettük nyilvántartott ( ÉK ) státuszát.  
1 fő elhalálozott. 

 

 

NÓGRÁD MEGYEI ÉPÍTÉSZ  
KAMARA ELNÖKSÉGE 
3100 Salgótarján, Mártírok útja 1.  
Tel/fax: +3632 423-253 Tel: +3632 789-479 
Honlap:www.nmek.hu  E-mailnmek@upcmail.hu  

 

http://www.nmek.hu/index.php?option=com_content&task=view&id=123&Itemid=135
http://www.nmek.hu/
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  2 
 

 
Taggyűlés: 
 2015. évben egy alkalommal tartottunk taggyűlést (2015. április 23.) aminek 
lebonyolítása, szintén a titkárság feladata volt, zavartalanul, rendben zajlott le. 
 

Továbbképzések: 
2015. évben 9 alkalommal tartott kamaránk helyben, ingyenesen 

továbbképzést, ahol összesen 8,5 pontot lehetett szerezni. 
Továbbképzések szervezése, akkreditációja, a pontokról szóló igazolások kiadása 
szintén a titkárság feladata. Az elmúlt évben 172 db igazolást adtunk ki. 
 
Taglétszám: 
2016-01-31 állapotnak megfelelően a tagjaink száma összesen 149 fő. 

- Ebből 15 fő kettős kamarai tag,  
- tagságát szünetelteti (felfüggesztette) 30 fő,  
- külön névjegyzékben 27 főt szerepeltetünk, ebből 8 fő technikus és 18 fő a 

nyílván-tartottak (felelős műszaki vezető, műszaki ellenőr) száma,  
- 7 fő Tiszteletbeli tag. 
- 85 fő aktív tag. 

 
A MÉK 2015. évben 4 alkalommal tartott titkári értekezletet, ezeken részt vettünk.  
A névjegyzék vezetése és a kamara honlapja naprakész. 

 
 

Salgótarján, 2016. április 18. 
 
 
 

Spiegel Józsefné sk.     Kenyeres István sk. 
titkár          elnök 
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NÓGRÁD MEGYEI ÉPÍTÉSZ  
KAMARA ELNÖKSÉGE 
3100 Salgótarján, Mártírok útja 1.  
Tel/fax: +3632 423-253 Tel: +3632 789-479 
Honlap:www.nmek.hu  E-mail 
nmek@upcmail.hu   

  
Szám: 15-b/2016. 
A Nógrád Megyei Építész Kamara szervezésében megtartott továbbképzések 2015-ben.  
(Az elnökségi beszámoló melléklete) 

2015-04-08 "Salgótarján városközpontjának funkcióbővítő rehabilitációja" című projekt eredményeinek bemutatása 
Helyszíni bejárás a megújult Apolló Centrumban 

29 fő 1 pont 

2015-04-23 Országos Tűzvédelmi Szabályzat 
A tűzvédelmi műszaki szabályozás változásainak áttekintése 
A változások fejezetek szerinti áttekintése 
Építmények tűzvédelmi követelményei 
Az építészeti – mérnöki tevékenység vonatkozásában kiemelt figyelmet érintő további tűzvédelmi 
jogszabályváltozások 
Tűzvédelmi tervezői, szakértői jogosultságok 

27 fő 0,5 pont 

2015-10 hó 
  
 

 

 
Az" Építészet Hónapja 2015 "rendezvénysorozat 
● Október 05.  
Az építészet hónapja megnyitó 
Az év építésze 2015 díj átadása 
előadó: Kenyeres István építész. a NMÉK elnöke 
Z.p.o. Geopark Novohrad – Nógrád bemutatkozása 
előadó: Anderko Erika - a Z.p.o. Geopark Novohrad - Nógrád elnöke 
A Novohrad-Nógrád Geopark bemutatkozása, tevékenységeinek ismertetése  
előadó: Molnár Katalin ügyvezető igazgató 

● Október 15.  
A királynék vára, a várak királynéja: Diósgyőr 
előadó: Cséfalvay Gyula „Pro architectura” díjas építész, felelős tervező 

 

19 fő 

 

 

 

 

11 fő 
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● Október 19.  
 A drégelyvári déli ágyútorony feltárása 2013-2014-ben. 
előadó: dr. Mordovin Maxim régész 
A Balassagyarmati vár 
előadó: Őze János építész  

● Október 21.  
A Betánia – ferences szeretetotthon építéséről-épületbejárás 
előadó: Csanády Mátyás Gábor DLA, vezető építésztervező 
Uradalmi épületek a Ráday família Nógrád vármegyei birtokain a 18-19. században 
előadó: Kovács Krisztián helytörténész 
● Október 26.  
 A neobarokktól a modernig - Wälder Gyula építészete 
előadó: Kovács Gábor építész 
● Október 27.  
Cserhát Natúrpark – „új lehetőség a vidékfejlesztésben” 
előadó: Ispánné Péter Éva 
A hollókői vár építéséről 
előadó: Komjáthy Attiláné Kremnicsán Ilona vezető építésztervező 
● Október 29.  
A fűzéri vár építéséről 
előadó: Rudolf Mihály DLA, Ybl díjas, Pro Architectura díjas építész 
A szecesszió Losoncon  
előadó: Böszörményi István tanár, helytörténész 
Az építészet hónapja rendezvények bezárása 
előadó: Kenyeres István építész. a NMÉK elnöke 
 

 

 

19 fő 

 

15 fő 

 

 

17 fő 

 

18 fő 

 

 

17 fő 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7x1= 

7 pont 

Összesen: Továbbképzések száma:  9 db 172 fő 8,5 pont 
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Szám: 15-3/2016. 

BESZÁMOLÓ   

A Nógrád Megyei Építész Kamara  
2015. évi költségvetési tervének teljesítéséről 

 

 
Tisztelt Taggyűlés! 
 
A Nógrád Megyei Építész Kamara költségvetési tervezetét a Taggyűlés 2015. 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 2015. év végén a Miniszterelnökség pályázata 
útján 4 975 000 Ft támogatásban részesült. Ebből az összegből a beszámolónkban 
2 823 660 Ft-ot szerepeltetünk, amit a múlt évben a bérköltség és a bérleti díj 
részbeni fedezetére használtunk fel. A többi kiadással ez év május végéig kell 
elszámolnunk. 
 

A Nógrád Megyei Építész Kamara 2015. évre jóváhagyott 
költségvetési terve a bevételek terén összességében a támogatás nélkül   
99%-ban teljesült, ami bizonyítja,hogy megalapozott volt a tervezés ,a 
támogatás beszámításával a teljesülés 158 %.  
- A tagdíjak vonatkozásában a jóváhagyott mértéktől kissé kevesebb a 
bevétel, 97%, az elmúlt évi bevételt ez némileg meghaladta, a tagdíjak nem 
változtak, a tartozások egy részét sikerült behajtanunk. 
- Az igazgatási szolgáltatási díjak,- új jogosultságok, meghosszabbítások- 
összege a tervezettnél több lett 153% a teljesítés. A tervezettnél többen 
kértek új szakmagyakorlási engedélyt. 
 - A nyilvántartási díj több a tervezettnél 122 %, ezt a díjat a névjegyzékben 
szereplő szakmagyakorlók és a technikusok fizetik. Felhívásunka többen 
befizették a tartozásukat is.   
- A kamatbevétel a tervezett szinten van.  
- 2015-ben a hátralékos tagdíj befizetés pótdíjából kevesebb a bevétel, nem 
számoltunk fel pótdíjakat.  
- A kinnlevőségünk – mely gyakorlatilag a tagjaink tartozása – 2015. 
december 31-i állapot szerint 421 000,- Ft volt, ennek több mint a felét 
felszólításunkra ez évben már befizették tagjaink.  
  

 

 

NÓGRÁD MEGYEI ÉPÍTÉSZ  
KAMARA ELNÖKSÉGE 
3100 Salgótarján, Mártírok útja 1.  
Tel/fax: +3632 423-253 Tel: +3632 789-479 
Honlap:www.nmek.hu  E-mailnmek@upcmail.hu  
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Ennek megfelelően a Nógrád Megyei Építész Kamara 2015. évi bevételi 
főösszege: 9 972 991 Ft, azaz kilencmillió kilencszázhetvenkettőezer 
kilencszázkilencvenegy forint volt.   
A tartalék – maradvány – nélküli bevétel 7 461 970,- Ft. 
 

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 elmúlt évekre 220 000 Ft-os tartozásunk 
van, ezt ez évben rendezni fogjuk, ezért itt a teljesítés csak 61%. 
- Az állandó költségek közül az irodabérlet díja emelkedett havi 425 Ft-al, a 
többi költségnél megtakarítás jelentkezik,  vagy csak kismértékben tér el a 
tervezettől.. 
- 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 is 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, egyéb kiadásunk e soron nem 
jelentkezett. 
- A szakmai rendezvényhez tartozik, de önállóan szerepel a terembérlet 
költsége, itt is jelentős a megtakarítás, elmaradt a kötelező továbbképzés, 
ennek nem kellett a terembérleti díját kifizetnünk. 
- A szakmai rendezvényre betervezett összeg az elmúlt évekhez hasonlóan 
jelentősebb összeg volt 1.000.000,-Ft, de ez az összeg nem került 
felhasználásra.   2015-ben nem kellett teljes kiállítási anyagot készíttetni, 
csak egy pár új tabló készült, aminek az összege az egyéb nem tervezett  
soron került elszámolásra . Kötelező továbbképzés nem volt, előadókat sem 
kellett fizetnünk. 
  -Folyóiratok, könyvek beszerzésénél túlléptük a tervezetet,  kifizettük az 
építész évkönyvet és vettünk 10 db könyvet a szakmai előadók honorálása – 
céljára.  
-  A bankköltség kevesebb lett a tervezettnél. 
- 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 elnökség tagjai több rendezvényen 
vettek részt 
- A SZÉP kártya - amit a titkárság alkalmazottai a korábbi években kaptak- 
ez évben nem volt. 
- A reprezentációra fordított összeg jelentősen elmaradt a tervezettől, 
elsősorban takarékossági okokból.  
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Az egyéb nem tervezett kiadás többlete abból adódik, hogy szoftver 
megújítás vált szükségessé a pályázathoz szükséges okmányok hitelesítését 
fizettük és reklámanyagok készítését fedeztük .  
- Az „Év építésze” díjának költsége túllépte a tervezettet, a díjazottaknak az 
oklevél mellé járó éremből többet készítettünk,  4 db-ot,így ez az összeg 
jövőre már nem fog jelentkezni 
- Az építőipari szakközépiskola tanulmányi versenyét nem pénzjutalommal, 
hanem egy könyv ajándékozásával támogattuk. 
- Kamaránknak tartozása nincs.  
 
A Nógrád Megyei Építész Kamara 2015 évi összes kiadása – a maradvány 
beszámítása nélkül: 5 976 550,- Ft 
Ez az összeg 1 338 240 Ft-al több mint a tényleges (tartalék és támogatás 
nélküli) bevételünk, tehát ennyi lett volna a veszteség,  mint ezt jeleztük is a 
múlt évi beszámolónkban.  
A Miniszterelnökség támogatásának köszönhetően viszont a tartalék nélküli 
éves eredmény: 1 485 420 Ft. 
A maradványt is figyelembe véve a tartalékunk így 3 996 441 Ft lett. 
 
A Nógrád Megyei Építész Kamara költségvetésének a kiadási főösszege a 
bevételi főösszeggel azonosan 9.972 991,- Ft, azaz kilencmillió 
kilencszázhetvenkétezer kilencszázkilencvenegy 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 továbbá is az igen takarékos 
gazdálkodás a jellemző.  
 
 
Tisztelt Taggyűlés! 
Kérem az elmúlt évi költségvetés teljesítéséről szóló beszámoló 
megvitatását és az elnökség nevében javaslom elfogadást. 

 

Salgótarján, 2016. április 15. 
 

Melléklet: táblázatos kimutatás 
 
 
 

        Kenyeres István sk. 
        elnök 



NÓGRÁD MEGYEI ÉPÍTÉSZ KAMARA

2015. évi költségvetés teljesítése

2015. évi 2015.évi teljesítés

(HUF) terv teljesítés %

BEVÉTELEK:

Előző évi maradvány 2 511 021        2 511 021          100,00%

Alaptagdíj 4 000 000        3 879 000          97,00%

Igazgatás szolg.díj 200 000           305 000             153,00%

Nyilvántartási díj 350 000           428 000             122,00%

Kamatbevétel 20 000             21 510               108,00%

Pótdíj,helyreállítási díj 50 000             4 800                 10,00%

Továbbképzés 100 000           -                     0,00%

Miniszterelenökség pályázat -                      2 823 660          0,00%

Bevételek (maradvány nélkül) 4 720 000      7 461 970         158,00%

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 7 231 021      9 972 991         138,00%

KIADÁSOK:

Magyar Építész Kamara befizetés 500 000           304 000             61,00%

Irodabérlet, rezsi 300 000           305 100             102,00%

Nyomtatvány, irodaszer 50 000             12 810               26,00%

Postaköltség 100 000           94 625               95,00%

Telefon és internetköltség 120 000           103 452             86,00%

Honlap működtetés, 50 000             -                     0,00%

Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés 30 000             0,00%

Terembérlet (taggyűlés, rendezvények) 50 000             16 000               32,00%

Szakmai rendezvények (díjak,tanulmányi verseny) 1 000 000        14 580               1,00%

Könyvelés 800 000           762 000             95,00%

Folyóirat,könyv,szabvány előfizetés 50 000             70 000               140,00%

Bankköltség 80 000             76 956               96,00%

Munkabér, megbízási díj  és közterhei 3 600 000        3 585 011          100,00%

Gépkocsihasználat 150 000           187 055             125,00%

Reprezentáció 50 000             24 578               49,00%

Kerekítés -                      1 098                 

Egyéb nem tervezett 30 000             104 381             348,00%

Év építésze díj 150 000           243 998             163,00%

Tanulmányi verseny támogatás 30 000             3 999                 13,00%

Tartalék 91 021             3 996 441          4391,00%

Terv szerinti értékcsökkenés -                      66 907               

Behajthatatlan követelés -                      -                     

Kiadás (tartalék nélkül) 7 140 000      5 976 550         84,00%

KIADÁSOK ÖSSZESEN: 7 231 021      9 972 991         138,00%

-                     

Eredmény 1 485 420         
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Szám: 15-4/2016. 
 

 

A NÓGRÁD MEGYEI ÉPÍTÉSZ KAMARA  
2016 évi költségvetési terve 

Tisztelt Taggyűlés! 
 

 A Nógrád Megyei Építész Kamara Elnöksége ez év április 12.-i ülésén 
megállapította a 2016. év költségvetési tervét, és azt a Taggyűlés elé terjeszti, 
javasolva annak elfogadását. 

 
A Nógrád Megyei Építész Kamara 2016. évre vonatkozó költségvetése 

szerkezetében hasonló a korábbi évekéhez. Új elemként jelenik meg a 
Miniszterelnökségtől pályázat útján nyert bevétel, mellyel a kamara törvényes 
működését kívánja támogatni.  
A bevételi oldal tervezésekor a törvény által lehetséges minden forrást 
figyelembe vettünk a 2016. február 1-én névjegyzéken levő aktív, tagdíjat 
fizető taglétszám valamint a nyilvántartotti létszámát számbavételével. 
A kiadási oldalon a kötelezően előírt tevékenységek ellátásához szükséges 
működési költségeken felül a szakmai tevékenységek finanszírozásával 
számolunk, továbbá is tervezzük a szakmai rendezvények támogatását, 
valamint a támogatás terhére a titkárságon a géppark megújítását,  korszerűbb 
fénymásoló, szkennelő , kamara, pár bútordarab megvételét. 
 
Bevételek 

Bevételünk jelentős részét továbbra is a tagdíj képezi. A tagdíj éves 
összege 2016 -ban 50.000.Ft/fő 

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 3 850 000,- Ft  
összeget bevételként.  
         Az igazgatási szolgáltatási díjnál a múlt évihez hasonlóan 200 000 Ft 
bevételt terveztünk. 
         A kamaránk által nyilvántartott szakmagyakorlók díja ez évben nem 
emelkedett 15.000 Ft/ nyilvántartott. A technikusok is ebbe a kategóriába 
tartoznak, itt a bevételi összeget a múlt évihez viszonyítva némileg 
megemeltük a nyilvántartottak számának megfelelően 380 000 Ft-ra. 
         A banki kamatot a lekötött tartalék összeg és a várható banki kamatok 
alapján kalkuláltuk a múlt évi összeghez hasonlóan. 
         Az Alapszabályunknak megfelelően a tagdíjat késedelmesen fizetőknek 
pótdíjat fogunk felszámolni. 
        Az előző évi pénzmaradvány a 2015. évi teljesítésnek megfelelő összeg, 
azaz 3 996 441,- Forint. 
         2016-ben számolunk a Miniszterelnökségtől 2015-ben kapott támogatás 
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2016-ra áthúzódó részével, valamint az újabb 5 000 000 Ft-os támogatással.  
 
Összességében a 2016. évi várható tényleges tervezett bevétel: 4.460.000,- 
Ft. 
Ezt kiegészít a Miniszterelnökség támogatása 7 150 000 Ft-al, valamint a múlt 
évi 3 996 441 FT-os maradvány, így a bevétel főösszege: 
15 606 411,-Ft, azaz tizenötmillió hatszázhatezer négyszáztizenegy Forint.  
 
Kiadások 

A Magyar Építész Kamarához történő befizetés a tervezett 
tagdíjbevételek figyelembe vételével a vonatkozó szabályzat szerinti képlet 
alkalmazásával kiszámított összeg, melyhez hozzátettük a korábbi évek 
tartozását, így terveztük be a várható 500.000,- Ft összeget. 
- Az irodabérlet kiadásainak némi emelkedésével számolunk, ezért itt a 
320.000 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. 
- A támogatás terhére év elején megvettük az új ,nyomtatót, szkennelőt,  mely 
nagy mértékben segíti a titkárság munkáját. Szükséges iratmegsemmisítő 
beszerzése, mindezekre  600 000 ft-ot terveztünk. 
- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése címen új kamerát vettünk a támogatás terhére, 
új asztal, szék beszerzése is szükséges, ezért itt tervezünk 500 000 Ft kiadást. 
- Terembérletnél a rendezvényeinkhez igénybe vett termek várható bérleti díját 
terveztük be.   
- Szakmai rendezvényekre ez évben jelentősebb összeget, 2 500.000.Ft-ot,   
irányzunk elő. A kötelező továbbképzést már az év megszerveztük,ennek  
kiadásait már átutaltuk a Magyar Építész Kamarának.  Az „Építészet hónapja” 
rendezvénysorozat finanszírozására és szakmai kirándulások megszervezésére,           
- melyekre már évek óta nem került sor-  kívánjuk fordítani a tervezett kiadás nagy 
részét. Itt számoljuk el a kiállításokra készíttetett tablók költségét is. 
- A könyvelés díja 2016-ben várhatóan emelkedni fog a Miniszterelnökségi 
pályázat elszámolása többletmunkát jelent a könyvelők részére . 
- A folyóirat, könyvek, költségét megemeltük, ismét beszerzünk ajándékozás 
céljára adható könyvet, albumot. 
- A bankköltségnél az előző évi kiadásnak megfelelő összeggel számolunk. 
- Tiszteletdíjként összesen 800 000 Ft-ot tervezünk, ebben benne van a 
tervtanácsba ,az építésfelügyeleti ellenőrzésekhez delegáltak díjazása is.  
- A munkabérek és járulékait meg kell  emelnünk, figyelemmel a 
többletmunkára és arra hogy az elmúlt években a titkárság dolgozóinak bére 
takarékossági okokból nem emelkedett. A Szép kártya biztosítását is 
beterveztük 200 000 Ft értékben. 
- A gépkocsi használat költségét a múlt évi kiadásnak megfelelően terveztük.  
- A reprezentáció (taggyűlési büfé és elnökségi ülések üdítő, kávé költsége) 
költségét megemeltük, számolva a több rendezvénnyel  
- Az egyéb, nem tervezett kiadásokra 50.000.- Forintot tervezünk, előre nem 
látható költségeink fedezésére. 
- Külön soron szerepel az iskolai tanulmányi verseny támogatása, némi 
pénzjutalom és könyv vásárlásával 50.000,- Ft értékben. 



 3 

- Az „Év építésze” díj és járulékainak tervezett összege most is 180.000 Ft.-al 
lett betervezve.. 
A tényleges tervezett kiadás, tartalék nélkül 11 690 000,- Ft.  
A tartalék várhatóan 3 716 441 Ft. 
Fentiek alapján 2016. évben a bevétellel azonos 15 606 411,-Ft összegű 
kiadási főösszeg várható. 
 A kiadások összegét továbbra is takarékosan terveztük csak a működéshez 
szükséges összegeket vettük figyelembe. 
  
 Fentiekből egyértelműen kiderül, hogy a 2015. évhez viszonyítva, amikor 
már a működésünk is kérdéses volt, nagyon pozitív változást hozott a 
Miniszterelnökség támogatása. A kormányzat felismerte hogy csak a tag és 
nyilvántartási díjak bevételéből nem tudja a kamara ellátni a jogszabályokban 
előírt feladatait. 2016-tól ismét rendeződni látszik a kamaránk gazdasági 
helyzete. 
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, 2016. április 15.         
         
Melléklet: táblázatos költségvetés 
 
 
 
  

Kenyeres István sk. 
elnök 



NÓGRÁD MEGYEI ÉPÍTÉSZ KAMARA

2016. évi költségvetési terve

2015.évi 2016. évi 

teljesítés terv

BEVÉTELEK:

Előző évi maradvány 2 511 021        3 996 441

Alaptagdíj 3 879 000        3 850 000

Igazgatás szolg.díj 305 000           200 000

Nyilvántartási díj 428 000           380 000

Kamatbevétel 21 510             20 000

Pótdíj,helyreállítási díj 4 800               10 000

Továbbképzés -                   4 460 000

Miniszterelenökség pályázat 2 823 660        7 150 000

Bevételek (maradvány nélkül) 7 461 970      11 610 000

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 9 972 991      15 606 411

KIADÁSOK:

Magyar Építész Kamara befizetés 304 000           500 000

Irodabérlet, rezsi 305 100           320 000

Nyomtatvány, irodaszer 12 810             80 000

Postaköltség 94 625             100 000

Telefon és internetköltség 103 452           120 000

Honlap működtetés, -                   50 000

Gépek beszerzése 600 000

Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés 500 000

Terembérlet (taggyűlés, rendezvények) 16 000             80 000

Szakmai rendezvények (díjak,tanulmányi verseny) 14 580             2 500 000

Könyvelés 762 000           900 000

Folyóirat,könyv,szabvány előfizetés 70 000             100 000

Bankköltség 76 956             80 000

Tiszteletdíj 800 000

Munkabér, megbízási díj  és közterhei 3 585 011        4 200 000

Szép kártya 200 000

Gépkocsihasználat 187 055           180 000

Reprezentáció 24 578             100 000

Kerekítés 1 098               -                   

Egyéb nem tervezett 104 381           50 000

Év építésze díj 243 998           180 000

Tanulmányi verseny támogatás 3 999               50 000

Tartalék 3 996 441        3 716 411

Terv szerinti értékcsökkenés 66 907             

Behajthatatlan követelés -                   

Kiadás (tartalék nélkül) 5 976 550      11 690 000

KIADÁSOK ÖSSZESEN: 9 972 991      15 606 411

-                   

Eredmény 1 485 420      



 
 
Szám: 15-6/2016. 

 

 

TÁJÉKOZTATÓ 
 

A Nógrád Megyei Építész Kamara 
Etikai és Fegyelmi Bizottságának 

2015. évi működéséről 
 

Tisztelt Taggyűlés! 
 
 
A 2015-ben megválasztott Etikai és Fegyelmi Bizottság elé a tárgyévben 

panasz, beadvány nem érkezett. 
2014-ben a bizottsághoz beérkezett panaszbeadvány vonatkozásában az 

alábbiakról tájékoztatom a taggyűlést: 
1. A bizottság a panaszkérelmet megalapozatlannak találta és nem fogadta be. 
2. Panaszos az etikai és fegyelmi ügyekben másodfokon eljáró Magyar 

Építész Kamara Etikai és Fegyelmi Bizottságához fordult, mely a panaszt befogadta. 
Tekintettel arra, hogy a nevezett ügy kapcsán bírósági eljárás volt folyamatban, a 
Bizottság az etikai-fegyelmi eljárás lefolytatását felfüggesztette. 

3. Az ügyben előrehaladás nem történt. 
 

Kérem a tájékoztató tudomásulvételét. 

 
Salgótarján, 2016. április 18. 

 

 

                Vass Attila Zoltán sk. 
                                        elnök 
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Szám: 15-7/2016. 
 

JAVASLAT 
 

Az Etikai-fegyelmi Bizottság 
tagjának megválasztására 

 
 

Tisztelt Taggyűlés! 
 
 A 2015. évi taggyűlésünkön választottuk meg bizottságaink tagjait, majd a 
bizottságok maguk közül választottak elnököt.  2016. április 11-én kelt levelében az 
Etikai-és fegyelmi Bizottság elnöke – Vass Attila Zoltán – hivatali teendőinek 
növekedésére és emiatt összeférhetetlenségre hivatkozva lemondott bizottsági 
elnökségéről és tagságáról. Ezt az elnökség a mai taggyűlési nappal fogadta el, így 
az elnöki beszámolót még Ő készítette el. 
 Miután a bizottság elnök nélkül és hiányos tagságú – alapszabályunk szerint – 
nem lehet, ezért a mai taggyűlésen meg kell választanunk a bizottság új tagját. A 
bizottság új elnökét a tagok maguk közül választják. 
 
 A 2013-ban megválasztott Jelölő Bizottság a taggyűlésre javaslatot készített, 
ami alapján az Etikai-fegyelmi Bizottság új tagjának javasolja: 

Angyalné Wilwerger Józsa  
okl. építészmérnök kolleginát megválasztani. 
 
Tisztelt Taggyűlés! 
 
Az alapszabály szerint a taggyűlésen már nem lehet új jelölteket állítani.  
Kérem, hogy a javaslatot elfogadni és megszavazni szíveskedjenek. 
 
 
Salgótarján, 2016.április 18. 
 
 
                                                                             Séber Ferenc 
                                                                                    elnök 
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