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MEGHÍVÓ 
 

A Nógrád Megyei Építész Kamara taggyűlésére, 
melyet 

2018. április 12-én – csütörtök – 14.30 órai kezdettel tartunk a 
Dornyay Béla Múzeum tanácstermében 

(3100 Salgótarján, Múzeum tér 2.) 
 
 
 

NAPIREND 
 

1./ Beszámoló a Nógrád Megyei Építész Kamara Elnökségének 2017. évi munkájáról. 
 Előterjesztő: Kenyeres István a NMÉK elnöke 

2./  Beszámoló a Nógrád Megyei Építész Kamara 2017. évi költségvetésének teljesítéséről.   
 Előterjesztő: Kenyeres István a NMÉK elnöke  

3./ Javaslat a NMÉK 2018.évi költségvetési tervére. 
      Előterjesztő: Kenyeres István a NMÉK elnöke 

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

5./ A Nógrád Megyei Építész Kamara Etikai-fegyelmi Bizottságának tájékoztatója. 
 Előterjesztő: Torák Oszkár a Bizottság elnöke 

6./ Döntés – határozathozatal az 1./ - 4./ napirendekről 

7./  Egyebek 
 

A napirendekhez tartozó előterjesztések a honlapunkon (www.nmek.hu) 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!) 

 

„A fontosabb építésügyi jogszabályok 2018. évi változásai” 
Előadó: Domonkos György állami főépítész NM Kormányhivatal 

 
(A rendezvényünkön továbbképzési pont szerezhető!) 

 

 
Salgótarján, 2018. március 27. 
                                                                                              Kenyeres István s.k. 
         elnök 
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Szám: 17/2018. 
  

 
BESZÁMOLÓ 

A Nógrád Megyei Építész Kamara Elnökségének 
2017. 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 151 fő, ebből aktív 82 fő. 8 kollégánk tiszteletbeli 
tag, kettős kamarai tagsággal 14 kollégánk rendelkezik, és 31 fő jelenleg szünetelteti 
tagságát. Nyilvántartásunkban szerepel még 30 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. 
 
 Elöljáróban beszámolhatunk arról, hogy az elmúlt évet – mint ahogyan az azt 
megelőzőt is - anyagi gondok nélkül dolgozhattuk végig, köszönhetően a 
Miniszterelnökség pályázatának, ami már második éve jelentősen támogatta kamarai 
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tevékenységünket, igen komoly segítséget kaptunk a szakmai 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 munkájukat nagyban segíti a honlapunk – www.nmek.hu – mely 
általában, 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. A 
pályázati támogatásból tudtunk venni egy új, nagyteljesítményű másolót, számítógépet 
és korszerű irodai programot. 
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 vagy fegyelmi ügyben az Etikai-Fegyelmi Bizottság egy, 
még 2014-ben érkezett bejelentés alapján kezdődött eljárásban – az elmúlt évben – 
hozott döntése a másodfokon még nem fejeződött be. 2017-ben új etikai-fegyelmi 
eljárás nem indult. 
 
 A továbbképzések „szabadon választott” kreditpontos része megmaradt, azokat 
változatlanul működtettük tovább. Az elmúlt évben itthon, a rendezvényeink 
látogatásával 12 kreditpontot lehetett összegyűjteni! 
 
 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. Közös kiadásban 
sikerült megjelentetnünk a 20 éve alakult kamarák kiadványát is. 
 
 A Miniszterelnökség jelentős támogatása lehetővé tette, hogy ismét 
megindulhasson az Észak-magyarországi építészkamarákkal való együttműködés. Az 
elmúlt év őszén az építészet hónapja keretében közösen tartottunk konferenciát 
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Balassagyarmaton, ahol a város közelmúltban befejeződött központ-rekonstrukcióról 
volt szó és avatott bemutató. A Heves, - és Borsod-A-Z-megyei kollégákkal a nyugat-
nógrádi épületekkel és műemlékekkel ismerkedtünk. 
 
Reményeink szerint tovább folytathatjuk majd ezt az eseménysorozatot, amiből 
szakmailag mindnyájan gazdagodhatunk. 
 
A működésünk 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 található meg a honlapunkon is. 
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! 
 
 
 A Miniszterelnökség jelentős támogatása lehetővé tette, hogy ismét sikeresen 
megrendezhettük az „Építészet hónapja” rendezvényeit, ami a pályázati szakmai 
programunk fontos része volt. Az eddig már bevett városok mellett a megnyitó 
konferenciát Balassagyarmaton tartottuk.  
A megnyitó konferencián részt vettek a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei és a Heves 
Megyei Építész Kamarák küldöttsége is. Ott adtam át az „Év Építésze 2017” díjat – ez 
alkalommal Sámsondi Kiss Gergely kollégánknak. Ez a konferencia is kétnapos volt, 
a második napon Bánk, Alsópetény és Nógrádsáp műemlékei bemutatásán vettünk 
részt. 
Ahogyan az elmúlt években is történt, a konferenciákat a megye városaiban is 
megrendeztük. 
 Sikeres program volt a Salgótarján közvetlen környékén tett műemléki körút, 
ahol a közelünkben levő középkori templomokat, és a korábbi műemléki 
helyreállításokat vettük szemügyre.  
 
 
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.   
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 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.  
Meg kell említenünk, hogy az elmúlt két év gazdálkodását – és talpon maradásunkat 
– jelentősen segítette a Miniszterelnökség anyagi támogatása, amit most is 
megköszönök. A 2018. évre vonatkozóan is készülünk hasonló lehetőségre. 

 
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 a segítő munkáját, mellyel hozzájárult 
a kamaránk fennmaradásához és működéséhez.  
 
 
Salgótarján, 2018. március 28. 
                                                                               
 
                                                                                                 Kenyeres István s.k. 
            elnök 
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Szám: 17-a/2018. 
 

BESZÁMOLÓ  
 

A Nógrád Megyei Építész Kamara Titkárságának 
2017. 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 2017. évben:   478 db 

Érkeztetett ügyirat:      198 db 

Tagsági iktatókönyvben főszámon iktatott:    27 db 
alszámon (kimenő válasz irat) iktatott:    87 db 
Összesen iktatott:     114 db 

Saját iktatókönyvben főszámon iktatott:     39 db 
alszámon (kimenő válasz irat) iktatott:   127 db 
Összesen iktatott:     166 db  

Meghosszabbított jogosultságok száma:   48 db 
 
Határozatok száma:      20 db 
- Ebből tervezői+ szakértői jogosultság       3 db 
- Felelős műszaki vezetői jogosultság       14 db  
- Műszaki ellenőri jogosultság                          3 db             
 
- Hatósági bizonyítvány kiállítása                        10 db  
- Igazolás kiadása: - 2 db 

- Elutasított kérelem 2017. évben nem volt.  

- Hivatalból történő átsorolás :    18 db  

-Tagságot és jogosultságot felfüggesztő határozat: 4 db, visszaállítás: 6 db. 

Az iktatott ügyiratokon kívül e-mailon kiküldött tájékoztatók, levelek száma havi 
szinten   20-30 db. 
 
Elnökségi ülések: 
 2017. évben- az elnöksé 6 esetben ülésezett és 4 elnökségi határozatot hozott. 
Az ülések előkészítése, a jegyzőkönyv vezetése, az abban foglalt feladatok 
figyelemmel kisérése a titkárság feladata, ennek is maradéktalanul eleget tettünk. 
Tagfelvétel: 1 fő tag + 4 fő nyilvántartott volt.  
1 főnek kérésre megszüntettük ( ÉK  ) státuszát.  

 

 

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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2 fő elhalálozott. ( Luda László, Bodor József) 

 
Taggyűlés: 
 2017. évben egy alkalommal tartottunk taggyűlést (2017.04.20.) aminek 
lebonyolítása, szintén a titkárság feladata volt, zavartalanul, rendben zajlott le. 

 

Továbbképzések: 
2017. évben 10 alkalommal tartott kamaránk helyben, ingyenesen 

továbbképzést, ahol összesen 12,5 pontot lehetett szerezni. 
Továbbképzések szervezése, akkreditációja, a pontokról szóló igazolások kiadása 
szintén a titkárság feladata. Az elmúlt évben 185 db igazolást adtunk ki. 

 
Taglétszám: 
2018-01-31 állapotnak megfelelően a tagjaink száma összesen 151 fő. 

- 82 fő aktív tag. 
-   8 fő Tiszteletbeli tag. 
- 31 fő tagságát szünetelteti (felfüggesztette),  
- 30 főt külön névjegyzékben szerepeltetünk, 

  7 fő ebből technikus,  
        23 fő a nyilvántartott (felelős műszaki vezető, műszaki ellenőr) szám,  

- A taglétszámból 15 fő kettős kamarai tag,  
 

 
A MÉK 2017. évben 4 alkalommal tartott titkári értekezletet, ezeken részt vettünk.  
A névjegyzék vezetése és a kamara honlapja naprakész. 

 
 

Salgótarján, 2018. április 3. 
 
 
 

Spiegel Józsefné s.k.     Kenyeres István s.k. 
titkár          elnök 
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Szám: 17-b/2018. 
 
 

A Nógrád Megyei Építész Kamara szervezésében megtartott továbbképzések 2017-ben. 
(Az elnökségi beszámoló melléklete) 

 

2017-04-20 
1. A településrendezéssel összefüggő 2017. évi jogszabályi változások, településképi arculati kézikönyv 
készítésével kapcsolatos teendők. 
2. A hatósági eljárásokat érintő szervezeti változások a Nógrád megyei Kormányhivatalnál 
Előadó: Domonkos György főosztályvezető Nógrád megyei Kormányhivatal, állami főépítész 

 

12 fő 

 

0,5 pont 

2017-05-04 
Modern városok program keretén belül Salgótarján város fejlesztésének célkitűzései, tervei  
Előadó:  Fekete Zsolt Salgótarján város polgármestere 

17 fő 0,5 pont 

2017-05-31 
Építészeti Bűnmegelőzési Konferencia  

1. Az építészeti bűnmegelőzés jelentősége és lehetőségei 

2. Bűnmegelőzés építészeti eszközökkel 

3. Bűnmegelőzés térinformatikai eszközökkel 

4. A rendőrség lehetősége és feladatai az építészeti bűnmegelőzés területén 

5. Az épített környezet szerepe a szituációs bűnmegelőzésben 

Előadók:   

1. Papp József Óbudai Egyetem 
2. Kara László alprojektvezető Lechner Nonprofit Kft 

3. Tóth Ágnes térinformatikai projekt koordinátor Lechner Nonprofit kft 

4. Dr Szabó Henrik r. alezredes ORFK Bűnmegelőzési osztály 

5. Dr Kovács Róbert Közszolgálati Egyetem, Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége 

vezető tanácsadója 

 

 

 

22 fő 

 

 

 

1 pont 



 

2 

 

 

2017-09-30 
Október az" Építészet hónapja" rendezvénysorozat: 

Balassagyarmat városközpontja és további tervek, Reimholz Péter által tervezett posztmodern épület 

bemutatása  

Előadó: Eleőd Ákos Ybl díjas építész, Moór Mátyás főépítész 

 

16 fő 

 

1,5 pont 

2017-10-01 
Október az" Építészet hónapja" rendezvénysorozat:  

Alsópetény a felújított Prónay kastély bemutatása, Nógrádsáp Gótikus templom megtekintése 

Előadó: Tömösváry Szilvia a volt Prónay kúria üzemeltetője 

 

12 fő 

 

1,5 pont 

2017-10-07 
Október az" Építészet hónapja" rendezvénysorozat:  

Szakmai kirándulás Homokterenye, Várasztó, Tarnaszentmária, Kisnána, Feldebrő templomainak 

megtekintése 

Előadó: Kenyeres István a NMÉK elnöke 

 

14 fő 

 

1,5 pont 

2017-10-12 
Október az" Építészet hónapja" rendezvénysorozat:  

A Pásztó Szalai malom felújítási terveinek bemutatása- diplomatervek- a helyszín megtekintése 

Előadó: Telek Andrea okl. építészmérnök, Varga Bianka építészmérnök 

 

15 fő 
 

1,5 pont 

2017-10-16 
Október az" Építészet hónapja" rendezvénysorozat:  

Előadások a reformáció 500 éves évfordulójához kapcsolódóan, Balassagyarmat protestáns templomai és 

városépítészeti összefüggései, a Tiszáninnen és Tiszántúl két világháború között épült református 

templomok 

Előadók: Kovács Gábor építésmérnök a NMÉK alelnöke, Gál Szabolcs és Hevér Dominika építészek 

 

21 fő 

 

1,5 pont 

2017-10-19 
Október az" Építészet hónapja" rendezvénysorozat:  

Bűnmegelőzés építészeti eszközei, városépítészeti összefüggései  

Előadók: Az országos és megyei Rendőrkapitányság szakértői   

 

27 fő 

 

1,5 pont 

2017-10-26 
Október az" Építészet hónapja" rendezvénysorozat:  

A napenergia hasznosításának építészeti vonatkozásai  

Előadó: Kovács Zoltán épületenergetikai szakmérnök 

 

29 fő 

 

1,5 pont 

Összesen: Továbbképzések száma:  10 db 185 fő 12,5pont 
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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: 17-1/2018. 

BESZÁMOLÓ   

A Nógrád Megyei Építész Kamara  
2017. évi költségvetési tervének teljesítéséről 

 

 

Tisztelt Taggyűlés! 
 

A Nógrád Megyei Építész Kamara költségvetési tervezetét a Taggyűlés 2017. áprilisi 
ülésén hagyta jóvá. A Taggyűlés elé terjesztem a költségvetési terv teljesüléséről 
szóló beszámolót, azzal, hogy azt megvitatni és jóváhagyni szíveskedjen. 
 
I. 

Bevételek 
 
 A Nógrád Megyei Építész Kamara 2016. év végén a Miniszterelnökség 
pályázata útján 4.975.000,- Ft támogatásban részesült. A 2017. évi tervünk 
bevételeinél nem szerepeltettük a pályázati pénzt, mivel év elején, a terv készítése 
során még nem tudtuk, hogy 2017 évre pályázhatunk-e ismételten a támogatásra.  
2017 év végén sikeres pályázatunk eredményeként megérkezett számlánkra a 
4.990.000,- Ft, ennek köszönhetően költségvetésünk a vártnál sokkal kedvezőbben 
alakult. 

A Nógrád Megyei Építész Kamara 2017. évre jóváhagyott 
költségvetési terve a bevételek terén összességében a támogatás nélkül is 
109%-ban teljesült, ami bizonyítja, hogy megalapozott volt a tervezés. 

 
Az előző évi maradványban szerepel a lekötött 2 .000.000,- Ft is, az 

összeg ezért növekedett. 
- A tagdíjak vonatkozásában a jóváhagyott mértéktől magasabb a bevétel, 
107%, az elmúlt évit ez közel 700.000,- -al meghaladja, köszönhetően a 
tartozások behajtásának és a tagok javuló fizetési fegyelmének. 
- Az igazgatási szolgáltatási díjak – új jogosultságok, meghosszabbítások – 
összege a tervezettnél több lett, 128% a teljesítés. A várakozásnál többen 
kértek új szakmagyakorlási engedélyt. 
 - A nyilvántartási díjból befolyt összeg viszont elmaradt a tervtől, csak 89% 
a teljesítés.  
- A fizetési kötelezettség nem teljesítése miatt 6 főnek megszüntettük a 
szakmagyakorlási tevékenységét, őket töröltük a névjegyzékből.   
-  A kamatbevétel a tervezettől kevesebb lett, mert a kamatok csökkentek. 
- 2017-ben a hátralékos tagdíjbefizetés pótdíjából nem – mivel nem 
számoltunk fel pótdíjat! – de a jogosultságok visszaállítási díjából volt 
100.000,- Ft bevételünk, amit nem terveztünk.   
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- A kinnlevőségünk – mely a tagjaink és a nyilvántartottak tartozása – 2017. 
december 31-i állapot szerint 210.000,- és 150.000,- Ft volt, ennek több mint 
a felét felszólításunkra ez évben már befizették.  
 
 Mindezeknek megfelelően a Nógrád Megyei Építész Kamara 2017. évi 
bevételi főösszege:15. 876.172,- Ft. 
A tartalék – maradvány – nélküli bevétel 9.811.035,- Ft és ebből a saját 
bevételünk: 4.821.035 Ft, ami 406.035,- Ft -al haladja meg a tervezettet. 
 

II. 
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 aktív tagok csökkenő létszáma végett 
kevesebbet kellett fizetnünk, ezért itt a teljesítés 84%. 
- Az állandó költségeknél (irodabérlet, nyomtatvány, telefon) megtakarítás 
jelentkezik. 
- A működési költségek (irodaszerek, kis értékű beszerzés,) terén is 
megtakarítás jelentkezik. Nem kellett új gépeket beszereznünk. 
- A „postaköltség” során nem tudtunk megtakarítást elérni, annak ellenére 
sem, hogy egyre több anyagot tudunk e-mailon továbbítani tagjaink felé, a 
postai levelezés helyett. Az ajánlott küldemények száma lett több és ezért a 
postai szolgáltatás i díja is emelkedett. A tervezett költséget itt némileg 
meghaladtuk, a teljesítés 116%.   
- 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 van némi túllépés, a rendezvényink száma növekedett, ezekre 
kellett a terembérletet díját kifizetnünk.  
- A szakmai rendezvényre betervezett  összeg az elmúlt évekhez hasonlóan 
jelentősebb összeg volt 1.000.000,-Ft, de az összeg 61 %-a nem került 
felhasználásra. 2017-ben nem kellett teljes kiállítási anyagot készíttetni, 
csak egy pár új tabló készült, aminek az összege az egyéb nem tervezett 
soron került elszámolásra. 
  - Folyóiratok, könyvek beszerzésénél túlléptük a tervezetet, kifizettük az 
építész évkönyvet és vásároltunk is könyvet az előadók honorálása céljára.  
-  A bankköltség több lett a tervezettnél, ez folyamatosan emelkedik 
ahogyan a kamat csökken. 
- A „munkabér és közterhei” sor kiadásai a tervezettől jelentősen 
elmaradtak. Fizetés emelés nem volt, viszont a járulékok csökkentek, ebből 
adódik a 86 %-os teljesítés. 
-  Kamarai tevékenységért járó – az elnökség által meghatározott 
tiszteletdíjak – kifizetésre kerültek. 
- A gépkocsi használatért (országos rendezvények, elnökségi ülések) 
nagyobb összeg került kifizetésre, mivel az elnökség tagjai több 
rendezvényen vettek részt. 
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- A SZÉP kártyát – amit a titkárság alkalmazottai a korábbi években kaptak 
(de 2015- 2016-ban nem) – 2017-ben ismét megkapták. 
- A reprezentációra fordított összeg jelentősen elmaradt a tervezettől, 
elsősorban takarékossági okokból.  
- 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 nem lépte túl a tervezettet, egy 
díjazottunk volt, egyéb kiadás nem járult most hozzá, így itt is megtakarítás 
jelentkezik, 66%-os a teljesítés. 
- Nem tervezett kiadásként jelentkezik  az egyik továbbképzésünk költsége.  
- Kamaránknak tartozása nincs.  
 
A Nógrád Megyei Építész Kamara 2017 évi összes kiadása – a maradvány 
beszámítása nélkü l: 7.982.719,- Ft 
Ez az összeg 3.161.684,- Ft-al több mint a tényleges (tartalék és támogatás 
nélküli) bevételünk, tehát ennyi lett volna a veszteség,  mint ez szerepelt is a 
múlt évi beszámolónkban, és a 2017. évi tervünkben. 
A Miniszterelnökség támogatásának köszönhetően viszont a tartalékunk 
7.893.453,- Ft  lett. 
 
A Nógrád Megyei Építész Kamara költségvetésének a kiadási fő összege a 
bevételi fő összeggel azonosan 15.876.172,- 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 2017. évi költségvetés teljesítéséről szóló beszámoló megvitatását 
és az elnökség nevében javaslom elfogadást. 

 

Salgótarján, 2018. április 12. 
 

Melléklet: táblázatos kimutatás 
 
 

        Kenyeres István s.k. 
        elnök 



NÓGRÁD MEGYEI ÉPÍTÉSZ KAMARA
 2017. évi költségvetés teljesítése

2017. évi 2017. évi teljesítés

terv teljesítés %

BEVÉTELEK:

Előző évi maradvány 4 067 977                  6 065 137                

Alaptagdíj 3 800 000                  4 059 500                  107,00%

Igazgatás szolg.díj 300 000                     385 000                     128,00%

Nyilvántartási díj 300 000                     265 000                     88,00%

Kamatbevétel 15 000                       11 535                       77,00%

Pótdíj,helyreállítási díj 100 000                     

Saját bevétel (maradvány nélkül 4 415 000                  4 821 035                  109,00%

Miniszterelenökség pályázat 4 990 000                  

Bevételek (maradvány nélkül) 4 415 000                9 811 035                222,00%

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 8 482 977                15 876 172              187,00%

KIADÁSOK:

Magyar Építész Kamara befizetés 340 000                     284 000                     84,00%

Irodabérlet, rezsi 520 000                     485 100                     93,00%

Nyomtatvány, irodaszer 50 000                       15 925                       32,00%

Postaköltség 60 000                       69 855                       116,00%

Telefon és internetköltség 120 000                     117 043                     98,00%

Honlap működtetés, 

Gépek beszerzése

Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés 5 990                         

Terembérlet (taggyűlés, rendezvények) 180 000                     195 000                     108,00%

Szakmai rendezvények (díjak,tanulmányi verseny) 1 000 000                  612 076                     61,00%

Könyvelés 780 000                     762 000                     98,00%

Folyóirat,könyv,szabvány előfizetés 400 000                     430 222                     108,00%

Bankköltség 100 000                     115 783                     116,00%

Tiszteletdíj 300 000                     350 000                     117,00%

Munkabér, megbízási díj  és közterhei 4 500 000                  3 882 070                  86,00%

(Szép kártya) Kp.Cafetéria 270 000                     268 000                     99,00%

Gépkocsihasználat 180 000                     193 007                     107,00%

Reprezentáció 30 000                       8 927                         30,00%

Kerekítés

Egyéb nem tervezett 50 000                       52 721                       105,00%

Év építésze díj 150 000                     100 000                     67,00%

Oktatás, továbbképzés 35 000                       

Tartalék           -4 615 000 7 893 453                

Kiadás (tartalék nélkül) 9 030 000                7 982 719                88,00%

KIADÁSOK ÖSSZESEN: 15 876 172              
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NÓGRÁD MEGYEI ÉPÍTÉSZ KAMARA 
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Szám:17-2 /2018.  
 
 

A NÓGRÁD MEGYEI ÉPÍTÉSZ KAMARA  
2018 évi költségvetési terve 

 

 
 
Tisztelt Taggyűlés! 

 
 
 A Nógrád Megyei Építész Kamara Elnöksége megállapította a 2018. év 

költségvetési tervét, és azt a Taggyűlés elé terjeszti, javasolva annak elfogadását. 
 
A Nógrád Megyei Építész Kamara 2018. évre vonatkozó költségvetése 

szerkezetében hasonló a korábbi évekéhez. A Miniszterelnökség pályázat 
útján elnyerő támogatását nem szerepeltetjük a tervben, mert a támogatási 
szerződés még nem került aláírásra. 

  
         A bevételi oldal tervezésekor a törvény által lehetséges minden forrást 
figyelembe vettünk.  
A tag- és nyilvántartási díjaknál a  2018. 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 rendezvények 
támogatását, valamint a támogatás terhére a titkárságon az elektronikus 
ügyintézéshez szükséges géppark megújítását. 
 
I. 
Bevétel 
 

Bevételünk jelentős részét továbbra is a tagdíj képezi . A tagdíj éves 
összege 2018 -ban változatlanul 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 figyelembevételével számolva 
kapjuk meg a tervezett 4.000.000,- Ft bevételi összeget. 
         Az igazgatási szolgáltatási díjnál a múlt évihez hasonlóan 300.000,- Ft 
bevételt terveztünk. 
         A kamaránk által nyilvántartott szakmagyakorlók díja ez évben nem emelkedett, 
15.000 Ft/nyilvántartott. A technikusok is ebbe a kategóriába tartoznak, itt a bevételi 
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összeget a múlt évihez hasonlóan, a nyilvántartottak számának megfelelően 300.000,- 
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 azok visszaállítási díjat kell, hogy 
fizessenek, ezt az összeget terveztük be 50.000,- Ft-tal. 
        Az előző évi pénzmaradvány a 2017. évi teljesítésnek megfelelő összeg. 
 
 Összességében a 2018.évi várható tényleges tervezett bevétel: 4.660.000.- Ft, 
ezt egészíti ki a múlt évi maradvány – 7.893.453,- Ft – így a bevétel főösszege: 
12.553.453 Ft. 
 
II. 
Kiadás 
 
 A Magyar Építész Kamarához történő befizetés a tervezett tagdíjbevételek 
figyelembe vételével a vonatkozó szabályzat szerinti képlet alkalmazásával kiszámított 
összeg, ez évben 300.000,- 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. A működtetés bérköltségét a béreknél szerepeltetjük. 
- Az elektronikus ügyintézés beszerzéséhez várhatóan szükségünk lesz újabb gép, 
szoftver beszerzésére, erre 300.000,- Ft-ot tervezünk. 
-  Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése címen 30.000,- Ft kiadást tervezünk. 
- Terembérletnél a rendezvényeinkhez igénybe vett termek várható bérleti díját az 
elmúlt évekhez hasonlóan terveztük be, 200.000,-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 
számoljuk 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 ajándékozás 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 is beterveztük, 270.000,- 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  
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- Az egyéb, nem tervezett kiadásokra 50.000.- Forintot tervezünk, előre nem 
látható kiadásaink fedezésére. 
- Az „Év építésze” díj és járulékainak tervezett összege most is 150.000,- Ft. 
- Ez évben szeretnénk kötelező jogi továbbképzést szervezni, ennek kiadásait 
terveztük 100.000,- Ft.-tal. 
 
 A tényleges tervezett kiadás, tartalék nélkül 9.580.000,- Ft. Ez a 
kiadásunk 4.920.000,- Ft-tal haladja meg a tényleges bevételt. 
A múlt évi maradványt is figyelembe véve a 2018 évi  tartalék várhatóan 
2.973.453,- Ft lesz. 
 Fentiek alapján 2018. évben a bevéte llel azonos 12.553.453,-Ft összegű 
kiadási fő összeg várható. 
 
 A kiadások összegét továbbra is takarékosan terveztük csak  a működéshez 
feltétlenül szükséges összegeket vettük figyelembe. 
 
 A fentiekből egyértelműen kiderül,  hogy a 2015. évhez viszonyítva, 
amikor már a működésünk is kérdéses volt, nagyon pozitív változást hozott a 
Miniszterelnökségi támogatás.  A kormányzat felismerte , hogy csak a tag és 
nyilvántartási díjak bevételéből nem tudja a kamara ellátni a jogszabályokban 
előírt feladatait. A támogatásokkal rendeződni látszik a kamaránk gazdasági 
helyzete, reméljük, hogy ez sokáig így marad. 
 
 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, 2018. április 2.         
         
Melléklet: táblázatos költségvetés  
 
 
 
  

Kenyeres István s.k. 
elnök 



NÓGRÁD MEGYEI ÉPÍTÉSZ KAMARA
2018. évi költségvetés terve

2017. évi 2018. évi

teljesítés terv

BEVÉTELEK:

Előző évi maradvány 6 065 137            7 893 453             

Alaptagdíj 4 059 500             4 000 000               

Igazgatás szolg.díj 385 000                300 000                  

Nyilvántartási díj 265 000                300 000                  

Kamatbevétel 11 535                  10 000                    

Pótdíj,helyreállítási díj 100 000                50 000                    

Saját bevétel (maradvány nélkül 4 821 035             4 660 000               

Miniszterelenökség pályázat 4 990 000             

Bevételek (maradvány nélkül) 9 811 035            4 660 000             

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 15 876 172          12 553 453           

KIADÁSOK:

Magyar Építész Kamara befizetés 284 000                300 000                  

Irodabérlet, rezsi 485 100                500 000                  

Nyomtatvány, irodaszer 15 925                  50 000                    

Postaköltség 69 855                  70 000                    

Telefon és internetköltség 117 043                120 000                  

Honlap működtetés, 

Gépek beszerzése 300 000                  

Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés 5 990                    30 000                    

Terembérlet (taggyűlés, rendezvények) 195 000                200 000                  

Szakmai rendezvények (díjak,tanulmányi verseny) 612 076                1 000 000               

Könyvelés 762 000                780 000                  

Folyóirat,könyv,szabvány előfizetés 430 222                400 000                  

Bankköltség 115 783                130 000                  

Tiszteletdíj 350 000                500 000                  

Munkabér, megbízási díj  és közterhei 3 882 070             4 400 000               

(Szép kártya) Kp.Cafetéria 268 000                270 000                  

Gépkocsihasználat 193 007                200 000                  

Reprezentáció 8 927                    30 000                    

Kerekítés

Egyéb nem tervezett 52 721                  50 000                    

Év építésze díj 100 000                150 000                  

Oktatás, továbbképzés 35 000                  100 000                  

Tartalék 7 893 453             2 973 453               

Kiadás (tartalék nélkül) 7 982 719            9 580 000             

KIADÁSOK ÖSSZESEN: 15 876 172          12 553 453           


