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N A P I R E N D 
 

1./ Beszámoló a Nógrád Megyei Építész Kamara Elnökségének 2011. évi tevékenységéről. 
     Előadó: Kenyeres István a NMÉK elnöke 
2./ Beszámoló a Nógrád Megyei Építész Kamara 2011. évi költségvetésének 
     teljesítéséről. Javaslat a NMÉK 2012.évi költségvetési tervére. 
     Előadó: Kenyeres István a NMÉK elnöke 
3./ A Nógrád Megyei Építész Kamara Felügyelő Bizottságának a beszámolója. 
     Előadó: Timmer Zoltán a FEB elnöke 
4./ Szavazás – határozathozatal 
5./ 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 

szakmai továbbképzés ( külön regisztráció! )  
14.00-15.00 "e4 Energiahatékony téglaház 2020 bemutatása és új termékszortiment 2012" 

Előadó: Bartók László műszaki szaktanácsadó (Wienerberger) 

 (A továbbképzésekért kreditpont szerezhető, amelynek akkreditálása folyamatban van) 
 
 
Salgótarján, 2012. április 10. 
 
 

Kenyeres István s.k. 
elnök 
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Szám: 31/2012 
 
 

A NÓGRÁD MEGYEI ÉPÍTÉSZ KAMARA ELNÖKSÉGÉNEK 
BESZÁMOLÓJA 

AZ ELNÖKSÉG 2011. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL 
 
 
 

Tisztelt Taggyűlés! 
 
 Az elmúlt évi taggyűlésen megválasztott elnökségnek évente rendszeresen 
ismétlődő feladata, hogy az őt megválasztó tagság előtt beszámoljon a 
tevékenységéről, az elvégzett munkájáról és a gazdálkodásáról. 
 Az elnökség – tagjai már több éve együtt dolgoztak a kamara 
tisztségviselőiként – a megválasztása után nagy lendülettel látott munkához. A 
minden tagunk előtt jól ismert, a kamara vezetésében alkalmazott alapelv – a kamara 
adjon is valamit tagjainak a tagdíj fejében, ne pusztán „hivatal” legyen – határozta 
meg az elmúlt évi munkát is. Úgy vélem, ez egyre inkább kézzelfoghatóan 
érzékelhető. 
 A Nógrád Megyei Építész Kamara tagjainak száma állandósulni látszik. 
Megritkultak a tagfelvételi kérelmek, és egyre több a tagságát ideiglenesen 
szüneteltető kollégánk. 
 A taglétszám az év (2012) elején 145 fő, aktív 112 fő, 22-en szüneteltetik 
tagságukat. A különbség a külön névjegyzéken szereplő 11 fő (technikusok) okán.   
 
A működésről 
 
 A kamarának törvényben és jogszabályokban meghatározott feladatokat kell 
ellátnia igazgatási feladatkörében. A jogszabályok folyamatos változását mindenki 
tapasztalhatta saját munkája kapcsán, és ezek az ún. hatósági ügyeket, eljárásokat 
is érintették. Úgy ítélhetjük meg – és remélem, ebben mindnyájan egyetértünk – a 
titkárság jól megfelelt számos feladatának. A mellékletben található adatsorok jól 
mutatják a munka jellegét és mennyiségét. Ezek mellett természetesen ellátják az 
információ-szolgáltatást, felvilágosítást és tájékoztatást is, valamint az elnökség 
munkájának technikai segítését, jegyzőkönyvek vezetését, stb. 
 A hivatal működésének technikai feltételei rendben vannak, az eszközök 
megfelelnek a mai színvonalnak, és élünk is lehetőségeinkkel. 
 A honlapunk (www. nmek. hu) naprakész, folyamatosan karbantartjuk és 
frissítjük tartalmát. Az ide kívánkozó írásokat, gondolatokat szívesen fogadjuk 
tagjainktól is! 
 Úgy véljük a titkárság jól megfelelt, határidőben és a jogszabályoknak 
megfelelően végezte a dolgát. 
 
 Az elnökség rendszeresen, havonta tartja üléseit. Az aktuális, eldöntendő 
kérdéseken túl az ugyan ritkán adódó tagfelvételekről is határozunk. A 
gazdálkodással, költségvetéssel kapcsolatos döntéseket általában konszenzussal 
hozzuk meg, még ha a végén szavaznunk is kell róluk. Az elmúlt évben jelentős 
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témát a továbbképzésekkel kapcsolatos kérdések és az októberi rendezvények 
programjának kialakítása adott. 
 Az új programok mellett a korábban már elkezdett és elindított témákat is 
folyamatosan visszük tovább. Így a Stromfeld Aurél Gépipari, Építőipari és 
Informatikai Szakközépiskola tanulmányi versenyeken jól szereplő építész diákjainak 
ösztönző jutalmat adunk. Általában három végzős diák szerepel a díjazottjaink 
között. Folytatjuk az „év építésze” pályázat meghirdetését, a díjat most méltó 
helyszínen és szakmai közönség előtt építészeti rendezvényen adjuk át. A kollégáink 
munkájának elismeréseként az „életműdíj” odaítélését is folytatni kívánjuk. 
  

A Felügyelő Bizottság elnöke rendszeresen részt vesz az elnökségi üléseken, 
közvetlenül érzékelve a döntések megszületésének körülményeit és okait, 
észrevételeivel segítve munkánkat. 

 
Az elmúlt évben sem volt olyan fegyelmi vagy etikai ügy, ami az Etikai és 

Fegyelmi Bizottság részéről intézkedést kívánt volna. Ezt örvendetes hírnek tartom, 
és az külön is öröm, hogy ez már sok-sok éve így van.  

 
A Kamarai Tervtanács, aminek működését rendelet és annak idején még 

minisztériumi támogatás is ösztönözte, az elmúlt évben – terv hiányában – nem 
ülésezett, nem adott ki szakvéleményt. 

 
A Nógrád Megyei Mérnöki Kamarával való szoros együttműködés megmaradt, 

változatlan feltételekkel dolgozunk együtt. Megállapodtunk, hogy továbbra is közösen 
szervezünk egyes programokat.  

 
A szakmai munkáról 
 
 Az elmúlt év e tekintetben – megítélésünk szerint – jól sikerült. A nyár elején 
az Észak-magyarországi építész kamarák együttműködésének keretében mi 
rendeztük meg a konferenciát, ami a számát tekintve már a hatodik volt. Borsod 
megyét hatan, Hevest heten, Nógrádot tízen képviseltük. A konferencián részt vett az 
együttműködő kamarák delegációin kívül – kamaránk vendégeként – a Veszprém 
Megyei Építész Kamara elnöke – Martin Gábor – és az Észak-Magyarországi állami 
főépítész – Bernáth Mihály is. 

A kétnapos rendezvény során épületlátogatásokon vehettek részt a kollégák. 
A konferencia első napjának délelőttjén a közelmúltban elkészült épületeinkből 
mutattunk ízelítőt. Elsőnek az Uzoni Péter Általános Iskola és Gimnáziumot 
látogattuk meg, majd Baglyasalján a 150 fős szociális intézményt néztük meg. 
Mindkét helyen a tervező – Guzmics György – mutatta be az épületet.  
A konferencia a Salgó Hotelben folytatódott. A plenáris ülés napirendjén a Magyar 
Építész Kamara aktuális ügyei szerepeltek. Szót váltottunk az építésigazgatás 
szakmai kérdéseiről, a minőségellenőrzésről, és ennek legfontosabb 
letéteményeseiről, a tervtanácsokról és a főépítészekről. Mindkét „szervezet” fontos, 
együttműködésük pedig elkerülhetetlen. Megállapodtunk abban, hogy javasolható az 
engedélyezési eljárásban az örökségvédelem szerepének módosítása: az 
örökségvédelem is „tagozódjon” be a hatósági rendbe, szakhatóságként járjon el 
minden esetben. Javasoljuk a tervtanácsok hierarchikus rendjének kialakítását, és a 
kamarai tervtanácsok további erősítését. Felvetettük a tagdíj és a MÉK központ 
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finanszírozásának kérdéseit, ami már több éve neuralgikus téma. A beszélgetés 
késő éjszakába nyúlt. 

Másnap a Karancslapujtői iskola bővítését-felújítását néztük meg, az épületet 
a tervező – Timmer Zoltán – mutatta be. A kirándulás végcélja az Ipolytarnóc volt. 
Szakértő vezetés mellett végigjártuk a tanösvényt és a kiállítási stációkat, majd a 
fogadó-épületbe való visszatérés után annak tervezője - Torák Oszkár- mutatta be az 
épületeket, a tervezés adottságait és körülményeit. A konferenciát a téglagyárból 
kialakított „Krisztina Park Hotel”-ben zártuk. Az épületet Timmer Zoltán – tervező – 
mutatta be. A konferenciáról záródokumentum készült, melyben számos kérdésről 
közös állásfoglalást adtunk ki, melyet megküldtünk a MÉK vezetőinek. A 
dokumentum a honlapunkon olvasható! 

 
Az elnökség fontosnak tartotta, és továbbra is fontosnak tartja, hogy a 

továbbképzések szervezésével lehetőséget teremtsünk a kreditpontok itthoni, 
lehetőleg költségmentes megszerzésére. Ezért szerveztünk több olyan konferenciát, 
ahol s szakmai továbbképzés mellett pont is gyűjthető. A titkárság kimutatása szerint 
2011-ben összesen 13 kreditpont volt megszerezhető az általunk szervezett 
alkalmakkor, és kollégáink közül ezeken 327-en vettek részt. A kötelező 
továbbképzésen 74 kollégánk vett részt. Ezeket a továbbképzéseket, mint találkozási 
alkalmakat is, továbbra is szervezni kívánjuk. 

 
Jelentős sikernek tartom az októberi rendezvénysorozatot, az „Építészet 

hónapja” címmel megrendezett kiállítást és előadásokat. Úgy vélem, kettős sikert is 
elértünk. Részben mert 35 db tablón tudtuk bemutatni tagjaink munkáit – már aki 
elküldte a fotókat. A kiállítást – miután megfelelő anyag gyűlt össze – egyszerre két 
helyen is megrendezhettük. Balassagyarmaton nyitottuk meg a hónap rendezvényeit 
egy kiállítással, majd közvetlenül utána Salgótarjánban adtuk át az „Év építésze” 
díjat – Guzmics György – és az „Életműdíjat” – Luda László. Balassagyarmat és  
Salgótarján mellett Szécsényben is tartottunk konferenciát, az akkor befejezés előtt 
álló városközponti rekonstrukció kapcsán. E rendezvénysorozat másik sikere volt, 
hogy átütöttük a helyi médiák hírküszöbét, és folyamatosan hírt adtak 
rendezvényeinkről. E tekintetben köszönet illeti a Focus Rádiót és a Salgótarjáni 
Városi Televíziót is. 

Úgy véljük, hogy érdemes volt megváltoztatni a díjátadók alkalmát, mert így 
szakmai rendezvény keretében lehet megrendezni a bemutatókat. Folytatni kívánjuk 
ezt a gyakorlatot is. 

A díjazottak számára érmet készíttettünk, mely a továbbiakban az oklevél 
mellé jár a díjazottainknak. Az érmet Molnár Péter szobrászművész készítette. 

 
Úgy vélem, hogy az elmúlt évben sikerült a kamara szakmai tevékenységét 

számos rendezvénnyel gazdagítani, a nyilvánosság szélesebb köre felé bemutatni 
tagjai tevékenységét. 

 
Úgy ítélem meg, hogy a Nógrád Megyei Építész Kamara elnöksége az elmúlt 

évben is elvégezte mindazt a munkát, ami a kamara mint köztestület működéséből, a 
jogszabályokból reá hárult. Meghozta azokat a döntéseket melyek a tagok érdekeit, a 
szakma nagyobb ismertségét és elismertségét szolgálják. 
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A gazdálkodásról 
 
A kamaránk gazdálkodásáról, ahogyan az már hagyományosan megszokott, 

külön napirendben tárgyalunk. Úgy vélem azonban, hogy itt is kell néhány szót ejteni 
ebben a beszámolóban is. 

Alapelvünk volt és maradt, hogy munkánkat takarékos gazdálkodással 
végezzük. Ezt továbbra is hasonlóan folytatjuk. 

Ahogyan a költségvetési beszámoló is tartalmazza, a tervezett és tényszámok 
között nincs nagyságrendi eltérés, ami azt bizonyítja, hogy pénzügyi terveink 
megalapozottak voltak. Elsősorban a szakmai rendezvények költségei változtak a 
tervezetthez képest, aminek oka részben az ismeretlen viszonyítás, másrészt a 
kiállítani jelentkezők – meglepően – magas száma! Nem számítottunk erre, de ha 
mér többen jelentkezte volna be, az ő anyagukat is kiállítjuk. Elsősorban ebből 
adódik viszonylag jelentős eltérés az oszlopok között. 

Mindezek ellenére elmondható, hogy a tervezés reális, a megvalósítás pedig 
rendezett, fegyelmezett volt.  

Új jelenség volt tapasztalható az elmúlt évben, jelentősen nőtt a tagdíjak 
kinnlevősége. Nyilván ennek elsősorban a jelentős munkahiány az elsődleges oka, 
de a fentebb vázolt szakmai dolgokat csak pénzből lehet megvalósítani. Ezért fontos, 
hogy mindenki vigyázzon arra, hogy jelentős tagdíj elmaradása ne keletkezzen. 

Kifizetéseink folyamatosan, rendben megtörtétek, határidőn túli tartozásunk 
nem volt és nincs. 

 
 

 Tisztelt Taggyűlés! 
 
 Remélem a beszámolóm érzékeltette, hogy az elmúlt év a kamaránk életében, 
legalábbis szakmai rendezvények tekintetében, mozgalmas volt. Mindezt úgy 
végeztük el, hogy a tervezett költségeken belül maradtunk.  
 Az elnökség nevében megköszönöm mindazok munkáját, akik segítettek az 
elnökségnek a rendezvények szervezésében, kiállítóként szerepeltek, vagy a 
rendezvények előadói voltak. 
 
Kérem, hogy a beszámolót megvitatni és elfogadni szíveskedjenek! 
 
 
Salgótarján, 2012. április 10. 
 
 
                                                                                  Kenyeres István s.k. 
                                                                                           elnök 
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Az elnökségi beszámoló melléklete! 
 

 
TÁJÉKOZTATÓ 

A Nógrád Megyei Építész Kamara Titkárságának 
2011.évi munkájáról 

 
 

A titkárság a kamarai törvény és a NMÉK Alapszabályában rögzítettek szerint, a 
közigazgatási eljárás szabályai szerint végzi munkáját. 
 
Iktatott ügyiratok száma:   151 db. /50%-al több mint a múlt évi/ 
E-mailon kiküldött hírlevelek, tájékoztatók száma :   100 db 
E-mailon kiküldött levelek száma :  50 db. 
 
Határozatok száma  : 122 db.  / 4 –szer több mint 2010-ben!/ 
    Ebből tervezői+ szakértői   50 db     / új jogosultság 4 db / 
               felelős műszaki vezetői+ műszaki ellenőri   72 db 
               bejegyzés  1 db 
Hatósági bizonyítvány kiállítása :. 92 db 
Igazolás kiadása : 5 db 
 
Elutasított jogosultsági kérelem 2010-ben nem volt, a MÉK-től  egyszer kértünk 
állásfoglalást a jogosultság vonatkozásában. 
 
Taggyűlés: 1 + 1 rendkívüli 
Elnökségi ülések száma : 8, ebből 1 határozatképtelen 
Elnökségi határozatok száma: 6 db. 
Tagfelvétel:  nem volt     
Tagság megszüntetése.  1 fő /tagdíjhátralék miatt/ 
 
A MÉK 2010.-ben  kétszer tartott titkári értekezletet, ezeken részt vettünk 
A honlap naprakész. 
Tervtanácsi ülések száma:0 db 
Kötelező továbbképzések száma.  2 /általános,szakmai , munkabiztonsági / 
Szabadon választható továbbképzések száma.: 11,  ezeken   13    kreditpontot 
lehetett helyben szerezni, 
A kiadott igazolások száma:    386  db 
 
Taglétszám  :145 fő 
Aktív tag :  112 fő,       szüneteltet :22 fő, külön névjegyzékben: 11 fő 
MÉK-nek részesedést 112 főre fizetünk 2012-ben 
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Szám: 31-2.1/2012 

BESZÁMOLÓ   

 

A Nógrád Megyei Építész Kamara  
2011. évi költségvetési tervének teljesítéséről 

 
Tisztelt Taggyűlés ! 
 
 
 
A Nógrád Megyei Építész Kamara költségvetési tervezetét a Taggyűlés 2011. májusi 
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 2011. évre jóváhagyott 
költségvetési terve a bevételek terén összességében 105%-ban teljesült, 
ami azt mutatja, hogy a tervezés körültekintő és megalapozott volt. 
- Az előző évi maradvány különbözet abból adódik, hogy 17.000,- Ft 
társasági adót kellett 2011-ben kifizetni. 
- A tagdíjak vonatkozásában a jóváhagyott mértéktől kevesebb a bevétel, és 
az elmúlt évhez viszonyítva jelentősen növekedett a kintlévőség. 
Felhívásunk ellenére is egyre több azon tagok száma, akiknek egyre több 
tagdíjtartozása van. 
- A technikusok névjegyzéki díja is jelentősen elmaradt a tervezettől. Alig 
több mint 50%-os a teljesítés. 
- Az eljárási díjaknál van emelkedés, több új engedélyt adtunk ki a 
tervezettnél. A beruházás-bonyolítási, és energia tanúsítási engedélyek 
bejegyzésére is itt szerepel. 
- A megújítások, továbbképzések igazolásából adódó igazgatási 
szolgáltatási díj viszont közel négyszerese lett a tervezettnek. Mindez abból 
adódik, hogy a szakmagyakorlói jogosultságok jelentős részének 
érvényességi ideje 2011-ben járt le. A továbbképzések teljesítésének 
igazolásai bemutatása is az elmúlt év végére esett,ami a jogosultság 
megújításának feltétele.  
-.A kamatbevétel a tervezettől több lett. 
- Volt még bevétel – némileg kevesebb, mint amire számítottunk – a 
hátralékos tagdíj befizetés pótdíjából, valamit a tagsági viszony 
helyreállításának díjából. 
- Szakmai kirándulás hozzájárulására is terveztünk bevételt, ez azonban 
elmaradt. 
- Hat darab költségvetési segédletet értékesítettünk, ebből is volt némi 
bevételünk. 
- A kinnlevőségünk – mely gyakorlatilag a tagjaink tagdíjtartozása – 2011 
december 31-én meghaladta a 1.800.000,- Ft-ot és ez jelentősen több mint 
az elmúlt években! 
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          Összességében a bevételek főösszege mintegy 800 000.- Ft-tal 
meghaladja a tervezettet. Ennek megfelelően a Nógrád Megyei Építész 
Kamara 2011. évi bevételi főösszege 15.995.490,-Ft, azaz tizenötmillió 
kilencszázezer négyszázkilencven forint volt. 
 
Kiadások 
 

A kiadások terén a jóváhagyott tervhez képest a korábbi évek 
tapasztalatainak megfelelően jelentős eltérés nincs, ami elsősorban az 
évközi figyelemnek és takarékosságnak köszönhető. 
- Az állandó költségek, mint az irodabérlet, a Magyar Építész Kamarának 
történő tagdíjátutalás, a könyvelés díja azonos a betervezett összegekkel, 
illetve csak kismértékben tér el azoktól. 
- A működési költségek (irodaszerek, kis értékű beszerzés, eszközök 
javítása, nem tervezett kiadás stb). terén jelentős a megtakarítás. A 
tervezettnek átlagosan mintegy 50%-át költöttük el.  
- 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-határozatok száma lett 
több és a postai szolgáltatás díja is emelkedett. 
- A telefon, internet költségén van némi megtakarítás. 
- A honlap fejlesztésével, működtetésével az év második felétől megbíztunk 
egy szakembert, aki rendszeresen, naprakészen végzi ezt a feladatot. A 
megbízás költsége jelentkezik e soron 
- A régi, elhasználódott másoló helyett egy korszerűbbet vettünk ez volt a 
tárgyi beszerzés. 
- A szakmai rendezvényhez tartozik, de önállóan szerepel a terembérlet 
költsége. A kiadás itt 50%-al meghaladja a tervezetet, több volt a 
rendezvényünk. 
- A szakmai rendezvényre betervezett 2.000.000,- Ft teljes egészében 
felhasználásra került, a kiállítások, továbbképzések, régiós rendezvény 
szerepelnek e soron. A decemberi kötelező továbbképzés költsége csak ez 
év elején került utalásra, így ez az összeg (240.00,-Ft) nem jelentkezik a 
2011-es kiadások között. 
- Helyi csoportok támogatására terveztünk 200.000,-Ft-ot de a helyi 
csoportok önálló rendezvényük nem lévén, nem részesültek támogatásban,  
- Könyvek beszerzésére csak 50.000,- Ft-ot terveztünk de a MÉK évkönyv,a 
költségvetési Segédlet közel 150.000,- Ft volt,ezen felül kedvező áron 
vettünk ajándékozás céljára a Salgótarján albumból 10db-ot, így léptük túl a 
tervezettet. 
- A bankköltséget sajnos nem áll módunkban befolyásolni, több a 
tervezettnél. 
- A vagyonbiztosítást (NMMK-val közösen használt irodahelység) ez évben 
az Építész Kamara fizette. 
- Tervtanács nem volt 2011-ben, így itt költség sem merült fel. 
- A könyvvizsgálat díja az elmúlt 4 éves ciklusra szól, de kiadásként 2011-
ben jelentkezik. 
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- A „munkabér és közterhei”soron 6%-os mértékkel haladja meg a tényadat a 
tervezettet. Ez az ügyintézőnek célfeladat ellentételezéseként került 
kifizetésre, amiről az Elnökség évközben hozott döntést. 
-  Kamarai tevékenységért tiszteletdíj kifizetésre nem került sor. 
- A gépkocsi használatért (országos rendezvények, elnökségi ülések) a 
tervezettnek megfelelő összeg került kifizetésre. 
- Az étkezési utalvány – amit a titkárság alkalmazottai kapnak – a postázás 
nem tervezett költségével emelkedett. 
- Az üdülési csekk juttatásánál kihasználásra került, hogy 2011 
szeptemberéig még kedvezményesen lehetett megrendelni a 2012.évre 
szóló csekket. 
- A reprezentációra fordított összeg jelentősen elmaradt a tervezettől, ez 
szándékos, elsősorban takarékossági okokból.  
- Az „Év építésze” díjának költsége több mint duplája a tervezettnek. A 
különbség abból adódik, hogy az év építésze díj mellé „Életműdíjat” is 
adományozott a kamara. A díjazottaknak az oklevél mellé érmét is 
készítettünk. 
- Az építőipari szakközépiskola tanulmányi versenyeken jól szereplő 
diákjainak jutalmat adtunk, a tervezettnél kisebb összeget, mert kevesebb 
volt a jutalmazásra felterjesztettek száma is. 
- Kamaránknak tartozása nincs.  
 
A tartalék 7.575.881,-Ft, mely 473.425,- Ft-tal több mint a tervezett,de az 
előző évinél 1.928.575,- Ft-tal kevesebb.(V.ö. tagdíjhátralék 1.800.000,- Ft!) 
 
A Nógrád Megyei Építész Kamara költségvetésének a kiadási főösszege a 
bevételi főösszeggel azonosan 15.995.490,-Ft, azaz tizenötmillió 
kilencszázezer négyszázkilencven forint volt. 
Tájékoztatásul: a Sajóvölgye Takarékszövetkezetnél vezetett számlánkon 
lekötött betétben 6.500.000,- azaz hatmillió ötszázezer forint van, mely 
jelenleg havonta kamatozik.(2012. április 10-i állapot.) 
 
Összességében megállapítható, hogy kamaránk gazdálkodása az elmúlt 
évben is, hasonlóan az előző évekéhez, a tervezettnek megfelelő, racionális 
és takarékos volt. Mind a bevételek, mind a kiadások tekintetében – igen 
kicsi eltérésekkel – a tervezett mértékek közelében alakultak. 
 
Tisztelt Taggyűlés ! 
 
Kérem a költségvetési tervről szóló beszámoló megvitatását és az elnökség 
nevében javaslom elfogadást. 

 
Salgótarján, 2011. április 10. 

 
 
        Kenyeres István s.k. 

        elnök 



BEVÉTELEK:   2011. évi 2011.12.31 teljesítés
terv teljesítés %

Előző évi maradvány 9 521 456      9 504 456        100%
Alaptagdíj 4 500 000      4 018 000        89%
Technikusok névjegyzéki díja 170 000         96 000             56%
Eljárási díj 90 000          105 000           117%
Igazgatás szolg.díj 500 000         1 815 000        363%
Bejegyzési szolg.díj -                    -                      0%
Tudományos ismeretterjesztő tevékenység -                    -                      0%
Kamatbevétel 300 000         412 634           138%
Pótdíj,helyreállítási díj 50 000          32 400             65%
Kerekítési különbözet,egyéb 10 000          -                      0%
Szakmai kirándulás hozzájárulás 50 000          -                      0%
költségvetési segédlet értékesítés -                    12 000             0%

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 15 191 456 15 995 490   105%

KIADÁSOK:   2011. évi 2011.12.31 teljesítés
 terv teljesítés %

Magyar Építész Kamara befizetés 250 000         245 084           98%
Irodabérlet, rezsi 370 000         360 372           97%
Nyomtatvány,irodaszer 100 000         65 050             65%
Postaköltség 100 000         138 152           138%
Telefon és internetköltség 150 000         117 560           78%
Honlap működtetés, készítés 25 000          63 658             255%
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés 30 000          -                      0%
Tárgyi eszköz beszerzés 150 000         150 000           100%
Eszközök karbantartása, javítása 30 000          23 100             77%
Anyagköltség -                    -                      0%
Terembérlet (taggyűlés, rendezvények) 100 000         155 540           156%
Szakmai rendezvények (díjak,tanulmányi verseny) 2 000 000      1 928 970        96%
Helyi csoportok támogatása 200 000         -                      0%
Könyvelés 750 000         750 000           100%
Folyóirat,könyv,szabvány előfizetés 50 000          203 188           406%
Bankköltség 80 000          94 149             118%
Vagyon biztosítás 20 000          26 700             134%
Tervtanács működési költségek 50 000          -                      0%
Tudományos ismeretterjesztő tevékenység,díjak -                    -                      0%
Munkabér és közterhei 2 400 000      2 555 628        106%
Kamarai tev.tiszteletdíja+járulékok 50 000          -                      0%
Étkezési utalvány és költségei 244 000         273 942           112%
Üdülési csekk és költségei 200 000         362 878           181%
Gépkocsihasználat 220 000         212 194           96%
Reprezentáció 50 000          11 604             23%
Kerekítés -                    5                      0%
Egyéb nem tervezett 50 000          17 257             35%
Tartalék 7 102 456      7 575 881        107%
Év építésze díj 160 000         445 502           278%
Tanulmányi verseny támogatás 130 000         81 576             63%
Kövvizsgálat díja 130 000         137 500           106%

KIADÁSOK ÖSSZESEN: 15 191 456 15 995 490   105%

Nógrád Megyei Építész Kamara
2011. évi költségvetése
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Szám: 31-2.2/2012   
 
 

A Nógrád Megyei Építész Kamara  
 

KÖLTSÉGVETÉSI TERVE 2012 

 
Tisztelt Taggyűlés ! 
 

A Nógrád Megyei Építész Kamara Elnöksége ez év áprilisi ülésén megállapította 
a 2012. év költségvetési tervét, és azt a Taggyűlés elé terjeszti, javasolva annak 
elfogadását. 
 

A Nógrád Megyei Építész Kamara 2012. évre vonatkozó költségvetése 
szerkezetében hasonló a korábbi évekéhez, a sorokban van némi változás, 
egyes költségek összevonására, vagy különválasztására került sor  
A bevételi oldal tervezésekor a törvény által lehetséges minden forrást 
figyelembe vettünk a 2012. Január 1-én névjegyzéken levő aktív és tagdíjfizető 
taglétszám számbavételével. A kiadási oldalon a kötelezően előírt 
tevékenységek ellátásához szükséges működési költségeken felül a szakmai 
tevékenységek finanszírozását is tervezzük, elsősorban a szakmai 
rendezvények támogatását. 
 
Bevételek 
 

Legnagyobb bevételnek továbbra is a tagdíj minősíthető. A tagdíj éves 
összege 2012-ben is változatlan, 44.000,-Ft/fő. 
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 kapjuk meg a tervezett 4.000.000,- Ft 
összeget.(a múlt évhez viszonyítva ez 500.000,-Ft-tal kevesebb!) 
Új tagok belépésével nem számolunk. 
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. Az 
elmúlt évekhez viszonyítva a csökkenés itt is jelentős. 
Az eljárási díjaknál az előző évek tapasztalati adatok alapján csak három új 
szakmagyakorlási engedély kiadásával kalkuláltunk. 
Az igazgatási szolgáltatási díjnál kisebb bevételt terveztünk, számolva azzal, 
hogy ebben az évben jelentősen kevesebb lesz a jogosultságok megújítására 
irányuló kérelem. Itt szerepelnek a bejegyzési díjak is. 
A banki kamatot a lekötött tartalék összeg és a várható banki kamatok alapján 
kalkuláltuk, a múlt évi összeghez hasonló mértékben. 
Az előző évi pénzmaradvány a 2011. évi teljesítésnek megfelelő összeg, azaz 
7.575.881,-Ft.. 
2012-ben egyéb bevételi forrással nem számolunk. 
Összességében a 2012. évi várható bevétel főösszege a fent részletezettek 
alapján 12.695.881.-Ft, azaz tizenkettőmillió hatszázkilencvenötezer 
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nyolcszáznyolcvanegy forint. (ebből a tényleges tervezhető bevétel 
5.120.000,- Ft !) 
 
Kiadások 
 

A Magyar Építész Kamarához történő befizetés a tervezett 
tagdíjbevételek figyelembe vételével a vonatkozó szabályzat szerinti képlet 
alkalmazásával kiszámított összeg. A MÉK Küldöttgyűlés előtt szerepel olyan 
javaslat, ami kamaránknak kb.100.000,-Ft többlet befizetést jelentene. 
A költségvetési terv javaslatunk ezt az összeget tartalmazza. 
- Az irodabérlet kiadásai a bérleti díj és rezsi költségek emelkedésével kell  
számolunk,ezért magasabb összeget 400.000,- Ft-ot terveztünk. 
- A telefon, internet, a posta költség és az irodaszer, nyomtatvány kiadási 
soroknál az előző évi tényadathoz közeli kerekített összeggel számolunk 
- A honlapunk fenntartására, folyamatos aktualizálására nagyobb összeget 
előirányoztunk, fontosnak tartjuk, hogy minden fontosabb eseményről, hírről 
tájékoztassuk a tagjainkat. 
- Ez évben nagyobb értékű eszköz beszerzését nem tervezünk. 
- Az eszközök karbantartása, javításának anyagköltsége egy soron szerepel, 
tervezésnél a múlt évi kiadásokat vettük alapul. 
- Szakmai rendezvényekre ez évben is jelentősebb összeget, 2.000.000,-Ft-ot 
irányzunk elő, melyet elsősorban a kamarai továbbképzések támogatására, 
finanszírozására tervezünk felhasználni. (A 2011. decemberi kötelező 
továbbképzés költségét ez évben utaltuk, így itt szerepel. A kamarai tagoknak 
a továbbképzés kötelező részének költségét teljes egészében vállalta a 
kamara.) 
- Ez évben is tervezzük az „Építészet hónapja” rendezvénysorozatot, kiállítással 
egybekötve. Nem külön, hanem e sorban tervezzük a helyi csoportok támogatására 
szánt összeget azzal, hogy Szécsényben, Balassagyarmaton és Pásztón a helyi 
csoportok az előzetes programunknak megfelelően megszervezik a tervezett 
rendezvényeket. 
- A könyvelés díja 2012-ben is változatlan. 
- A folyóiratok, szabványok költségét a 2011-es kiadáshoz képest 
csökkentettük. 
- A bankköltségnél az elmúlt évek figyelembevételével terveztünk, úgyszintén a 
vagyonbiztosításnál, melynek összegét megosztjuk a Mérnöki Kamarával. 
-.A tervtanács működési költségeire ez évben nem tervezünk kiadást. 
-A munkabérek és járulékait olyan mértékben emeltük, hogy arra az 
adókedvezményt illetve támogatást igénybe lehessen venni. Tervezzük a 
kamarai ügyintézők részére az étkezési jegy (Erzsébet utalvány) biztosítását, 
az adómentes mértékig. Üdülési csekk költségével 2012-ben nem számolunk. 
- A gépkocsi használat költségét a múlt évi tervezetthez hasonló mértékben 
terveztük 200.000,-Ft összegben.  
A reprezentáció (taggyűlési büfé és elnökségi ülések üdítő, kávé költsége) 
költségét a múlt évihez hasonló összeggel tervezzük.  
Az egyéb, nem tervezett kiadásokra 50.000,-Ft-ot tervezünk, előre nem látható 
költségeink fedezésére. 
Külön soron szerepel az iskolai tanulmányi verseny díja járulékaival, és külön 
szerepel az „Év építésze” díj és járulékainak tervezett összege is. 
 



NÓGRÁD MEGYEI ÉPÍTÉSZ KAMARA ELNÖKE 
3100 Salgótarján, Rákóczi út 13. 
Tel: 32/789-479, Telefax: 32/423-253 e-mail: nmek@upcmail.hu  
 
 

 3

Mindezen tervezett kiadások figyelembe vételével a várható tartalék 
4.768.881,-Ft azaz négymillió hétszázhatvannyolcezer nyolcszáz-
nyolcvanegy forint lesz. Fentiek alapján 2012. évben a bevétellel azonos 
12.695.881,-Ft összegű kiadási főösszeg várható. A tényleges kiadás, tartalék 
nélkül 7.927.000,-Ft, mely ez évben jelentősen meghaladja a tényleges bevétel 
összegét. A kiadások összegét már nem tudjuk csökkenteni, hiszen csak a 
működéshez minimálisan szükséges összegeket vettük figyelembe. 
 
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 
láthatóan csökken, ami elsősorban a bevételeink jelentős csökkenésével függ 
össze. 
 
Miután a bevételek csökkenését elsősorban a tagdíjhátralék növekedése idézi 
elő, az elnökség a következő ülésén intézkedéseket tervez a csökkentésére. 
 
 
Tisztelt Taggyűlés ! 
 
Kérem a költségvetési terv megvitatását, és az elnökség nevében javaslom 
jóváhagyását. 
 
 
Salgótarján, 2011. április 10.         
          

Kenyeres István s.k. 
elnök 



BEVÉTELEK: 2011.12.31    2012. évi terv
teljesítés

Előző évi maradvány 9 504 456      7 575 881              
Alaptagdíj 4 018 000      4 000 000              
Technikusok névjegyzéki díja 96 000           100 000                 
Eljárási díj 105 000         90 000                   
Igazgatás szolg.díj 1 815 000      600 000                 
Bejegyzési szolg.díj -                     -                            
Tudományos ismeretterjesztő tevékenység -                     -                            
Kamatbevétel 412 634         300 000                 
Pótdíj,helyreállítási díj 32 400           30 000                   
Kerekítési különbözet,egyéb -                     -                            
Szakmai kirándulás hozzájárulás -                     -                            
költségvetési segédlet értékesítés 12 000           -                            

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 15 995 490  12 695 881           

KIADÁSOK: 2011.12.31    2012. évi terv
teljesítés

Magyar Építész Kamara befizetés 245 084         350 000                 
Irodabérlet, rezsi 360 372         400 000                 
Nyomtatvány,irodaszer 65 050           80 000                   
Postaköltség 138 152         120 000                 
Telefon és internetköltség 117 560         150 000                 
Honlap működtetés, készítés 63 658           300 000                 
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés -                     -                            
Tárgyi eszköz beszerzés 150 000         -                            
Eszközök karbantartása, javítása 23 100           30 000                   
Anyagköltség -                     -                            
Terembérlet (taggyűlés, rendezvények) 155 540         100 000                 
Szakmai rendezvények (díjak,tanulmányi verseny) 1 928 970      2 000 000              
Helyi csoportok támogatása -                     -                            
Könyvelés 750 000         750 000                 
Folyóirat,könyv,szabvány előfizetés 203 188         100 000                 
Bankköltség 94 149           100 000                 
Vagyon biztosítás 26 700           27 000                   
Tervtanács működési költségek -                     -                            
Tudományos ismeretterjesztő tevékenység,díjak -                     -                            
Munkabér és közterhei 2 555 628      2 700 000              
Kamarai tev.tiszteletdíja+járulékok -                     -                            
Étkezési utalvány és költségei 273 942         160 000                 
Üdülési csekk és költségei 362 878         -                            
Gépkocsihasználat 212 194         200 000                 
Reprezentáció 11 604           50 000                   
Kerekítés 5                    -                            
Egyéb nem tervezett 17 257           50 000                   
Tartalék 7 575 881      4 768 881              
Év építésze díj 445 502         160 000                 
Tanulmányi verseny támogatás 81 576           100 000                 
Kövvizsgálat díja 137 500         -                            

KIADÁSOK ÖSSZESEN: 15 995 490  12 695 881           

Nógrád Megyei Építész Kamara
2012. évi  költségvetési terve
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Szám: 31-3/2012 

 

A Nógrád Megyei Építész Kamara Felügyelő Bizottságának 
 JELENTÉSE  

a Nógrád Megyei Építész Kamara 2011. április és 2012. április közötti 
tevékenységének értékeléséről 

 

Tisztelt Taggyűlés! 

 

A Felügyelő Bizottság az elmúlt egy éves időszakban a kamara működését, 
gazdálkodását az alapszabálynak megfelelően ellenőrizte, a tapasztalatokat 
Felügyelő Bizottsági Ülésen megtárgyalta és a Taggyűlés számára az alábbi 
jelentést adja: 

A működési feltételek nem változtak az előző időszakhoz képest. A székhely 
módosítása felmerült az Elnökségi Üléseken kedvezőbb gazdasági feltételek 
lehetősége miatt, azonban idáig a változtatás nem történt meg. A Mérnök Kamarával 
közös üzemeltetés kedvező és továbbra is javasolt működési forma. Személyi 
feltételekben nem következett be változás, a technikai eszközök ellátják feladatukat. 
Összességében megállapítható, hogy a működési feltételek megfelelőek. 

A Kamara feladatai közül az értékelt időszakban túlnyomórészt szolgáltatási 
jellegű feladatait gyakorolta. Ennek oka a gazdasági környezet, amely az előző 
Taggyűlés óta semmit nem javult – sőt. Így sajnos építészeti tervtanáccsal-, 
tervpályázatokkal-, közbeszerzésekkel kapcsolatos tevékenységét nem kellett 
gyakorolnia. Szerencsére etikai – fegyelmi ügy sem adódott. 

A tavalyi évben jelentős munkát adott a Titkárságnak a különféle 
jogosultságok meghosszabbítása, ami azonban a jelentős szám ellenére 
zökkenőmentesen megtörtént. Elkészült és működik a honlap, amely közvetlen 
információ elérést, tájékoztatási lehetőséget biztosít. Biztatom a kamarai tagokat az 
ezzel kapcsolatos észrevételek, ötletek megfogalmazására az Elnökség vagy a 
Titkárság felé. 

Sikeres szervezést végzett az Elnökség a Észak-Magyarországi kamarai 
együttműködési konferencia, az Építészet Hónapja, építészeti kiállítás és 
továbbképzések kapcsán. A rendezvényekről kivétel nélkül pozitív visszajelzések 
érkeztek. Külön kiemelem az Elnökség – és ezen keresztül a Kamara anyagi 
támogatását a tagjai részére bizonyos továbbképzések tekintetében. Ez nem 
központi adminisztráció, a kamara valódi értelme a tagok érdekvédelme és 
támogatása. 

A feladatvégzés és a működés ellenőrzése leginkább az Elnökségi Üléseken 
történő részvétellel történt. Az Elnökség rendszeresen – az alapszabálynak 
megfelelően tartotta üléseit és végezte feladatát.  

 
Az éves költségvetési beszámoló értékelése: 

A gazdálkodás felülvizsgálata során értékeltük az éves költségvetési 
beszámolót. A bevétel oldal a tagdíjbevételek csökkenésével, a kiadás oldal pedig a 
költségek növekedésével jól jellemzik a gazdasági helyzetet. Szerencsére az 
igazgatási szolgáltatási díjak jelentős többletbevételt biztosítottak, főleg ez járult 
hozzá ahhoz, hogy a tartalék összege nem csökkent még nagyobb mértékben.. A 
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fenti tendencia azonban figyelmeztető jel a jövő évi gazdálkodással kapcsolatban. A 
2011. évi egyenleg 15.995.490,- Ft, 7.575.881,- Ft tartalék képzése mellett. 
 
Tisztelt Taggyűlés! 
 

Összességében megállapítható, hogy a Nógrád Megyei Építész Kamara 
működése 2011 évben is a szabályoknak megfelelő, gazdálkodása a terv szerinti, 
kiegyensúlyozott.  

 
A fentiek alapján az elnökségi beszámoló elfogadását a Felügyelő Bizottság 

nevében javaslom. 
 
 
Salgótarján, 2012. április 10. 
 
 
 
       Timmer Zoltán sk. 
           Felügyelő Bizottság Elnöke 
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