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MEGHÍVÓ 
A Nógrád Megyei Építész Kamara 2019. évi tisztújító taggyűlésére 

A taggyűlés időpontja: 

2019. április 16. (kedd) 14.30 -óra 
(regisztráció 14 00 órától) 

A taggyűlés helyszíne: 

Nógrád Megyei Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány  
(Inkubátorház) 

Salgótarján, Mártírok u.1. 
 III. emelet nagyterem 

 

NAPIREND 

1./ Beszámoló a Nógrád Megyei Építész Kamara Elnökségének 2018. évi 
 tevékenységéről. 
      Előterjesztő: Kenyeres István a NMÉK elnöke 

2./ Beszámoló a Nógrád Megyei Építész Kamara 2018. évi költségvetésének 
      teljesítéséről.   
 Előterjesztő: Kenyeres István a NMÉK elnöke 

3./ Javaslat a NMÉK 2019.évi költségvetési tervére. 
      Előterjesztő: Kenyeres István a NMÉK elnöke 

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

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

            Előterjesztő: Torák Oszkár a EFB elnöke 

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

7./ Egyebek 
 
8./       Tisztújítás-tisztségviselők megválasztása 
            Előterjesztő: Séber Ferenc a Jelölőbizottság elnöke 

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

Határozatképtelenség esetén az ismételt taggyűlést azonos helyszínen, azonos 
napirenddel 15 00-tól tartjuk meg! 

 

 

 
Salgótarján, 2019. április 1. 
 

               Kenyeres István s.k. 
                           elnök 
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Szám: 10/2019. 

 
 

BESZÁMOLÓ 
A Nógrád Megyei Építész Kamara Elnökségének 

2018. 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 körül 
határolt 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 – minden bizonnyal – a legkisebbek közé 
tartozik az országban. Taglétszámunk 152 fő, ebből aktív 83 fő. 8 kollégánk tiszteletbeli 
tag, kettős kamarai tagsággal 14 kollégánk rendelkezik, és 32 fő jelenleg szünetelteti 
tagságát. Nyilvántartásunkban szerepel még 32 kolléga, akik egyrészt technikusok, 
másrészt műszaki vezetők és műszaki ellenőrök. 
Látható, hogy az aktív tagjaink száma tovább csökkent, aminek a működésünkre 
vonatkozóan jelentős hatása van és lesz! 
 
 Ezek az adatok jellemzik a környezetünket. 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) 
 
 Kamaránk gazdálkodását a közelmúltig a kiegyensúlyozottság jellemezte, az 
éves   bevételek elegendőnek bizonyultak kiadásaink fedezetére, sőt még jelentős 
tartalékot is tudtunk képezni. Az elmúlt időszak néhány évében azonban a működési 
kiadásaink meghaladták bevételeinket, és a tartalékok felhasználására is szükség volt. 
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 Elöljáróban beszámolhatunk arról, hogy az elmúlt évet – mint ahogyan az azt 
megelőzőt is – anyagi gondok nélkül dolgozhattuk végig, köszönhetően a 
Miniszterelnökség pályázatának, ami jelentősen támogatta kamaránk szakmai 
tevékenységét, igen komoly segítséget kaptunk a programjaink megvalósításához. 
 
  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 munkánkat nagyban segíti a honlapunk – www.nmek.hu – mely 
általában, folyamatosan 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. 
 A mellékelt titkársági beszámoló hű képet ad az elvégzett munkájukról, annak 
ellenére, hogy elsősorban a „hivatalos”, tehát csak 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. 
Korábban számos esetben szükséges volt közös álláspontot kialakítani egyes 
eljárások, jogszabály-tervezetek kérdésében, a kamarai működés feltételeinek 
kialakításában, a teendők, megszervezésében. Mostanában ezek a kérdések inkább 
az elnökök tanácsülésein kerülnek napirendre. 
Megvitatjuk, meghatározzuk a továbbképzések, rendezvényeink témáit, rendjét, vagy 
a működéshez aktuálisan szükséges döntéseket hozzuk meg.  
 
 Az elmúlt évben etikai-fegyelmi ügyben az Etikai-Fegyelmi Bizottság egy, 
bejelentés alapján kezdődött eljárásban járt el. Lásd külön a FEB elnökének jelentését! 
 
 A továbbképzések „szabadon választott” kreditpontos része megmaradt, azokat 
változatlanul működtettük tovább. Az elmúlt évben itthon, a rendezvényeink 
látogatásával 7.5 kreditpontot lehetett összegyűjteni! 
 
 Változatlanul erős az 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 a jövőben sem. 
  
 
A működésünk törvényességéről 
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 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, ez található meg a honlapunkon is, és e szerint végezzük munkánkat. 
Az elmúlt évi tevékenységünkre törvényességi észrevétel, kifogás sem a tagság, sem 
a felügyelet részéről 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! 
 
 
 A Miniszterelnökség jelentős támogatása lehetővé tette, hogy az elmúlt évben 
ismét sikeresen megrendezhettük az „Építészet hónapja” rendezvényeit, ami a 
pályázati szakmai programunk fontos része is volt.  
 
Szervezési – technikai okokból kivételesen – nem október elsején, hanem négy nappal 
később, egy fotókiállítás megnyitásával kezdődött. Farkas Imre építész kollégánk 
képeiből állította össze a kiállítás anyagát. A kiállítást dr. Makovényi Ferenc építész 
nyitotta meg. A megnyitó egyben a konferencia sorozat megnyitója is volt. A hónapban 
megtartott konferenciák témái a megyében folyó fejlesztési feladatok terveinek 
bemutatása volt, a tervezők előadásában. 
A konferenciák másik fő gondolata a településképi arculati kézikönyvek értékelése, és 
a könyvek készítésének és értékelésének problémakörét ölelte fel. A szerzők, 
főépítészek és véleményező kollégák mondták el véleményüket a könyvekkel 
kapcsolatos tapasztalataikról. A konferencia „állásfoglalása” a honlapon olvasható.  
Ennek a konferenciának alkalmából adtuk át Őze János József kollégánknak a 
kamaránk Életmű-díját, amit évtizedes építészi tevékenységével érdemelt ki. A 
díjátadó laudációja a honlapon szintén olvasható. 
 
 
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.   
 
 2014 év végén nem voltak kedvező kilátásaink, ami a kamaránk jövőbeni talpon 
maradását illeti. Már akkor arról kellett beszélnünk, hogy mit tegyünk, hogy 
megmaradjunk, úgy ítéltük meg, hogy legfeljebb egy évig húzzuk önálló kamaraként, 
és egyesülnünk kell valamelyik szomszédos kamarával.  
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Meg kell említenünk, hogy az elmúlt két év gazdálkodását – és talpon maradásunkat 
– jelentősen segítette a Miniszterelnökség anyagi támogatása, amit most is 
megköszönünk. A 2019. évre vonatkozóan hasonló támogatás lehetőségéről még 
nincs hírünk. 
 Ahogy a beszámoló bevezetőjében írtuk, egyre csökken az aktív, tehát tagdíjat 
fizető tagunk száma. Ez egyre inkább nehézséget okoz a gazdálkodást illetően, ami 
nem pusztán a kinnlevőség okán érdekes, hanem azért is, mert – a tagdíjemelés 
ellenére – abszolút mértékben is csökken a felhasználható pénz összege is. Volt már 
ehhez hasonló helyzet, amit a pályázati támogatás kisegített. Ennek megfelelően 
igyekeztünk előkészíteni a 2019. évi költségvetést is. 

 
 

Tisztelt Taggyűlés! 
 
 
 Úgy vélem, 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 munkáját, mellyel hozzájárult a 
kamaránk fennmaradásához és működéséhez, rendezvényeink sikeréhez. Ez évben 
véget ért a megválasztott tisztségviselők mandátuma, következik tehát a tisztújítás. 
 
 
Salgótarján, 2019. március 22. 
                                                                               
 
                                                                                                 Kenyeres István sk. 
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Szám: 10-a /2019. 
 

BESZÁMOLÓ  

 
A Nógrád Megyei Építész Kamara Titkárságának 

2018. 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 a „LOTUS NOTES” alapú ügyviteli rendszerben: 

Összes ügyirat:      501 db 
Érkeztetett ügyirat:       232 db 
Tagsági iktatókönyvben főszámon iktatott:           15 db 
alszámon (kimenő válasz irat) iktatott:      91 db  
Összesen iktatott:       106 db 
 
Saját iktatókönyvben főszámon iktatott:       32 db 
alszámon (kimenő válasz irat) iktatott:    131 db 
Összesen iktatott:       163 db  

Meghosszabbított jogosultságok száma:      46 db 
 
Határozatok száma összesen:                  17  db 
- Ebből tervezői+ szakértői jogosultság          3  db 
- Felelős műszaki vezetői jogosultság            6  db  
- Műszaki ellenőri jogosultság                             7  db             
- Hatósági bizonyítvány kiállítása                             7  db  
- Igazolás kiadása:                                                   2  db 
- Elutasított kérelem:        - 
- Hivatalból történő intézkedés-figyelmeztetés         1  db  
-Tagságot és jogosultságot felfüggesztő határozat: 4  db,  
- Tagságot visszaállító határozat:                             4  db. 
Az iktatott ügyiratokon kívül e-mailon kiküldött tájékoztatók, levelek száma havi 
szinten   20-30 db. 
 
Elnökségi ülések: 
 
 2018. évben- az elnökség 7 alkalommal ülésezett és 10 elnökségi határozatot 
hozott. Az ülések előkészítése, a jegyzőkönyv vezetése, az abban foglalt feladatok 
figyelemmel kisérése a titkárság feladata, ennek is maradéktalanul eleget tettünk. 
 

 

 

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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Tagfelvétel: 3 fő tag   
2 főnek kérésre megszüntettük aktív tagi státuszát és a tiszteletbeli tagok közé 
kerültek. 
Tudomásunk szerint  2 fő elhalálozott.  

 
Taggyűlés: 
 2018. évben egy alkalommal tartottunk taggyűlést (2018. április 12.) aminek 
lebonyolítása, szintén a titkárság feladata volt, zavartalanul, rendben zajlott le. 

 

Továbbképzések: 
 

2018. évben 7 alkalommal tartott kamaránk helyben, ingyenesen 
továbbképzést, és két szakmai kirándulást, ahol összesen 7.5   pontot lehetett 
szerezni. Ezen felül tantermi kötelező továbbképzés is volt 43 fő részvételével, ebből 
36 főnek részvételi díját kamaránk támogatta. 
Továbbképzések szervezése, akkreditációja, a pontokról szóló igazolások kiadása 
szintén a titkárság feladata. Az elmúlt évben 166 db igazolást adtunk ki. 

 
Taglétszám: 
 
 2019-01-31 állapotnak megfelelően a tagjaink száma összesen 152 fő. 

- 83 fő aktív tag. 
-   8 fő Tiszteletbeli tag. 
- 32 fő tagságát szünetelteti,  
- 32 főt külön névjegyzékben szerepeltetünk, 
- ebből     7 fő technikus,  
- ebből   25 fő a nyilvántartott (felelős műszaki vezető, műszaki ellenőr) szám,  
- A taglétszámból 14 fő kettős kamarai tag,  

 
 
A MÉK 2018. évben 4 alkalommal tartott titkári értekezletet, ezeken részt vettünk.  
A névjegyzék vezetése és a kamara honlapja naprakész. 

 
 

Salgótarján, 2019. április 1. 
 
 
 

Spiegel Józsefné s.k.     Kenyeres István s.k. 
titkár          elnök 
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Szám: 10-b/2019. 
 
 

A Nógrád Megyei Építész Kamara szervezésében megtartott továbbképzések 2018-ban. 
(Az elnökségi beszámoló melléklete) 

 

2018-04-05 
Az építészetet érintő új jogszabályok ismertetése, az állami főépítész szerepe 
Előadó: Domonkos György főosztályvezető Nógrád megyei Kormányhivatal, állami főépítész 

 

23 fő 

 

0,5 pont 

2018-05. 25-26 
Szakmai kirándulás Paks-Szekszárdra 
Paks Atomerőmű Zrt. Látogatóközpont megtekintése vezetéssel 
Dunakömlőd Lussónium erődítmény megtekintése 
Paks városnézés 
Szekszárd Városnézés idegenvezetéssel 
Dunafőldvár vár megtekintése 

  9 fő 2,0 pont 

2018-09. 21-22 
Szakmai kirándulás Szeged-Szabadka 

Városnézés , Szegeden a Lézerközpont bemutatása idegenvezetéssel, Szabadkán a városháza a zsinagóga 

megtekintése helyi idegenvezetővel 

 

10 fő 

 

2,0 pont 

2018-10-04 
Október-az Építészet hónapja rendezvénysorozat Nógrád megyében 

Káprázatos környezetünk fotókiállítás -előadás 

A klímaváltozás regionális sajátosságai a Kárpát medencében 

Előadó:  Farkas Imre építész- fotográfus, Dr Makovényi Ferenc építész Dr Lakatos László egyetemi 

docens 

 

22 fő 
 

0,5 pont 
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2018-10-08 
Október-az Építészet hónapja rendezvénysorozat Nógrád megyében 

Éghajlatváltozás és építészeti sajátosságai 

Előadó:  Prof.dr. Mika János egyetemi tanár 

 

16 fő 
 

0,5 pont 

2018-10-11 
Október-az Építészet hónapja rendezvénysorozat Nógrád megyében.  

A klímaváltozás várható következményei hazánkban 

Előadó:   Dr Lakatos László egyetemi docens 

 

22 fő 
 

0,5 pont 

2018-10-15 
Október-az Építészet hónapja rendezvénysorozat Nógrád megyében 

A Nyírjes fejlesztése 

Zsinagógák Közép-Európában  

és a 150 éve épült balassagyarmati zsinagóga 

Előadó:   Márkus Gábor építész tervező, Kovács Gábor építész 

 

23 fő 
 

0,5 pont 

2018-10-18 
Október-az Építészet hónapja rendezvénysorozat Nógrád megyében 

A pásztói Szalai malom és a tari Tar Lőrinc udvarház - tervbemutató 

 előadó: Sisák Gábor építész tervező 

Előadó:   Sisák Gábor építész tervező 

 

22 fő 
 

0,5 pont 

2018-10-31 
Október-az Építészet hónapja rendezvénysorozat Nógrád megyében 

Nógrád Megye Építésze Életműdíj átadása 

Településképi Arculati Kézikönyvek tapasztalatai – kerekasztal-beszélgetés 

 

 

19 fő 

 

0,5 pont 

Összesen: Továbbképzések száma:  9 db 166 fő   7,5pont 
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NÓGRÁD MEGYEI ÉPÍTÉSZ KAMARA 
ELNÖKE 

3100 Salgótarján, Mártírok útja 1.  
Tel/fax: +3632 423-253 Tel: +3632 789-479 

Honlap:www.nmek.hu  E-mail nmek@upcmail.hu 

 
 

Szám: 10-1/2019. 

BESZÁMOLÓ   

A Nógrád Megyei Építész Kamara  
2018. évi költségvetési tervének teljesítéséről 

 

 

Tisztelt Taggyűlés! 
 

A Nógrád Megyei Építész Kamara költségvetési tervezetét a Taggyűlés 2018. áprilisi 
ülésén hagyta jóvá. A Taggyűlés elé terjesztem a költségvetési terv teljesüléséről 
szóló beszámolót, azzal, hogy azt megvitatni és jóváhagyni szíveskedjen. 
 

Bevételek 
 
 A 2018. évi tervünk bevételeinél nem szerepeltettük a Miniszterelnökségtől pályázat 
útján kapott összeget, mivel év elején, a terv készítése során még nem tudtuk, hogy 
2018 évre pályázhatunk-e ismételten a támogatásra.  2018. év közben sikeres 
pályázatunk eredményeként megérkezett számlánkra a 4.990.000,- Ft, ennek 
köszönhetően költségvetésünk a vártnál sokkal kedvezőbben alakult. Úgyszintén a 
Miniszterelnökségtől kapott a kamaránk 2 000 000 Ft-ot a Településkép Arculati 
Kézikönyvek–TAK-ok véleményezésére. Ezen többlet bevételek eredményezték, 
hogy a maradvány nélküli bevételünk 245 %-ban teljesült. 

A Nógrád Megyei Építész Kamara 2018. évre jóváhagyott 
költségvetési terve a bevételek terén összességében a támogatások nélkül 
95 %-ban teljesült, elmaradás a tagdíjaknál jelentkezik.  
-  A tagdíjak vonatkozásában a jóváhagyott mértéktől kevesebb a bevétel, 
91%. A bevétel kiesését részben az aktív tagok csökkenése, a státuszok 
változása, részben viszont a tagdíjak nem határidőre való befizetése okozta. 
Az elmaradás  jelentős részét-felhívásunkra- ez év elején a tarozó tagok 
befizették de ez az összeg már csak  2019-ben fog jelentkezni.  
-  Az igazgatási szolgáltatási díjak – új jogosultságok, meghosszabbítások – 
összege a tervezettnél több lett, 120% a teljesítés. A várakozásnál többen 
kértek új szakmagyakorlási engedélyt. 
-  A nyilvántartási díjból befolyt összeg  105%-ban  a teljesült.    
-   A kamatbevétel a tervezettől kevesebb lett, mert a kamatok csökkentek. 
-  2018-ben a hátralékos tagdíjbefizetéseknél nem számoltunk fel pótdíjat! – 
de a jogosultságok visszaállítási díjából volt 100.000,- Ft bevételünk, ami  
duplája a tervezetnek.   
- A kinnlevőségünk – mely a tagjaink és a nyilvántartottak tartozása – 2018. 
december 31-i állapot szerint közel 900 000 Ft volt, ennek több mint a felét 
felszólításunkra ez évben már befizették.  
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 Mindezeknek megfelelően a Nógrád Megyei Építész Kamara 2018. évi 
bevételi főösszege:19 306 459- Ft. 
A tartalék – maradvány – nélküli bevétel 11 413 006- Ft , ebből 
a saját bevételünk: 4.423 000 Ft, ami 237 000,- Ft -al elmarad a tervezettől.  
 

Kiadások 
 

A kiadások terén a jóváhagyott tervhez képest jelentősen emelkedett 
a kiadásunk , de ebben szerepel a nem tervezett TAK-ok ra való kifizetés. 
Ha ezt nem számítjuk be ,úgy 314 417 Ft–al kevesebb a kiadásunk, ami 
elsősorban az évközi figyelemnek és óvatos takarékosságnak köszönhető. 

 
- A Magyar Építész Kamarának az aktív tagok csökkenő létszáma végett 
kevesebbet kellett fizetnünk, de a több éve fennálló tartozásunkat rendezni 
tudtuk, ezért itt többlet kiadás jelentkezik. 
- Az állandó költségeknél (irodabérlet, nyomtatvány, posta) megtakarítást 
értünk el. A telefon költségünk emelkedett, több ügyet próbáltunk telefonon 
rendezni. 
- A honlap működtetését szakember végzi – megbízási szerződés alapján –  
rendszeresen, naprakészen látja el a feladatot. A megbízás díját a 
„munkabér és közterhei” soron terveztük, de kiadásként már külön 
szerepeltetjük. 
- A működési költségnél, a kis értékű beszerzésnél volt kiadásunk, egy új 
irodaszék megvétele vált szükségessé, új gépet viszont nem kellett vennünk,  
így összességében itt jelentős a megtakarítás.  
- A szakmai rendezvényhez tartozik,  de önállóan szerepel a terembérlet 
költsége, itt is kevesebb volt a kiadás, kedvező áron tudtunk bérelni 
helységeket rendezvényeinkhez. 
- A szakmai rendezvényre betervezett  összeg az elmúlt évekhez hasonlóan 
jelentősebb összeg volt 1.000.000,-Ft, az összeg 94%-a  került 
felhasználásra. 2018-ban is az októberi Építészet hónapja rendezvényei 
megszervezése, kiállítási anyagok  készíttetése, előadói díjak összege került 
elszámolásra. 
-  A könyvelés díja a tervezettnek megfelelő . 
-  Könyvek beszerzésére 2018.-ban nem került sor, csak a folyóiratot fizettük 
ki. 
-  A bankköltség nem éri el a tervezettett, a korábbi évekhez viszonyított 
jelentős emelkedést már beterveztük.  
- A „munkabér és közterhei” sor kiadásai a tervezettől jelentősen 
elmaradtak. A tervezettben itt szerepeltettük a honlap üzemeltetésének díját, 
a teljesítés most külön sorba került. Fizetés emelés nem volt, csak a 
járulékok változása került beépítésre a bruttó fizetésekbe.  
- Kamarai tevékenységért járó – az elnökség által meghatározott 
tiszteletdíjak – kifizetésre kerültek, a tervezettől kevesebb összeggel.  
- A SZÉP kártyát – amit a titkárság alkalmazottai a korábbi években kaptak 
(de 2015- 2016-ban nem) – 2018-ban ismét megkapták. 
- A gépkocsi használatért (országos rendezvények, elnökségi ülések) 
nagyobb összeg került kifizetésre, mivel az elnökség tagjai több 
rendezvényen vettek részt, ahol szállást is kellett fizetnünk 
-  A reprezentációra fordított összeg némileg meghaladta a tervezettet . 
- Az egyéb nem tervezett kiadás többlete abból adódik , hogy szoftver 
megújítás vált szükségessé, a pályázathoz szükséges okmányok 
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hitelesítését fizettük. Építésfelügyeleti ellenőrzésekhez szükséges sisakokat 
vettünk,  reklámanyagok készítését fedeztük . 
-  Az „Év építésze” díja helyett 2018-ban Életműdíj kiadására került sor . 
A díjjal járó  nettó 100 000 Ft  és a díj átadásának megszervezése szerepel 
e soron. 
- Oktatásra kevesebbet terveztünk, de kamaránk elnökségének döntése 
alapján tagjainknak a MÉK által szervezett kötelező továbbképzés részvételi 
díjának a felét kifizette a kamara. 
- Nem tervezett kiadás volt a TAK-ok véleményezésének díja, aminek a 
fedezetét  a Miniszterelnökség biztosította .  
- Kamaránknak tartozása nincs.  
 
A Nógrád Megyei Építész Kamara 2018 évi összes kiadása – a maradvány 
és a TAK –ok véleményezésének beszámítása nélkül: 9 265 583,- Ft 
Ez az összeg 314 417 - Ft-al  kevesebb a tervezettnél,de a tényleges , 
(támogatások és tartalék nélküli) bevételnek több mint a duplája.  
A Miniszterelnökség támogatásának köszönhetően viszont a tartalékunk 
8 057 253- Ft  lett. 
 
A Nógrád Megyei Építész Kamara költségvetésének a kiadási fő összege a 
bevételi fő összeggel azonosan 19 306 459- Ft. 
 
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 2018. évi költségvetés teljesítéséről szóló beszámoló megvitatását 
és az elnökség nevében javaslom elfogadást. 

 

Salgótarján, 2018. április 16. 
 

Melléklet: táblázatos kimutatás 
 
 

        Kenyeres István sk. 
        elnök 



NÓGRÁD MEGYEI ÉPÍTÉSZ KAMARA
2018. évi költségvetés teljesítése

2018. évi 2018. évi teljesítés

 terv teljesítés %

BEVÉTELEK:

Előző évi maradvány 7 893 453            7 893 453             100,00%

Alaptagdíj 4 000 000             3 645 000               91,00%

Igazgatás szolg.díj 300 000                360 000                  120,00%

Nyilvántartási díj 300 000                314 000                  105,00%

Kamatbevétel 10 000                  4 006                      40,00%

Pótdíj,helyreállítási díj 50 000                  100 000                  200,00%

Saját bevétel (maradvány nélkül 4 660 000            4 423 000             95,00%

Miniszterelenökség pályázat 4 990 000               

Miniszterelnökségi támogatás TAK 2 000 000               

Bevételek (maradvány nélkül) 4 660 000            11 413 006           245,00%

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 12 553 453          19 306 459           154,00%

KIADÁSOK:

Magyar Építész Kamara befizetés 300 000                449 000                  150,00%

Irodabérlet, rezsi 500 000                497 220                  99,00%

Nyomtatvány, irodaszer 50 000                  17 270                    35,00%

Postaköltség 70 000                  67 030                    96,00%

Telefon és internetköltség 120 000                143 676                  120,00%

Honlap működtetés, 282 120                  

Gépek beszerzése 300 000                0,00%

Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés 30 000                  34 900                    116,00%

Terembérlet (taggyűlés, rendezvények) 200 000                70 000                    35,00%

Szakmai rendezvények (díjak,tanulmányi verseny) 1 000 000             942 135                  94,00%

Könyvelés 780 000                762 000                  98,00%

Folyóirat,könyv,szabvány előfizetés 400 000                35 750                    9,00%

Bankköltség 130 000                109 937                  85,00%

Tiszteletdíj 500 000                421 768                  84,00%

Munkabér, megbízási díj  és közterhei 4 400 000             3 992 512               91,00%

(Szép kártya) Kp.Cafetéria 270 000                270 000                  100,00%

Utiköltség, szállás 200 000                333 736                  167,00%

Reprezentáció 30 000                  35 827                    119,00%

Kerekítés 8 689                      

Egyéb nem tervezett 50 000                  211 385                  423,00%

Év építésze díj 150 000                232 028                  155,00%

Oktatás, továbbképzés 100 000                348 600                  349,00%

TAK véleményezés 1 983 623               

Kiadás (tartalék nélkül) 9 580 000            11 249 206           117,00%

Tartalék 2 973 453             8 057 253               271,00%

KIADÁSOK ÖSSZESEN: 12 553 453          19 306 459           154,00%
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NÓGRÁD MEGYEI ÉPÍTÉSZ KAMARA 
ELNÖKE 

3100 Salgótarján, Mártírok útja 1.  
Tel/fax: +3632 423-253 Tel: +3632 789-479 

Honlap:www.nmek.hu  E-mail nmek@upcmail.hu 

 

 

Szám: 10-2/2019. 
 
 

A NÓGRÁD MEGYEI ÉPÍTÉSZ KAMARA 

2019 évi költségvetési terve 
 
 
 

Tisztelt Taggyűlés! 
 
 

  A Nógrád Megyei Építész Kamara Elnöksége megállapította a 2019. év 
költségvetés tervezetét, és azt a Taggyűlés elé terjeszti, javasolva annak elfogadását. 
A Nógrád Megyei Építész Kamara 2019. évre vonatkozó költségvetése 
szerkezetében hasonló a korábbi évekéhez.  
 
         A bevételi oldal tervezésekor a törvény által lehetséges minden forrást 
figyelembe vettünk.  
A 2019-re elfogadott, megemelt tag- és nyilvántartási díjaknál a 2019. január 1 -
én névjegyzéken levő aktív, tagdíjat fizető létszámot, valamint a nyilvántartottak 
létszámát vettük figyelembe  
 A kiadási oldalon a kötelezően előírt tevékenységek ellátásához 
szükséges működési költségeken felül a szakmai tevékenységek 
finanszírozásával számolunk, továbbá is tervezzük a szakmai rendezvénye ink 
támogatását. 
 
Bevétel 
 
 Bevételünk jelentős részét továbbra is a tagdíj képezi. A tagdíj éves összege 2019- 
ben 60.000.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 
figyelembevételével számolva kapjuk meg a tervezett 4.200.000, - Ft bevételi összeget. 
         Az igazgatási szolgáltatási díjnál a múlt évihez hasonlóan 300.000, - Ft bevételt 
terveztünk. 
         A kamaránk által nyilvántartott szakmagyakorlók díja ez évben duplájára 
emelkedett, 30.000 Ft/nyilvántartott. A technikusok is ebbe a kategóriába tartoznak, itt a 
bevételi összeget a nyilvántartottak számának megfelelően 700.000, - Ft-ra tervezzük. 
         A banki kamatot a lekötött tartalék összeg és a várható banki kamatok alapján 
kalkulálva némileg csökkentettük. 
         Az Alapszabályunknak megfelelően a tagdíjat késedelmesen fizetőknek pótdíjat 
fogunk felszámolni, akik visszaállítják tagságukat azoknak visszaállítási díjat kell 
fizetniük, ezt az összeget terveztük be 60.000, - Ft-tal. 
        Az előző évi pénzmaradvány a 2018. évi teljesítésnek megfelelő összeg. 
A Miniszterelnökségtől ez év elején kaptunk 700.000, - Ft támogatást a TAK-ok 
bemutatása és népszerűsítése céljára. 
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 Összességében a 2019.évi várható tényleges tervezett bevétel: 5.964.000,- Ft, 
ezt egészíti ki a múlt évi maradvány – 8 057 253,- Ft – így a bevétel főösszege: 
14.021.253, - Ft. 
 
Kiadás 
 
 A Magyar Építész Kamarához történő befizetés a tervezett tagdíjbevételek 
figyelembevételével a vonatkozó szabályzat szerinti képlet alkalmazásával kiszámított 
összeg, ez évben 450.000, - Ft. 
- Az irodabérlet kiadásainak némi emelkedésével számolunk, ezért itt 500.000, - 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.  
- Új eszközök beszerzésére várhatóan nem lesz szükségünk, de némi kiegészítésre 
esetlegesen számítva 50.000, - Ft-ot tervezünk. 
-  Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése címen ismét 30.000, - Ft kiadást tervezünk. 
-  Terembérletnél a rendezvényeinkhez igénybe vett termek várható bérleti díját az elmúlt 
évekhez hasonlóan terveztük be, 100.000, -Ft-os kiadással.   
- Szakmai rendezvényekre ez évben is jelentősebb összeget, 1.000.000.Ft-ot, irányzunk 
elő. Az „Építészet hónapja” rendezvénysorozat finanszírozására és szakmai kirándulások 
megszervezésére kívánjuk fordítani a tervezett kiadás nagy részét. Itt számolnánk el a 
kiállításokra készíttetett tablók költségét is. 
- A könyvelés díját 2018-ban is változatlan összeggel, 780.000, - Ft-tal 
tervezzük.  
-  A folyóirat, könyvek, költségét is változatlan összeggel tervezzük, ez évben 
ismét szándékozunk beszerezni – előadók ajándékozása céljára adható – 
könyvet, albumot. 
-  A bankköltségnél az előző évi kiadástól kissé magasabb összeggel számolunk.  
- Tiszteletdíjként összesen 500.000, - Ft-ot tervezünk, ebben benne van a 
tervtanácsba, az építésfelügyeleti ellenőrzésekhez delegáltak díjazása is.  
- A munkabéreket és járulékait az elmúlt évi tényadathoz viszonyítva némileg 
meg kell emelnünk, figyelemmel a többletmunkára és arra, hogy az elmúlt 
években a titkárság dolgozóinak bére takarékossági okokból nem emelkedett.   
-  A Szép kártya biztosítását ez évben beterveztük.  
-  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 kiadásaink fedezésére. 
-   Az „Év építésze” díj és járulékainak tervezett összege 200.000, - Ft. 
-  Kötelező oktatást ez évben nem tervezünk . A TAK-ok véleményezéséért kapott 
támogatás felhasználásáról még nem határoztunk.   
 
 A tényleges tervezett kiadás, tartalék nélkül 8.812.000, - Ft. Ez a 
kiadásunk 5 264 000 - Ft-tal haladja meg a tényleges saját bevételt. 
A múlt évi maradványt is figyelembe véve a 2019 . évi tartalék várhatóan 
5 209 253 - Ft lesz. 
 Fentiek alapján 2018. évben a bevétellel azonos 14.021.253, -Ft összegű 
kiadási fő összeg várható. 
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 A kiadásokat továbbra is takarékosan terveztük csak a működéshez feltétlenül 
szükséges összegeket vettük figyelembe.  Ugyanakkor, figyelembe véve a 
taglétszámunk alakulásának tendenciáját, a későbbi években a takarékosság 
nem lesz feltétlenül elég.  
 
 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 tervezet megvitatását, és az elnökség nevében javaslom 
jóváhagyását. 
 
 
Salgótarján, 2019. április 16.         
  
        
Melléklet: táblázatos költségvetés  
 
 
 
  

Kenyeres István s.k. 
elnök 

 



NÓGRÁD MEGYEI ÉPÍTÉSZ KAMARA
2019. évi költségvetés terve

2018. évi 2019. évi

teljesítés tev

BEVÉTELEK:

Előző évi maradvány 7 893 453            8 057 253             

Alaptagdíj 3 645 000             4 200 000               

Igazgatás szolg.díj 360 000                300 000                  

Nyilvántartási díj 314 000                700 000                  

Kamatbevétel 4 006                    4 000                      

Pótdíj,helyreállítási díj 100 000                60 000                    

Saját bevétel (maradvány nélkül 4 423 000            5 264 000             

Miniszterelenökség pályázat 4 990 000             

Miniszterelnökségi támogatás TAK 2 000 000             700 000                  

Bevételek (maradvány nélkül) 11 413 006          5 964 000             

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 19 306 459          14 021 253           

KIADÁSOK:

Magyar Építész Kamara befizetés 449 000                450 000                  

Irodabérlet, rezsi 497 220                500 000                  

Nyomtatvány, irodaszer 17 270                  50 000                    

Postaköltség 67 030                  70 000                    

Telefon és internetköltség 143 676                130 000                  

Honlap működtetés, 282 120                282 000                  

Gépek beszerzése 50 000                    

Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés 34 900                  30 000                    

Terembérlet (taggyűlés, rendezvények) 70 000                  100 000                  

Szakmai rendezvények (díjak,tanulmányi verseny) 942 135                1 000 000               

Könyvelés 762 000                780 000                  

Folyóirat,könyv,szabvány előfizetés 35 750                  50 000                    

Bankköltség 109 937                140 000                  

Tiszteletdíj 421 768                500 000                  

Munkabér, megbízási díj  és közterhei 3 992 512             4 200 000               

(Szép kártya) Kp.Cafetéria 270 000                

Utiköltség, szállás 333 736                200 000                  

Reprezentáció 35 827                  30 000                    

Kerekítés 8 689                    

Egyéb nem tervezett 211 385                50 000                    

Év építésze díj 232 028                200 000                  

Oktatás, továbbképzés 348 600                

TAK véleményezés 1 983 623             

Kiadás (tartalék nélkül) 11 249 206          8 812 000             

Tartalék 8 057 253             5 209 253               

KIADÁSOK ÖSSZESEN: 19 306 459          14 021 253           
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Szám: 10-3/2019. 

BESZÁMOLÓ  
a Nógrád megyei építész kamara  

etikai és fegyelmi bizottságának 2018 évi munkájáról. 
 

A bizottságnak 2018 évben egy ügye volt, aminek az előzménye még 2017- ben kezdődött. Egy 
szomszédos megyei kormányhivatal Járási Hivatal Építésügyi Osztálya 2017. november 30- án 
írásban eljárást kezdeményezett a Magyar Építész Kamaránál egy építésztervező kamarai tagunk 
ellen. Mivel a levelet Budapestre küldték 2017- ben, hozzánk, a Nógrád megyei építészkamarához 
csak 2018 januárjában került a feljelentés.  
A feljelentés oka a kamarai tagunk által egy szomszéd megyei településre készített lakóépület 
bővítés egyszerű bejelentési tervdokumentációjának elégtelensége. A hivatali jelentés és a 
dokumentumok alapján a tervdokumentáció tartalmilag és formailag nem felelt meg az előírásoknak, 
valamint a tervező 5 db üres lapot töltött fel elektronikusan. 

Mint a bizottság elnöke, elindítottam az eljárás kivizsgálását fegyelmi tanács létrehozása nélkül. A 
kapott anyagot szétküldtem a bizottság tagjainak véleményezésre. Az öt tagból 4 vállalta a 
közreműködést. A fegyelmi tanács létrehozását az alábbi indokok alapján nem tartottam 
szükségesnek: 

• A fegyelmi tanács működéséhez az eljárás lefolytatására díjat lehet kérni a feljelentőtől, 
mivel a bizottság tagjainak főállású munkahelye van. Csak munkaidő után lett volna 
lehetőség a tanács működésére. A fegyelmi tanács díjának rendezését nem láttam 
esélyesnek a járási hivatal részéről. 

• A tagok és a feljelentett tervező jelenlétében (jegyzőkönyv, magnófelvétel) történő 
személyes meghallgatással sem a feljelentett tagunk, sem a bizottsági tagok idejét nem 
akartam feleslegesen igénybe venni, mert az üres feltöltött lapokon nem igazán van mit 
tárgyalni.  

• A dokumentáció tartalmára vonatkozóan egyértelmű a MÉK szabályzata, valamint a 
155/2016. (VI.13.) kormányrendelet előírása.  

A jelentést a résztvevő tagok írásos véleménye, valamint a velük folytatott személyes beszélgetés 
alapján állítottam össze. 
A jelentésben egyértelműen megállapítottuk a tervező felelősségét a járási hivatal kifogásait illetően, 
és javasoltuk a kamarai szabályzat szerinti szankció kiszabását.  

A szomszédos megyei kormányhivatal Járási Hivatal Építésügyi Osztálya részére is készítettünk 
egy jelentést, amiben leírtuk, felhívtuk a figyelmet a hivatal ez ügyben történt hiányosságaira, illetve 
jogaira. Az építésfelügyeletnek a 155/2016. (VI.13.) kormányrendelet 4.§- a szerint elvileg 15 napja 
van arra, hogy megnézze a terveket, és hiánypótlásra kötelezze a tervezőt, megelőzve a fenti nem 
egyedi esetet. Ő ezt nem tette meg, sőt a 2017.május 24-én tartott ellenőrzést követően csak 2017. 
november 30- án jelentette fel a tervezőt anélkül, hogy a rendelet adta jogai alapján hiánypótlásra 
szólította volna fel, valamint joga lett volna pénzbüntetést kiszabni. Ha a törvény által előírt időben 
hiánypótlásra kötelezi a tervezőt, mind ez megelőzhető lett volna, ami persze nem menti fel a 
tervezőt a szabálytalanság elkövetésétől.  
A járási hivatal hozzáállása a fenti ügyben egyértelmű volt, hogy nem akar a rendeletek szerint a 
tervező felé intézkedni, inkább 6 hónappal a dokumentáció feltárt hiányosságai után az építész 
kamarára hárítja át az esetleges szankció meghozatalát. A fegyelmi bizottságnak nem célja és 
feladata a feljelentett tervező indokolatlan védelme, de a hatóság magatartása, hozzáállása felett 
sem mehetünk el szótlanul. Nem is tettük. 

Az etikai és fegyelmi bizottság a két jelentés elkészítésével a munkáját 2018- ban elvégezte. 
Kérem a beszámoló elfogadását. 
 
Salgótarján, 2019. 03.18. 
         Torák Oszkár 
              elnök 
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A NMÉK Felügyelő Bizottságának jelentése a Kamara 

2018 április és 2019 április közötti tevékenységének értékeléséről 
 
 
Tisztelt Taggyűlés! 
 
A Kamara működésének folyamatos ellenőrzése alapján a Felügyelő Bizottság a Taggyűlés számára az 
alábbi jelentést adja: 
 
A működés felülvizsgálatát- ahogyan a tevékenységről szóló beszámoló is tartalmazza- személyes 
részvétellel és a dokumentumok ellenőrzésével végeztük. 
A működéshez szükséges technikai feltételek továbbra is adottak, a Nógrád Megyei Mérnöki Kamarával 
közös iroda és a meglévő berendezések megfelelő működési feltételeket biztosítanak. A Titkárság jó 
színvonalon, szakszerűen végzi munkáját, az adminisztratív, jogszabályokban meghatározott feladatait, 
tevékenységük összefoglalását az elnökségi beszámoló melléklete tartalmazza. A melléklet tartalmával 
egyetértünk. 
A Kamara kötelezően ellátandó feladatin kívül, mint eddig is, az elmúlt évben is szervezett képzéseket, 
szakmai programokat, amelyek megkönnyítik a tagság képzésben való részvételét és az érdeklődőknek 
érdekes programokat kínál. 
Az elnökség szervezésében folytatódott az építészet hónapja keretében szervezett előadássorozat, 
lehetőség volt szakmai kirándulásokon való részvételre.  
2018-ban az Etikai - Fegyelmi Bizottságnak is el kellett járnia egy bejelentéssel kapcsolatban. 
 
Az Elnökség, Kenyeres István Elnök Úr irányításával rendszeresen ülésezett és szervezte a feladatokat, 
amelyek jelentős részét végezték is, az eddigi megszokott kamarai tagok részvételével és 
feladatvállalásával. 
 
A gazdálkodást továbbra is segítette, a biztonságos működést fenntartotta a Miniszterelnökség által 
biztosított pályázati pénz, emellett forrást biztosított a szakmai programokra is. A továbbiakban 
bizonytalan ez a támogatás, legalábbis eddig nincs az elnökségnek információja, ami a további 
lehetőséget illeti és ez a hosszabb távú működést bizonytalanná teszi. Az Elnökségi Beszámolóból 
látható, hogy kamaránk saját bevételből egyre inkább nem tudja fedezni a kiadásokat. 
 
A gazdálkodás, az éves költségvetési beszámoló értékelése 
 
A felülvizsgálat során értékeltük az éves költségvetési beszámolót és áttekintettük a gazdálkodás 
objektív feltételeit. 
A Miniszterelnökség újra támogatta a kamra gazdálkodását a megelőző időszakhoz hasonló összeggel, 
gyakorlatilag ez biztosította a stabil működést. 
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A kapott támogatás ellenére az előző évekhez hasonlóan továbbra is a takarékos gazdálkodás volt a 
jellemző. A bevételek jóval a tervezett mérték fölött teljesültek, azzal együtt, hogy még mindig van 
jelentősebb összegű tagdíj hátralék. 
 A kiadások a TAK-okra törtét kifizetések miatt emelkedtek, ezt nem számítva azonban némileg 
csökkentek. 
Összességében az építészkamara működése még gazdaságilag stabil. 
 
Tisztelt Taggyűlés! 
 
A 2018-as év működésének ellenőrzése alapján megállapítottuk, hogy a NMÉK működése 2018-ban az 
előírásoknak megfelelő volt. 
A Felügyelő Bizottság nevében javaslom az elnökségi beszámoló elfogadását. 
 
Salgótarján, 2019. április 10. 
 
 
 
       Timmer Zoltán 
                          elnök 
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JELÖLÉSI JAVASLAT 
 a Nógrád Megyei Építész Kamara Tisztújító taggyűlésére 

 
Tisztelt Taggyűlés! 
 
 
 A 2015. április 23-i taggyűlésen megválasztott tisztségviselők és bizottságok mandátuma lejárt, 
ezért a mai taggyűlésen új tisztségviselőket és bizottságokat kell választanunk. 
Választanunk kell elnököt (1), alelnököt (1), elnökségi tagokat (3), két bizottsági elnököt és tagjaikat 
(2+4) és újra kell választanunk a Jelölő Bizottság elnökét (1) és tagjait (2). 
 A Jelölő Bizottság feladata a tisztújítás előkészítése volt, hogy a választást minél szélesebb körű 
jelölés előzze meg. Feladatának eleget tett, és a következő jelölteket terjeszti a tisztújító taggyűlés elé: 
 
Elnökség (összesen öt fő) 
 
Elnök:  Fülöp Zsolt 
Alelnök: Kovács Gábor  
Elnökségi tag:  Kenyeres István 
Elnökségi tag:  Őze János József 
Elnökségi tag:  Sisák Gábor József 
 
Felügyelő Bizottság (összesen 3 fő) 
 
Elnök:  Timmer Zoltán 
Bizottsági tag:  Séber Ferenc 
Bizottsági tag:  Matthesz Gábor 
 
Etikai-Fegyelmi Bizottság (összesen 5 fő) 
 
Elnök:  Torák Oszkár 
Bizottsági tag:  Berkiné Tőzsér Katalin 
Bizottsági tag:  Dobsonyi Judit 
Bizottsági tag:  Matyó Edina 
Bizottsági tag:  Tálos Judit 
  
Jelölő Bizottság (összesen 3 tag) 
 
Elnök:  Bókáné Bakos Mária 
Bizottsági tag:  Szeberényi Endre 
Bizottsági tag: Tóth Tamás   
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Küldött (30tag/küldött, összesen 3 fő) 
 
Küldött: Fülöp Zsolt 
Küldött: Kovács Gábor 
Küldött:  Sisák Gábor József 
 
 
 A megválasztott tisztségviselők mandátuma négy évig tart. A Jelölő Bizottság a következő soros 
tisztújításig hivatalban marad. Feladata a soron következő, és esetlegesen szükséges rendkívüli 
tisztújítás jelölési eljárásának lebonyolítása is. 
 
 A tisztújító taggyűlésen lehetőség van újabb jelölés megtételére, ekkor a javaslatról a taggyűlés 
szavazással dönt a jelöltlistára kerülésről, a taggyűlés tagjainak legalább 10 %-os szavazati arányával.  
A tisztújításra, a jelölésre és választásra vonatkozó szabályokat az Alapszabály 4.1.1.4.; 4.1.1.5. 
valamint 4.1.1.6. pontjai vonatkoznak. (www.nmék.hu) 
 
 
2019. április 9. 
 
 
                                                                                                                            Séber Ferenc sk. 
                                                                                                                      a Jelölő Bizottság elnöke 
 

 


