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A SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI TERÜLETI  
ÉPÍTÉSZ KAMARA 2018. ÉVE 

 

ELNÖKI BESZÁMOLÓ 
 
1. BEVEZETŐ GONDOLATOK 
 
A 2018-as év a korábbi évek gyakorlatának folytatásával a kiegyensúlyozott, időnként 
feszített munkavégzés időszaka volt. Az építőipari tervező és kivitelező szakma 
leterheltsége az előző évben tapasztalt trend folytatásával tovább emelkedett. A 
szakmával szemben megnövekedett igények és elvárások a kamarai aktív taglétszám 
vonatkozásában nem hoztak szembetűnő változásokat, a várakozások ellenére 
érdemben a szüneteltetők létszáma sem csökkent. Örömteli viszont, hogy az évek óta 
jellemző minimális éves gyarapodással szemben a tervezői jogosultságot szerző új 
tagjaink száma az elmúlt évben érezhetően emelkedett. 
 
Az eddig megszokott tevékenységen túl a Településképi Arculati Kézikönyvek 
készítésének lezárása, összegző konferenciák szervezése, valamint a megyei TAK 
készítést reprezentáló kiadvány összeállítása jelentettek további mértékadó 
feladatokat és kihívásokat. 
 
A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területi Építész Kamara az elmúlt év 
adottságaihoz és működési feltételeihez igazodva a szolgáltató kamara kötelező 
feladatainak végrehajtását és az azon túl jelentkező aktuális teendők ellátását tűzte ki 
célul. 
 
 
2. MŰKÖDÉSI FELTÉTELEINK HELYZETE 
 
2016. májusában a Nyíregyháza város önkormányzatával öt évre megkötött, 
meghosszabbítható bérleti szerződés alapján beköltözhettünk új székhelyünkre, 
melynek köszönhetően a kiegyensúlyozott működés feltételei biztosítottak.  
 
A kialakított új székhelyen továbbra is albérlő társunk a Városvédő Egyesület, akik az 
ingatlan meghatározott részét használva hozzájárulnak a költségek viseléséhez.  
 
Néhány év tapasztalata alapján elmondható, hogy a működési feltételek jelenlegi 
szintje középtávon megnyugtató alapot jelent a kamara tevékenységéhez és az 
önkormányzattal megállapodva remélhetőleg hosszabb távon is megoldást jelent a 
kamara számára. A legfontosabb beavatkozásokat végrehajtottuk, utolsónak szánt 
elemként a környezet, illetve a kerítés felújításáról gondoskodtunk az elmúlt év során. 
 
Az előző évekhez hasonlóan a 2018. évi működés szempontjából mértékadó 
tényezőnek minősül, hogy a Miniszterelnökség a múlt évben is lehetővé tette a 
megyei, területi kamarák számára 5 millió forint értékű támogatás elérhetőségét. A 
pályázathoz külön Szakmai Programot állítottunk össze, mellyel sikeresen teljesítettük 
a Miniszterelnökség elvárásait. Az egyébként feszítettnek mondható, nullszaldósan is 
nehezen fenntartható éves költségvetésünk ezzel olyan mértékű segítséget kapott, 
amivel rendelkezve működésünket tartalmilag kibővíthettük, illetve szakmai 
munkánkat megerősíthettük.  
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Az előző év történései közé tartozik az évek óta változatlan kamarai tagdíj 
aktualizálása, ami szintén érezhető többlet bevételt és segítséget jelent feladataink 
ellátásához. 
 
A Szakmai Program az előző évi célok részbeni megerősítésével a következő 
területekre koncentrálva irányzott elő új feladatokat, illetve a meglévő tevékenység 
folytatását: 

 Szakmai továbbképzések szervezése, szakmai ismeretek fejlesztése   

 Ellenőrzési tevékenység fejlesztése, megerősítése     

 Az építész életpályára „nevelés, oktatás, szakmagyakorlás, eredmények  
összegzése és elismerése” teljes spektrumának gondozása    

 A kamara működési területét érintő építész és mérnök szakmák belső 
kohéziójának, együttműködésének és összetartásának fejlesztése   

 Névjegyzék vezetési feladatok ellátása   

 A működési feltételek infrastrukturális hátterének javítása 
 
Az éves tevékenységünk keretét jelentő Szakmai Program eredményesen 
végrehajtásra került. Az erről készült beszámolót összeállítottuk és a 
Miniszterelnökség részére megküldtük jóváhagyás céljából. A beszámoló a jelen 
elnöki beszámoló mellékletét képezi. 
 
 
3. A KAMARA EGYES SZERVEINEK MŰKÖDÉSE 
 
ELNÖKSÉG 
A kamarai működés rendjének alapvető eleme a havonta megtartásra kerülő 
elnökségi ülés, melyen a bizottságok vezetői és az aktuális napirendhez kapcsolódó 
eseti meghívottak is részt vesznek. Az elnökségi ülések rendszeresen megtartásra 
kerültek, az érintettek aktív és kreatív részvétele mellett. 
 
BIZOTTSÁGOK 
A beszámolási időszakban 3 bizottság látta el a tagfelvételi, etikai-fegyelmi, illetve a 
felügyeleti feladatokat. Az Elnökség és a Bizottságok kapcsolatának szorosabbá 
tétele, folyamatos fenntartása érdekében a bizottságok vezetői az elnökségi ülések 
állandó résztvevői voltak és esetenként tájékoztatást adtak az egyes bizottságok 
munkájáról. 
 
TITKÁRSÁG 
A kamarai titkárság feladatait 1 fő titkár és 1 fő ügyintéző látta el, hasonlóan az előző 
évi gyakorlathoz. A titkárság az előbbi személyi háttérnek köszönhetően továbbra is 
sikeresen látta el munkáját és a rendezvények és egyéb megoldandó feladataink 
szervezése vonatkozásában egyaránt megbízhatóan teljesített. Tudatos felkészülést 
követően augusztus hónapban sor került a titkárság élén történő személycsere 
megvalósítására. Az előbbiekkel összefüggésben értékeltük és megköszöntük Vincze 
Sándor sok éven át tartó odaadó munkáját és továbbra is számítunk tanácsadói, 
illetve kamarai biztosi tevékenységére. Új titkárként az előző titkár mellett 
tapasztalatot szerzett Barkaszi Csillát üdvözölhetjük, akinek megbízásával 
zökkenőmentes volt a kamarai feladatok végrehajtása. 
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KAMARAI BIZTOSOK 
A kamara hagyományosan figyelmet fordít a szakmagyakorlás jogszerű folytatásának 
ellenőrzésére, amit az elmúlt időszakban is a Járási Kormányhivatalokkal 
együttműködve hajtottunk végre. A kamarai biztosi létszámot a Szakmai Programban 
foglaltak végrehajthatósága érdekében korábban 3 főre emeltük, ezen túl esetleges 
váratlan helyzetek kezelhetősége érdekében további 1 főt bíztunk meg tartalék 
szerepkörben. A kamarai biztosok munkájukról elnökségi ülésen számoltak be. Az 
elmúlt időszakban kirívó, rendkívüli intézkedést igénylő esettel ugyan nem 
találkoztunk, azonban a téma továbbra is folyamatos odafigyelést igényel, mivel 
esetenként vannak kedvezőtlen jelek és tendenciák. Előbbiek szükségessé tehetik 
egyes szakmagyakorlók tevékenységének folyamatos figyelemmel kísérését, 
bizonyos témák visszatérő értékelését és a kamara határozottabb fellépését. 
 
TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEKET VÉLEMÉNYEZŐ MUNKACSOPORT 
A kidolgozott Szakmai Program részeként korábbiakban ad-hoc munkacsoportot 
hoztunk létre, melynek feladata a folyamatosan érkező, településrendezési tervek 
véleményezésére irányuló megkeresések kezelése volt. A munkacsoport a korábbi 
pozitív tapasztalatok alapján munkáját 2018-ben is folytatta, némileg újragondolt és 
megerősített formában. A munkacsoportban az elnökség felkérése alapján 3 fő vesz 
részt eseti megkeresés alapján, melynek vezetését és külső képviseletét a 
munkacsoport elnöke látja el. Az elmúlt év a munkacsoport folyamatos aktivitását 
követelte meg, elsősorban Nyíregyháza településrendezési tervének számos 
módosítása, felülvizsgálata tekintetében. 
 
KAMARAI KÜLDÖTTEK 
A korábbi tisztújító taggyűlésen megválasztottuk azokat a küldötteket, akik az 
országos fórumokon képviselik tagságunkat. Az országos küldöttgyűléseken 
küldötteink ellátták feladatukat és képviselték kamaránkat. A Felügyelő Bizottság 
jelzése alapján folyamatosan figyelmet fordítottunk az esetleges, indokoltan hiányzó 
küldöttek lehetőség szerinti pótlására, amit többnyire sikerült megoldani. 
 
4. GAZDÁLKODÁSUNK 
 
A kamara évek óta hagyományosan takarékos, fegyelmezett gazdálkodást folytat. Az 
elnökség folyamatosan figyelemmel kísérte az éves költségek és bevételek 
alakulását. Az éves tapasztalatok felhasználásával már a 2017. IV. negyedév során 
előkészítettük a 2018. évi költségvetés alapjait, amit folyamatos odafigyelés mellett 
lényegileg sikerült tartanunk. 
 
Az elmúlt évi gazdálkodás kiegyensúlyozottá tételéhez jelentős segítséget jelentett a 
Miniszterelnökségtől kapott 5 millió forint támogatás, melyet a benyújtott Szakmai 
Program végrehajtásához, sikeres pályázatot követően kaptunk meg. Az elnyert 
támogatás maradéktalan hasznosulásáról és felhasználásáról gondoskodtunk. 
 
A kellő odafigyelésnek és a pályázati úton kapott támogatásnak köszönhetően 
kamaránk az elmúlt évi költségvetést az egyes bevételi és költségsorok kisebb 
változásai ellenére alapvetően a tervezettek szerint hajtotta végre. A kapott 
támogatásnak köszönhetően lehetőség nyílt az új székhelyen szükséges további 
beavatkozások, így alapvetően a kerítés és a külső raktári épület, ezzel együtt a 
kamara fogadó arculatának javítására. 
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Külön fejezetet jelent az elmúlt év gazdálkodásában a településképi Arculati 
Kézikönyvek véleményezésében közreműködő mintegy 20 szakember munkájának 
elismerése, amihez a Miniszterelnökség jóvoltából mértékadó, külön erre a célra szánt 
pénzügyi keretet kaptunk 3.800.000,- forint összegben. A pénzügyi fedezet 
odaítélésére és az erre irányuló számla benyújtására ugyan 2017-ben került sor, az 
ezzel kapcsolatos pénzügyi elszámolások azonban már 2018-ban kerültek 
lebonyolításra. Szintén a 2018. évi gazdálkodást érinti az évvégi TAK konferencia, 
valamint a megyei összegző kiadvány elkészítésével kapcsolatos feladatok 
költségeinek elszámolása. Egyes költségek már a 2019. évre is áthúzódnak, amit az 
év értékelésekor ebben a formában kell figyelembe venni. 
 
A kamarai bevételek mértékadó, külön támogatás hiányában pedig alapvető forrását 
jelentik a kamara tagdíj befizetésekből származó, illetve egyéb bevételei. A kamarai 
taglétszám mértéktartó, de folyamatos csökkenése, a szüneteltetők, ezzel együtt 
tagdíjat nem fizetők számának magas aránya a kamarai bevételek ezirányú 
bizonytalanságát jelenti és a bevételi források gyenge pontjának minősül. Az előbbi 
helyzet és tendencia azt jelenti, hogy külön támogatások hiányában a kamarai 
működés jelenlegi színvonalának megőrzése talán már rövid távon is nehézséget 
okozhat. Az előbbiek részbeni orvoslását szolgálja az évek óta változatlan kamarai 
tagdíj mértékének elmúlt évi felülvizsgálata és emelése. Az egyeztetési folyamat 
során kamaránk elnöksége számos más megyei kamarával szemben a mértéktartó 
emelés indokoltságának folyamatos képviselője volt és végső soron ez a koncepció 
lett az országos küldöttgyűlésen elfogadott változat alapja. A növekedő 
tagdíjbevételek az ezt terhelő központi részesedés és utalás ellenére mértékadóan 
járulnak hozzá az éves működésünk stabilitásához. 
 
Ettől függetlenül a váratlan, illetve átmeneti nehézségek áthidalására jelenleg a 
kamara korábbi években képződött tartalékai megnyugtató keretet biztosítanak. 
 
Megállapítható, hogy a kamaránk működéséhez szükséges források az elmúlt 
időszakban és jelenleg is rendelkezésre állnak, a beszámolási időszak gazdálkodása 
tudatosnak és eredményesnek mondható. A kamara elmúlt évi gazdálkodásáról 
részletes beszámoló készült. 
 
5. KAPCSOLATRENDSZERÜNK 
 
A korábbi beszámolók alkalmával elmondhattuk, hogy a „Magyar Építész Kamara 
jelenlegi helyzetében, a kormányzat által folyamatosan vizsgált, felülvizsgált, új és 
megújuló szabályokkal tarkított, jövőkép kereséssel terhelt életében fontos és 
felértékelődő szerepe van a külső és belső kapcsolatrendszernek és a 
kommunikációnak országos és helyi szinten egyaránt.” A jelenlegi visszatekintés 
alkalmával az előbbieket továbbra is megerősíthetjük és érvényességükhöz 
változatlanul nem férhet kétség.  
 
A Magyar Építész Kamara központi szerveivel folyamatosan tartottuk a kapcsolatot, 
ami a Területi Elnökök Tanácsának (TET) ülésein, a titkári értekezleteken, valamint a 
küldöttgyűléseken történő részvételünkben egyaránt megnyilvánult. A kamarai 
rendszer irányítási struktúrája átláthatóbbá és közvetlenebbé vált, ezzel együtt 
továbbra is aktív tevékenységet fejtett ki a Füleky Zsolt építész vezetésével a 
szakmánk irányítását is ellátó helyettes államtitkárság, mely a kamara vezetésével 
folyamatos kapcsolattartásra és kommunikációra törekszik. 
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Az előbbiek reményt adnak arra, hogy a szakma véleménye, a tapasztalatok 
visszacsatolásai megfelelő időben a megfelelő helyekre eljuthassanak és a 
folyamatosan zajló szabályozó változások ismét a szakma tevékeny részvétele, 
véleményezése mellett jöhessenek létre. 
 
A vidéki kamarák közül személyi kapcsolatoknak és megszokott szomszédsági 
viszonyunknak köszönhetően kiemelkedő és élő kapcsolatot ápolunk a Hajdú-Bihar 
megyei Építész Kamarával és egymás rendezvényeit esetenként kölcsönösen 
támogatjuk, illetve látogatjuk. Szintén a szomszédság jegyében elmondható, hogy az 
átlagostól élőbb kapcsolatot tartunk fenn a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Építész 
Kamarával, továbbá néhány más vidéki kamarával is esetenként jelentkező, közös 
érdeklődésre számot tartó témák és érdekek talaján.  
 
Elsősorban személyes és korábbi munkakapcsolatoknak köszönhetően, 
szándékainknak megfelelően állandónak mondhatjuk kamaránk sajtó jelenlétét, ami 
lényegében minden fontos kamarai esemény, rendezvény sajtó visszhangjából 
megítélhető. Az előbbiek elsősorban a Kelet-Magyarország megyei napilap, A Kölcsey 
Televízió, valamint az Európa Rádió műsoraiban történő visszatérő szakmai 
megjelenésünket jelentik. 
 
Helyi szinten kiemelt és folyamatos együttműködést ápolunk a Mérnöki Kamara 
vezetésével és tagságával, melyen túl a korábban aláírt három oldalú együttműködési 
megállapodásnak köszönhetően szintén ápoljuk a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei 
Kereskedelmi és Iparkamarával történő együttműködést. Előbbieken túl folyamatosan 
tartjuk a kapcsolatot a Városvédő Egyesülettel, amihez megfelelő alapot nyújt 
székhelyeink szomszédsága, illetve működési helyszínünk közelsége. 
 
Folyamatosan törekszünk a Nyíregyháza Város Polgármesterével, Önkormányzatával, 
valamint a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Önkormányzattal, illetve annak elnökével 
történő kapcsolattartásra, eseti konzultációkra, véleménycserékre. Az előbbiekben 
szintén elértünk mértékadó eredményeket, az általunk rendezett konferenciák 
kifejezetten alkalmasnak bizonyultak időszakos értékelések megtételére, jövőbeni 
közös gondolkodás megalapozására.  
 
Az elért eredmények talaján, mértékadó eseményként megrendeztük 2018. február 2-
3. időpontban az V. Plan-Net.hu Településfejlesztési Konferenciát. A konferencia 
„TAK-on innen, TAK-on túl” címmel kerül megrendezésre és több mértékadó előadó 
mellett annak téma felvezető vendég előadójaként Füleky Zsolt helyettes államtitkár is 
részt vett. A visszatekintés alapján a konferencia sorozat talán legsikeresebb 
eseményére került sor, ami jó alap a 2020-ban esedékes következő konferencia 
előkészítéséhez. 
 
Szintén kiemelkedő sikerrel zárult a hagyományos, immár „X. Építők Napja” 
rendezvény, mely ezúttal új helyszínen, szélesebb körben, városi léptékű 
eseményként került meghirdetésre és az ünnepséget Szabó Tünde és Vinnai Győző 
országgyűlési képviselők is megtisztelték jelenlétükkel. 
 
Elmondható, hogy az elmúlt időszakban megerősödött a kapcsolatrendszerünk, 
azonban a jelenlegi, illetve várható kihívások miatt tovább kell fejleszteni 
kötődéseinket országos, regionális és helyi szinten, szakmai és politikai körökben 
egyaránt.  
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Ehhez kedvező alapot és megnyugtató hátteret jelent a kamarák jelenlegi 
Miniszterelnökségi, helyettes államtitkársági szintű kötődése, irányítása és a 
minisztérium részéről megnyilvánuló odafigyelés és bizalom a kamara, illetve a 
szakma irányában. 
 
6. RENDEZVÉNYEINK 
 
A beszámolási időszak eseményeit alapvetően a korábbi években kialakított tematika 
és ütemezés szerint bonyolítottuk le. Az elmúlt év eseményeit a hagyományos 
Építész-Mérnöki Bál, a Taggyűlés, szakmai kirándulások, az Építők Napja 
megünneplése, különféle szakmai továbbképzések, az V. Plan-Net.hu 
Településfejlesztési Konferencia, valamint a TAK készítést záró konferencia, továbbá 
műhelybeszélgetések és ezekhez kapcsolódóan különféle díjak, elismerések átadása 
jelentette. 
 
Az elmúlt időszak lényegi történéseit és eseményeit részletesen a jelen beszámoló 
melléklete tartalmazza.  
 
 
7. ÖSSZEGZÉS 

 
Az elmúlt időszak eseményekben és tennivalókban gazdag korszakot jelent a kamara 
életében, melynek során a kamara tisztségviselői és elnöksége tisztességes 
helytállásra törekedett. Munkánk és létezésünk alapvető feltételeit új kamarai 
székhelyünkön korábban megteremtettük, azt az elmúlt év során tovább fejlesztettük 
és a szakma hétköznapjait és az ünnepnapokat egyaránt igyekeztünk tartalommal 
megtölteni. 
 
Egyedi kihívásként éltük meg a Településképi Arculati Kézikönyv készítésével 
kapcsolatos véleményezési feladatok ellátását és lezárását, ami az év utolsó 
hónapjaiban a záró konferencia szervezését ellátó titkárság és a Szabolcs-Szatmár- 
Bereg Megyei TAK összeállítását végző szerkesztő bizottság számára is mértékadó 
kihívást jelentett. 
 
Az év eleji, saját kezdeményezésű TAK konferencia, valamint a 2018. évvégi záró 
események, továbbá a TAK készítés közel 100 %-os készültsége alapján megyénk és 
a munkában részt vevő megyén kívüli szakemberek átlagon felül teljesítettek. Az 
ebből származó bizalmat és érdeklődést is jelzi, hogy a 2018. évi CONSTRUMA 
rendezvényen, valamint az évvégi Országos Küldöttgyűlésen egyaránt átfogó 
előadásra kerülhetett sor a megyei kamara elnökének tolmácsolásában. Szintén 
egyedi kezdeményezésünk alapján kapott támogatást és születhet meg rövidesen a 
Szatmár-Beregi Építészeti Tájegységi Kézikönyv, mely további hét, központilag 
kiválasztott tájegység bemutatása mellett megyénk egy meghatározó részének 
összegző szakmai kiadványa és további, tervezett új, hasonló kiadványok számára 
mintaként szolgálhat. 
 
Az elmúlt év kapcsán köszönet és elismerés illeti mindazon kamarai tagjainkat, 
munkatársainkat, kollégáinkat és barátainkat, akik hozzájárultak az eseményekben 
gazdag beszámolási időszak eredményeihez. 
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A jelen beszámoló az elvégzett eredményes munka és továbbra is optimista jövőkép 
tudatában került összeállításra, melyet a kamara elnöksége nevében, a további 
bizottsági beszámolókkal egyetemben ezúton a tagság általi jóváhagyásra és 
elfogadásra ajánlok. 
 
Nyíregyháza, 2019. február 28. 
 
 

       Végh József 
 

a Szabolcs - Szatmár- Bereg Megyei  
        Területi Építész Kamara  

         Elnöke 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8 

 

MELLÉKLET 
 

a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területi Építész Kamara 
2018. évi elnöki beszámolójához 

 
A 2018. ÉV LÉNYEGI KAMARAI ESEMÉNYEI 

 
 V. Plan-net.hu Településfejlesztési Konferencia: A szokásos kétéves 

megrendezési ciklushoz igazodva lebonyolításra került az V. Plan-net.hu 

Településfejlesztési Konferencia, „TAK-on innen, TAK-on túl” címmel az elmúlt évi 
Településképi Arculati Kézikönyv és Településképi Rendelet készítési 
tapasztalatainak tanulságainak összegzése céljából. A konferencia helyszínéül a 

Megyeháza Bessenyei Nagytermét választottuk. A résztvevők száma az 1. napon 

113 fő, a 2. napon 33 fő. A Magyar Építész Kamara Továbbképzési Bizottsága 
2017/284 és 2017/283 bírálati sorszámmal 1,5; 1,5 ponttal jutalmazta a 
résztvevőket.  

 

 Építész - Mérnöki Bál 2018: 2018. február 17-én, szombaton került 
megrendezésre a Hotel Korona Dísztermében. Összesen mintegy 68 fő vett részt 
a rendezvényen.  

 

 MÉSZ-TÉK együttműködés (Magyar Építőművészek Szövetsége): 2018. 

március 6-án a Magyar Építőművészek Szövetségével ünnepélyes 
együttműködési megállapodás aláírására került sor. 

 

 Taggyűlés SZSZBMTÉK: 2018. március 23-án megrendezésre került a Kamara 
éves rendes taggyűlése a Kamara székhelyén, ahol 26 fő képviseltette magát a 
tagok közül. 

 

 TAK fórum: 2018. április 11-én a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 

Kormányhivatal, a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal, a Kamara és a HBM 
Építész Kamara szervezésében Workshopra került sor a Településképi Arculati 
Kézikönyvek készítése, egyeztetése, véleményezése kapcsán felmerült 
tapasztalatok témakörben a Kamara rendezvénytermében, ahová a Szabolcs-

Szatmár-Bereg megye és Hajdú-Bihar megye állami főépítészei és Építész 
Kamara tagjai (TAK véleményezők) kerültek meghívásra. 

 

 Medgyaszay emlékkiállítás: 2018. március 23-tól 2018. április 13-ig 

Kamaránkban látogatható volt a Medgyaszay István emlékkiállítás, mely a 2018. 
március 23-i éves rendes taggyűlésünkön került megnyitásra. Kamaránk 
szervezésében az emlékkiállítást megtekintette a Nyíregyházi SC Vásárhelyi Pál 
Építőipari, Környezetvédelmi-Vízügyi Szakgimnáziumának 3 osztálya (9., 11., 12. 
évfolyam, kb. 80 fő), a kiállításhoz tartozó 25 perces videó megtekintése mellett. 

 
 

 X. Építők Napja: Az előző évek hagyományait folytatva, a megszokottól eltérő 
helyszínen és a jubileumi rendezvényhez méltó egész napos programmal 



9 

 

ünnepeltük a 2018. évi Építők Napját 2018. május 19-én. A helyszín adottságai 
lehetővé tették a korábbi években megszokott szabadtéri megemlékezést, 
valamint a rendezvényhez hozzátartozó egytál ételes-italos ellátást és a baráti 
beszélgetéseket szabadtéri, árnyékolt környezetben. A napi program második 
részében mértékadó zenekarok (Beatrice, Desperado, Szia anyu, Karmapirin) 
koncertjére került sor, ezen kívül a rendezvény területén lévő „kalandpark” 
létesítményei is korlátlanul használhatóak voltak. 

 

 ArchiCAD oktatás: 2018. június 15-én került megrendezésre a Kamara 

székházában az „ArchiCAD21 újdonságok” című továbbképzés. A szakmai 

továbbképzésért a MÉK 2016/209. elbírálási sorszámmal 1,0 pontot adott. Az 
oktatást Nagy Jenő építész tartotta. 

 

 Titkárváltás: 2018. augusztus 1-én az Elnökség és Bizottsági Elnökök 
ünnepélyes keretek között megköszönték Vincze Sándor Titkár a kamarában 
eltöltött több mint 20 éven keresztül nyújtott kitartó, eredményes munkáját. 
Búcsúvideóban emlékeztünk meg titkár úr pályafutásáról a kamarában. A Kamara 
vezetősége köszönetképpen a BeluArt galériából vásárolt Uzonyi Ferenc 
festményt, gravírozott plakett díszítéssel ajándékozott a Kamara titkárának. Egy 
mindenki által aláírt emléklap is megőrzi az 1997-2018-ig tartó hosszú munkásság 
emlékeit. 
 

 Kirándulás Kolozsváron: Sor került 2018. szeptember 28-29-én az éves 
szakmai kirándulásunk lebonyolítására is Kolozsváron. Az óváros bemutatása, a 
városszerkezet kialakulása, egyes épületek ismertetése, az új épületek 
beolvadása, illetve kiválása a város szerkezetéből. A program koncepciója, az 
egyes területek, városrészek átalakulásának ismertetése jelentették a kirándulás 
lényegi elemeit. A kiemelkedő épületek bemutatása az óváros területén, a magyar 
vonatkozások felelevenítése a város életében, valamint a Házsongárdi temető 
építészeti vonatkozásainak megtekintése szintén a program részét képezte. 

 

 Szakmai továbbképzés: 2018. október 5. napján megrendezésre került a 
SZSZBMTÉK éves szakmai továbbképzése az Iparkamara előadótermében 
Nyíregyházán. Szervezője a kamara titkársága és a kamarai szaktanácsadója. A 
regisztrált jelentkezők száma elérte a 113 főt, ebből jelen volt 80 fő. Sikeresen 
lezajlott a továbbképzés, melyért a MÉK továbbképzési bizottsága 2,0 pontot 
adott. 

 

 Műhelybeszélgetés Bálint Imre DLA építésszel: 2018. október 12-én a Kamara 
székházában megrendezésre került az Építészet Hónapja keretében a már 
hagyományos Műhelybeszélgetés-sorozatunk első előadása, melyen az előadó 
Bálint Imre DLA építész volt. A „Vizuális kultúra az építészetben” témájú 
beszélgetésen 25 fő vett részt, a megszokott catering ellátással, a MÉK 
továbbképzési bizottsága 1,0 szakmai továbbképzési ponttal jutalmazta a 
résztvevőket. A rendezvényen kihirdetésre került a 2018. évi Diplomadíj pályázat 
eredménye: 1. helyezett: Csatlós Ágnes, okleveles építészmérnök, 2. helyezett: 
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Szilágyi Mihály, okleveles tervező építészmérnök, 3. helyezett: Csikai Tibor, 

okleveles tervező építészmérnök 

 

 Pangea Ökocentrum Épületlátogatás: 2018. október 26-án a Pangea 
Ökocentrum meglátogatására került sor, ami 65 fő részvételével sikeresen 
lezajlott. Gáva Attila építész powerpoint bemutatót tartott a Nyíregyházi Állatpark 
múltjáról, jelenéről, jövőjéről. A MÉK továbbképzési bizottsága 1,0 ponttal 
jutalmazta a résztvevőket.  
 

 Műhelybeszélgetés Kulcsár Attila DLA építésszel: 2018. november 9. napján 
megrendezésre került műhelybeszélgetés Kulcsár Attila DLA építésszel a Kamara 
rendezvénytermében " Organikus építészet Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében" 
címmel. A jelenlévők száma: 31 fő. A MÉK továbbképzési bizottsága 1,0 
(2018/224) pontot adott. A rendezvényeken átadásra került a 2018. évi Életműdíj 
László Zoltán építésznek. 

 

 ÉVISZ nyílt nap: Kamaránk ápolta a kapcsolatot a Vásárhelyi Pál Építőipari és 
Környezetvédelmi- Vízügyi Szakközépiskolával az együttműködés lehetőségeinek 
gondozása érdekében. Meghívást kaptunk 2018. november 23. napján 
megrendezett nyílt napra, ahol egyik elnökségi tagunk felvázolta az építész 
szakmai élet, pályafutás jellemzőit a jelen lévő fiatal pályaválasztóknak. 

 

 Műhelybeszélgetés Balázs Mihály DLA építésszel és a BME Építőművészeti 
Doktori Iskola hallgatóival: 2018. november 23. napján megrendezésre került 
műhelybeszélgetés Balázs Mihály DLA építésszel és a BME Építőművészeti 
Doktori Iskola hallgatóival a Kamara rendezvénytermében, „Zöld út - Új építészeti 
víziók Nyíregyházán" címmel. A jelenlévők száma: 30 fő. A MÉK továbbképzési 
bizottsága 1,0 (2018/225.) pontot adott.  
 

 Útibeszámoló és műhelybeszélgetés Berzeviczy László építésszel: 2018. 

december 7. napján megrendezésre került műhelybeszélgetés Berzeviczy László 
építésszel a Kamara rendezvénytermében, "A Szentföld építész szemmel" 
címmel. A jelenlévők száma: 30 fő. A MÉK továbbképzési bizottsága 1,0 
(2018/226.) pontot adott. A rendezvényen sor került „Az Év Külterületi Épülete” 
pályázat eredményhirdetésére: Szabó Gábor és Farkas Miklós építészek munkája 
nyerte el a zsűri tetszését, illetve Kulcsár Attila DLA építészt dicséretben 
részesítette. 

 

 TAK konferencia Nyíregyházán: 2018. december 14-én az Inkubátorház adott 
otthont a „Településképi Arculati Kézikönyvek Szabolcs-Szatmár-Bereg 

megyében” című konferenciának. A MÉK továbbképzési bizottsága 1,5 

(2018/320.) pontot adott. 

 
Nyíregyháza, 2019. február 28. 
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Az Etikai- fegyelmi Bizottság 2018. évi beszámolója 

 
Az Etikai-fegyelmi Bizottság utoljára 2018. március 23-án tartott taggyűlésen számolt 

be munkájáról. 
 

Az Etikai-fegyelmi Bizottság feladatát a tervező és szakértő mérnökök, valamint építészek 
szakmai kamaráiról szóló 1996. évi LVIII. törvény, alapszabály és a Magyar Építész Kamara 
többször módosított - a küldöttgyűlés által elfogadott- Etikai- Fegyelmi szabályzata határozza 

meg.  

 

Az Etikai-fegyelmi szabályzat meghatározza azokat az építészeti tevékenységgel és egyéb, 
építész kamarai tagsághoz kötött szakmagyakorlási tevékenységgel, építész kamarai tag által 
végzett névjegyzéki engedélyhez, illetve bejelentéshez kötött szakmagyakorlási 
tevékenységgel összefüggő magatartási normákat, amelyek megszegése fegyelmi eljárást von 
maga után. 
Ezen túlmenően meghatározza azokat az elvárásokat is, amelyek az építészi hivatásba vetett 
közbizalom őrzése érdekében minden kamarai tagtól szakmai tevékenysége során elvárható. 
Ezen elvárások megsértése is fegyelmi eljárást eredményezhet. 
 

A fentiek alapján megállapítható, hogy az Etikai-fegyelmi szabályzat az építészeti 
tevékenységgel foglalkozók széles körére tartalmaz a szakmagyakorlásra vonatkozó etikai 

normákat, melynek célja az építészeti tevékenység jogszerűségének biztosítása és szakmai 

színvonalának emelése, továbbá a megrendelők védelme. 

 

Az etikai- fegyelmi eljárást csak Kamarai tv. és a Magyar Építész Kamara Etikai- fegyelmi 

Szabályzata szerint lehet lefolytatni,  mely szigorú eljárási rendet és írásbeliséget állapít meg. 
Az etikai-fegyelmi eljárásban érvényesülni kell az alkotmányos / alaptörvény által rögzített / 
elveknek, így különösen az ártatlanság vélelmének, a közvetlenségnek, a nyilvánosságnak, a 
bizonyítás szabadságának és a jogorvoslat lehetőségének. 
 

Az etikai-fegyelmi bizottságok minden más kamarai testülettől és tisztségviselőtől 
függetlenek, nem befolyásolhatók, nem utasíthatók. 
 

A fenti általános eljárási szabályok és elvek a garanciája, hogy az Etikai-fegyelmi Bizottság 
csak a kamarai szabályzatok, a szakmai szabályok, valamint az építészeti és mérnöki 
tevékenységre vonatkozó szabályok alapján, kizárólag az elfogulatlan meggyőződésüknek 

megfelelően dönt.  
 

Összehasonlítva a Bizottság munkáját az előző évekkel, örvendetes tény, hogy a 

szakmagyakorló tagtársainkkal szemben etikai-fegyelmi eljárást kezdeményező bejelentés 
nem érkezett, sem ügyfelektől, sem eljáró más hatóságtól, tagsági és szakmafelügyeleti 
bizottságtól és a kamarai biztosoktól sem az általuk lefolytatott eljárás megállapításai alapján. 
 

Azonban tagtársaink számos, elsősorban szerzői joggal kapcsolatos kérdésekben fordultak 
felvilágosítás, információ, véleménynyilvánítási kéréssel hozzánk, melyre a választ mindig 
megadtuk.   

 

A következetes tevékenységünk is nagyban hozzájárult ahhoz, hogy az etikai-fegyelmi 

szabályszegések száma nagymértékben csökkent. Az eddigi eljárások során hozott 
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határozataink a szankción túl jövőre vonatkozó útmutatást is tartalmaztak, ami a 

szabályszegés elkerülésére fogalmazott meg eljárási magatartást. Ennek a módszernek 
eredményességét alátámasztja jogsértő cselekmények számának csökkenése.     
 

A korábban lefolytatott eljárások hatására a tervezőkben tudatosult, hogy az építészeti alkotás 
- amelybe beletartozik a terv és a terv alapján megvalósult épület- a létrehozójának, a 
tervezőnek (tervezőinek) szellemi terméke.  Így a tervező kizárólagos joga terve 

felhasználásának módjáról határozni, a felhasználásra másnak engedélyt adni.  
 

A jelenleg hatályos szabályzat - helyesen - a szerzői jog megítélését nem utalja a kamara 

bizottságának hatáskörébe, mivel az polgári jogi, egyes esetekben büntetőjogi kérdés, így az a 
bíróság hatáskörébe tartozik. A bizottság a kamarai tagtársakkal való kapcsolatban csak az 

etikus viselkedést vizsgálhatja, ami azonban sok esetben szorosan kapcsolódik a szerzői jog 
kérdésköréhez. 
 

Az utóbbi időben a felvetett kérdések nagy része meglévő terv felhasználása esetén az 
eredeti tervező hozzájárulásának beszerzésére vonatkozott, amennyiben jogosultja 

ismeretlen vagy ismeretlen helyen tartózkodik és a felkutatása nem vezetett eredményre. 

 

A hatályosa szerzői jogról szóló törvény ebben az esetben árva műnek tekinti az eredeti 

szerző alkotását. Ez esetben hatáskörrel a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatal rendelkezik, 

mely kérelemre díjfizetés megállapítása mellett ad engedélyt az árva mű felhasználására.  

 

A szerzői jogi törvény 2018 évi módosítása már lehetővé teszi, hogy amennyiben az épület 
tulajdonosa terjeszti elő a kérelmet, akkor a Hivatal által adott engedély az építészeti alkotás 
átdolgozására is kiterjedhet, ami az eddig hatályos szabályozáshoz képest jelentős 
előrelépésnek minősül.  
 

A felhasználási engedély megadásának feltétele, hogy az ismeretlen vagy ismeretlen helyen 

tartózkodó szerző felkutatása az adott helyzetben általában elvárható gondossággal, 
jóhiszeműen történt, de eredményre nem vezetett. 
 

Ezen túlmenően a jogszabály rögzíti a jogosultak / eredeti tervezők / felkutatása során azokat 
az információforrásokat melyeket kötelező igénybe venni  
 

Tehát a felhasználót / beavatkozó tervezőt / komoly, szabályozott, időigényes munka terheli 
az eredeti szerző felkutatása érdekében. 
Ennek elmaradása jogosulatlan felhasználást eredményez, melynek etikai-fegyelmi 

következményei vannak. 
 

Ezen kötelezettségekről a kérdéssel forduló tagtársainknak a kellő tájékoztatást megadtuk, 
megnevezve a kötelezendően igénybe veendő információforrásokat is.                                                       

 

Az elmúlt időszakban több javaslatot tettünk. Magyar Építész Kamara Etikai-fegyelmi 

Szabályzat módosítására. 
  

A Magyar Építész Kamara Etikai-fegyelmi Bizottságágának kérésére az Etikai-

fegyelmi Szabályzat módosításához javaslatunkat megtettük. 
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Az akkor még hatályos Etikai-fegyelmi szabályzat felülvizsgálata, szükség szerinti 
módosítása, indokolt volt. 

 

Indokoltságát alátámasztotta az is, hogy az akkor hatályos Magyar Építész Kamara Etikai-
fegyelmi Szabályzatának elfogadása során is követelményként került megfogalmazásra, hogy 
a szabályzat felülvizsgálatát, a gyakorlat tükrében célszerű rövid időn belül megtenni, mivel a 
szabályzat elfogadása során minden kérdésben nem született konszenzus. 
Indokolt volt továbbá azért is, mert a szabályzat elfogadása óta a társadalmi, gazdasági, jogi 
környezet jelentősen változott. 
 

A Magyar Építész Kamara felé - az etikai-fegyelmi szabályzat módosításához - tett többször 
írásbeli észrevételeink és javaslataink közül több elfogadásra és beépítésre került a 
szabályzatba. 

 

A javaslatink nagy része MÉK jelenleg hatályos Etikai-fegyelmi szabályzat normaszövegének 
része lett. 
Számos javaslatunk módosított formában, de az alapvetés figyelembevételével kertült 
elfogadásra és a MÉK Etikai-fegyelmi szabályzatába beépítésre. 

 

Fontosnak tartjuk, hogy a módosítások utáni hatályos Etikai-fegyelmi Szabályzat ismételten 
felülvizsgálatra kerüljön és a még szükséges módosítások, a változó jogi és gazdasági, 
valamint a piaci környezethez való igazítása megtörténjen. 
 

Megvalósult a bizottság azon hitvallása is, hogy nem a büntetés kiszabása az elsődleges cél, 
hanem a megelőzést célzó felvilágosítás és a megfelelő anyagi és eljárásjogi környezet 
biztosítása.      
 

Végezetül megköszönöm a bizottság valamennyi tagjának aktív, szakszerű közreműködését, 
munkáját, és nem utolsó sorban a Kamara Titkárságának segítőkész tevékenységét. 
 

 

 

 

Nyíregyháza, 2019. február   
 

 

 

 

       Dr. Szabó László  
 Etikai-fegyelmi Bizottság elnöke 
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BESZÁMOLÓ 
  

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területi Építész Kamara  
Tagsági és Szakmafelügyeleti Bizottságának 2018. évi munkájáról 

 

A 2019. január 31 –i összes taglétszám 220 fő. 
1. A taglétszám alakulása a 2018. évben: 

 

Új tag (ebből 1 fő átjegyezve) 9 fő 

Törölt tag (ebből 1 fő átjegyezve, 3 fő elhunyt) 5 fő 

Felfüggesztettek (tagsági viszonyhoz nem kötött jogosultság nélkül) 23 fő 

Felfüggesztettek (tagsági viszonyhoz nem kötött jogosultsággal) 3 fő 

Aktív tagok (ebből 152 fő aktív, 9 fő nyilatkozó nyugdíjas, 23 fő kettős kamarai 
tag, 7 fő aktív tagsággal rendelkező tervezői jogosultságot szüneteltetők) 

191 fő 

Tiszteletbeli tagok 3 fő 

 

2. Építészeti tervezési jogosultságok megoszlása: 
É (építészeti tervezési terület) 74 db 

É2 (építész tervezői fokozat) 29 db 

É3 (tervezői fokozat) 87 db 

É/1 (vezető tervezői fokozat) 22 db 

 

3. Táj- és kertépítészeti tervezési jogosultságok megoszlása: 
K (Táj- és kertépítészeti tervezési terület) 2 db 

K/1 (vezető tervezői fokozat) 2 db 

 

4. Településtervezési és területrendezési jogosultságok megoszlása: 
TK (településtervezési zöldfelületi és tájrendezési szakterület) 2 db 

TT (településtervezési szakterület) 8 db 

TT/1 (vezető tervezői fokozat) 2 db 

 

5. Szakértői jogosultságok megoszlása: 
SZB (építési beruházási szakértői szakterület) 8 db 

SZÉS10 (szakági építésügyi műszaki szakértői szakterület építési szerelőipari 
szakértői részszakterület) 

1 db 

SZÉS2 (szakági építésügyi műszaki szakértői szakterület épületszerkezeti 
szakértői részszakterület) 

11 db 

SZÉS4 (szakági építésügyi műszaki szakértői szakterület építmények 
épületfizikai szakértői részszakterület) 

2 db 

SZÉS6 (szakági építésügyi műszaki szakértői szakterület építmények 
épületenergetikai szakértői részszakterület) 

3 db 

SZÉS9 (szakági építésügyi műszaki szakértői szakterület építési szakipari 
szakértői részszakterület) 

5 db 

SZÉSZ (általános építmények építésügyi műszaki szakértői szakterület) 5 db 

SZT (településrendezési zöldfelületi és tájrendezési szakértői szakterület) 1 db 

6.  

7. Építésügyi tűzvédelmi tervezői jogosultságok: 

TUÉ (Építésügyi tűzvédelmi tervezői szakterület) 1 db 
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8. Tagsági viszonyhoz nem kötött jogosultságok megoszlása: 
Felelős műszaki vezető  

MV-É, MV-Ép/A (építési szakterület) 229 db 

MV-É-M (építési szakterület műemléki részszakterülete) 6 db 

MV-M (mélyépítési és mélyépítési műtárgyak szakterület) 5 db 

MV-É-R (építési szakterület részszakterülete) 8 db 

MV-Ép/B („B” kategória) 41 db 

MV-Ép/C („C” kategória) 16 db 

MV-Ép/ÉG, MV-ÉG (építménygépészeti szakterület) 2 db 

MV-KÉ (közlekedési építmények szakterület) 1 db 

MV-Ép/ÉV/C („ÉV” kategória) 1 db 

Építési műszaki ellenőr  

ME-É, ME-ÉI (magasépítési szakterület) 183 db 

ME-É-II, ME-É-II., ME-ÉII (magasépítés szakterület (É-II.) 20 db 

ME-G (építménygépészeti szakterület) 1 db 

ME-M, ME-MI, ME-ÉM-I (mélyépítési és mélyépítési műtárgyak szakterület) 34 db 

ME-VZ (vízgazdálkodási építmények szakterület) 1 db 

ME-KÉ (közlekedési építmények szakterület) 1 db 

Energetikai tanúsító  

TÉ 23 db 
 

Elhunytak: 

 Dobronyi Ágnes Zsófia 

 Borbély Sándor 
 Virányi Pál 

 

A fenti száraz tényeken túl szeretnék néhány közérdekű gondolatot megosztani a tagsággal. 
Örömteli tény, hogy az elmúlt 4-5 évben, ha lassan is, de emelkedik a Kamaránkba felvételüket kérő fiatal 

építészek száma. Mindezekkel együtt azonban szomorúan állapítjuk meg azt is, hogy a fiatal építészek 
közül csak nagyon kevesen kezdenek el szűkebb hazájukban praktizálni, egyre többen Budapesti 
tervezőirodákban, vagy külföldön kezdik a szakmai pályájukat. Természetesen ez nem hiba, azonban a 
szakmának, főleg az Építész Kamarának foglalkoznia kell azzal a jelenséggel, hogy a valóban a 
környezetünkben élő és tervező kamarai tagjaink átlagéletkora megközelíti az 50 évet. A szakma 

elöregszik a vidékünkön, majd néhány 10 év múlva alig lesz „helyi erő „a tervezési szolgáltatásban. 
Szomorúan kell tapasztalnunk, hogy a mi szakmánk is Budapesti irányításúvá válik, hiszen nem lesz 
elegendő szakember a szűkebb pátriánkban. 
Gondolkodnunk kell azon, hogy mivel lehetne ezt a tendenciát megfordítani. 
A Kamaránknak offenzívabban kellene fellépnie a Beruházók irányába azért, hogy a környékünkön 
megvalósuló beruházások a jelenleginél jóval magasabb szakmai színvonalon legyenek előkészítve. 
A Beruházóink felé egy magasabb szakmai színvonal elvárását kellene célul kitűznünk, hogy a fiatal 
kollegák ne szökjenek meg tőlünk a kvázi „favágó” feladatok miatt, hanem valódi szakmai kihívások elé 
állhassanak. Sajnos ezeknek a kihívásoknak csak nagyon kis része jut el kis hazánkba, a komolyabb 
feladatok központi forrásokból, Budapesten kerülnek eldöntésre. Ezzel országos szinten is foglalkoznunk 
kell, hiszen az nem életszerű, hogy a kamarai tagságunk több, mint fele Budapesten, vagy Pest megyében 
szerez jogosultságot, de a vidéken jogosultságot szerzett fiatalok nagy része is a fővárosban helyezkedik 
el. 

Erősítenünk kellene a Szabolcsi szakmai műhelyek ismertebbé tételét, a fiatalokkal történő 
megismertetését. 
Tennünk kellene azért is, hogy ne a fővárosi tervezési díjak töredékét „szánják nekünk” a Megrendelők. 
Segítenünk kellene a helyi tervező műhelyek országos megjelenését, esetleg digitális megmutatkozásaikat 
 

Nyíregyháza, 2019. január 31. 

       Guthy Judit Eleonóra sk. 

a Tagsági és Szakmafelügyeleti Bizottság Elnöke 



Az összegek  Ft-ban
MEGNEVEZÉS TERVEZET TÉNYLEGES ELTÉRÉS

I. Bevételek:
Nyitó pénzkészlet (bankszámla, pénztár, lekötött betét, ) 18 674 427 18 674 427

Bankszámla 4 174 943

Pénztár 415

Lekötött betét bekerülési értéken 14 499 069

1 Tagdíjhátralék, 2017. évi tartozások 223 333 87 000 -136 333

2

Tagdíjfizetési kötelezettség 2017. évi (ÖSSZESEN: 228 fő = 145 fő teljes (100%) + 23 fő kettős kamarai 
tagságú (70%) + 9 fő nyugdíjas (30%)  + 24 fő felfüggesztett egyéb jogosultsággal (30%) + 14 fő 
kedvezményes tagdíj +  3 fő tiszteletbeli tag (0%) + 24 fő felfüggesztett egyéb jogosultság nélkül (0%)) 
145x50000+23x35000+9x15000+14x15000+10x15000 8 550 000 8 889 965 339 965

3 Tagdíjbevétel összesen 8 773 333 8 976 965 203 632

4 Eljárási díjak (várhatóan = 500000)  Várható hatósági bizonyítvány kiállítási díj (112x20000)  2 740 000 2 591 250 -148 750

5 Névjegyzéki nyilvántartási díjat fizetők  (168x15000 ) 2 520 000 2 635 000 115 000

6 Kamatbevételek (tartós lekötéssel számolva)  (13000000x2%) 260 000 212 434 -47 566

7 Ingatlan használat költség hozzájárulása (12x15000) 180 000 180 000 0

8 Egyéb bevételek (Rendezvény támogatás, Szponzorok) díjvisszatérítések. Pótdíj 900 000 970 520 70 520

9 Minisztériumi támogatás 2018. 5 000 000 5 000 000 0

10 Településképi Arculati Kéziköny támogatása 3 800 000 3 800 000 0

11 Bevételek összesen : 42 847 760 43 040 596 192 836

12
Tárgyévi Bevétel = Bevételek összesen  -Nyító pénzkészlet                        
(43.040.596 - 18.674.427= 24.366.169) 24 173 333 24 366 169 192 836

II. Kiadások 0 0

13 Titkár  (168000x7+100000x5) 1 676 000 1 683 636 -7 636

14 Adminisztráció (200000x12) (2400000x19%=456000*) 2 400 000 2 500 000 -100 000

15 Titkárság közterhei  (1676000+2400000=4076000)x19,5%  (456000x19,5%=88920 *) 794 820 815 809 -20 989

16 Elnök  (46300x12) 555 600 555 600 0

17 Alelnök (38220x12) 458 640 458 640 0

18 Elnökségi tagok  (21000x12) x3 fő 756 000 756 000 0

19 Felügyelő Bizottság Elnöke  (11600x12) 139 200 139 200 0

20 Etikai és Fegyelmi Bizottság Elnöke (11600x12) 139 200 139 200 0

21 Tagsági és Szakmafelügyeleti Bizottság Elnöke  (11600x12) 139 200 139 200 0

22 Kamarai Biztosok megbizási dijai ( 4fő) 32 alk. (10x24000,22x21000)* + 4 alkalom (8x20000) 862 000 853 000 9 000

23 Településrendezési terv felülvizsgálatát előkészítő ad hoc bizottság  200 000 430 000 -230 000

24 Választott tisztségviselők, bizottságok közterhei (2540640x19,5%) + (702000x19,5%=136890)* 632 315 676 817 -44 502

25 Személyi kifizetések összesen:  8 752 975 9 147 102 -394 127

26 Egyéb adók ,Természetbeni juttatás 300 000 423 627 -123 627

27 Könyvelés  (68300 x12) 819 600 819 600 0

28 Építész hallgatók diploma díjazása * 150 000 220 591 -70 591

29 Diploma díjazás közteher 19,5%* 29 250 43 015 -13 765

30 Életműdíj, Kamarai Nagydíj 482650 x 1 fő * 482 650 482 650 0

31 Életműdíj, Kamarai Nagydíj közteher 19,5% * 94 115 94 117 -2

32 Éves pályázat szakmai elismerése 300 000 112 000 188 000

33 Éves pályázat szakmai elismerés közteher 19,5%% 58 500 0 58 500

34 Egyéb kiadások összesen: 2 234 115 2 195 600 38 515

35 Tervezett tagdíjhányad (12,3%-os) 259000x4 1 036 000 1 036 000 0

36 Névjegyzéki nyílvántartási díj felutalási kötelezettség 30% 756 000 711 000 45 000

37 MÉK költsége összesen: 1 792 000 1 747 000 45 000

38 Kerítés, Paraván, kiállítási anyag* 1 444 480 1 343 690 100 790

39 V. plan-net.hu konferencia 100 000 100 000 0

40 Postaköltség, telefon, internet 400 000 388 445 11 555

41 Irodaszer, nyomtatvány, tisztítószer, egyéb anyag 550 000 441 470 108 530

42 Rendezvények (bál, szakmai továbbképzés, műhelybeszélgetés) (100000)* 1 200 000 1 523 704 -323 704

43 Reklám, marketing, dekoráció,web tárhely,domain újitás 100 000 19 444 80 556

44 Belföldi kiküldetés szgk ktg (titkárság, elnökség, bizottságok, kamarai biztos) 1 200 000 1 333 694 -133 694

45 Belföldi tanulmányút * 200 000 57 500 142 500

46 Építők napi rendezvény támogatása * 200 000 200 000 0

47 Szakfolyóirat (Metszet, Műszaki Ellenőr) 80 000 81 217 -1 217

48 Telephelyfenntartás (38100x12)  * 457 200 457 200 0

49 Iroda üzemeltetési költségek (villamos energia, víz és csat díj, gáz ktg) (66000x12) 792 000 1 249 554 -457 554

50 Iroda bérleti dij (25000x12) 300 000 297 564 2 436

51 Bankköltség 250 000 230 126 19 874

52 Biztosítások,vagyonvédelem (Generali biztosítás 4000x12)+ (Pinkerton 4000x12) 96 000 96 088 -88

53 Településképi Arculati Kéziköny véleményezői feladatok TAK 3 800 000 3 534 083 265 917

54 Településképi Arculati Kéziköny véleményezői feladatok TAK 2019 48 260 -48 260

55 Információ tech szaktanácsadás 120 000 -120 000

56 Dijvisszafizetések (téves befizetés, Planet hu díjkedvezmény) 199 744 -199 744

III. Üzemelési költségek, dologi kiadások összesen:  11 169 680 11 721 783 -552 103

57 Kiadások   23 948 770 24 811 485 -862 715

58 záró pénzkészlet összesen 18 898 990 18 229 111

59 Kiadások + zárópénzkészlet Összesen  42 847 760 43 040 596 -192 836

Részletezve
záró pénzkészlet összesen 18 229 111

Bankszámla 3 499 001

Pénztár 18 615

Lekötött betét 14 711 495

60
Tárgyévi bevétel-Tárgyévi kiadás= pénzügyi eredmény                    24.366.169-
24.811.485=445.316 224 563 -445 316

        A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területi Építész Kamara 2018. évi Pénzügyi Beszámolója



Az összegek  Ft-ban
MEGNEVEZÉS TERVEZET 

I. Bevételek:
1 Nyitó pénzkészlet (bankszámla, pénztár, lekötött betét ) 18 229 111

2 Bankszámla 3 499 001

3 Pénztár 18 615

4 Értékpapírszámla bekerülési értéken 14 711 495

5 Tagdíjhátralék, 2018. évi tartozások 153 335

6 Tagdíjfizetési kötelezettség 2019. évi 10 410 000

7 Tagdíjbevétel összesen 10 563 335

8 Eljárási díjak (várhatóan = 500000)  Várható igazgatási díj (200x20000)  4 500 000

9 Névjegyzéki nyilvántartási díjat fizetők  (178x30 000) 5 340 000

10 Kamatbevételek (tartós lekötéssel számolva)  (13000000x2%) 260 000

11 Ingatlan használat költség hozzájárulása (12x15000) 180 000

12 Egyéb bevételek (Rendezvény támogatás, Szponzorok) díjvisszatérítések 900 000

13 Minisztériumi támogatás 2019. 5 000 000

14 Településképi Arculati Kéziköny támogatása 2019. 2 546 000

15 Bevételek összesen : 47 518 446

16 Tárgyévi Bevétel = Bevételek összesen  -Nyító pénzkészlet (47.518.446 - 18.229.111= 29.289.335) 29 289 335

II. Kiadások:
17 Titkárság  (270000x12) (50000x12=600000*) 3 240 000

18 Titkárság közterhei  (3240000x19,5%) (117000*) 631 800

19 Elnök  (51000x12) 612 000

20 Alelnök (42100x12) 505 200

21 Elnökségi tagok  (23500x12) x3 fő 846 000

22 Felügyelő Bizottság Elnöke  (13000x12) 156 000

23 Etikai és Fegyelmi Bizottság Elnöke (13000x12) 156 000

24 Tagsági és Szakmafelügyeleti Bizottság Elnöke  (13000x12) 156 000

25 Kamarai szaktanácsadás (100000x4) 400 000

26 Kamarai Biztosok megbizási dijai (4fő) 1 048 900

27 Településrendezési terv felülvizsgálatát előkészítő ad hoc bizottság  550 000

28 Egyéb megbízás jellegű kifizetések 150 000

29 Kamarai szaktanácsadás közterhei 78 000

30 Választott tisztségviselők, bizottságok,megbizási dijak közterhei alapja 4029400 * 814 983

31 Személyi kifizetések összesen:  9 344 883

32 Egyéb adók, Természetbeni juttatás 425 000

33 Könyvelés  (75200 x12) 902 400

34 Építész hallgatók diploma díjazása (nettó 150000)* 220 590

35 Építész hallgatók diploma díjazás közteher 19,5%* 43 015

36 Életműdíj, Kamarai Nagydíj 482650 x 1 fő * 495 682

37 Életműdíj, Kamarai Nagydíj közteher 19,5% * 96 658

38 Éves pályázat szakmai elismerése 300 000

39 Éves pályázat szakmai elismerés közteher 19,5%% 58 500

40 Egyéb kiadások összesen: 2 541 845

41 Tervezett tagdíjhányad felutalási kötelezettség (12,3%-os) 259000x4 1 260 000

42 Névjegyzéki nyílvántartási díj felutalási kötelezettség 30% 1 602 000

43 MÉK költsége összesen: 2 862 000

44 TET Nyíregyházán * 400 000

45 Tárgyaló asztal (dologi kiadás, kávéfőző)* 500 000

46 Postaköltség, telefon, internet 550 000

47 Irodaszer, nyomtatvány, tisztítószer, egyéb anyag 550 000

48 Rendezvények (bál, szakmai továbbképzés, műhelybeszélgetés) (100000)* 2 725 000

49 Reklám, marketing, dekoráció,web tárhely,domain újitás 100 000

50 Belföldi kiküldetés szgk ktg (titkárság, elnökség, bizottságok, kamarai biztos) 1 350 000

51 Belföldi tanulmányút * 200 000

52 Építők napi rendezvény támogatása * 100 000

53 Szakfolyóirat (Metszet, Műszaki Ellenőr) 85 000

54 Telephelyfenntartás (38100x12)  * 457 200

55 Iroda üzemeltetési költségek (villamos energia, víz és csat díj, gáz ktg) (66000x12) 1 250 000

56 Iroda bérleti dij (25000x12) 300 000

57 Bankköltség 250 000

58 Biztosítások,vagyonvédelem (Generali biztosítás 4000x12)+ (Pinkerton 4000x12) 96 000

59 Településképi Arculati Kéziköny támogatás felhasználás 2018. évi maradványból 265 917

60 Településképi Arculati Kéziköny támogatás felhasználás 2 546 000

61 Jubileumi kamarai kiadvány 1 900 000

III. Üzemelési költségek, dologi kiadások összesen:  13 625 117

62 Kiadások   28 373 845

63 Pénzügyi eredmény= Tárgyévi bevétel-Tárgyévi kiadás 915 490

64 Záró pénzkészlet 19 144 601

65 Kiadások + zárópénzkészlet Összesen  47 518 446

Megjegyzés: * 2019 évi Minisztériumi támogatás terhére elszámolandó tétel

Készült: Nyíregyháza, 2019.02.06.
Végh József sk. Pócsi Sándor sk.

Elnök Pénzügyi vezető

        A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területi Építész Kamara 2019. évi költségterve
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A SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI TERÜLETI  
ÉPÍTÉSZ KAMARA  

FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK BESZÁMOLÓJA 
2018. évről 

 
 
 
A Felügyelő Bizottság tagjai: 
 
- A Felügyelő Bizottság elnöke:  Szabolcsiné Rezsőfi Ágnes 
- Tagjai:     Dályai Józsefné 

Lipcsei Ágnes  
- Póttagok:    Balogh Csaba 

Banu Roland  
 
A Felügyelő Bizottság működéséről: 
 
A beszámoló ezen része megegyezik a korábbi beszámolókéval, mivel ebben változás sem 
a törvényi részről, sem a kamara alapszabályából adódóan nincs. 
       
1996. évi LVIII. Törvény a tervező- és szakértő mérnökök, valamint építészek szakmai 
kamaráiról 7. §. –a valamint a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területi Építész Kamara 
(továbbiakban: Kamara) alapszabálya meghatározza a felügyelő bizottság feladatát, jogkörét 
és működését, amelynek legfontosabb elemei: 
 
- A felügyelő bizottság ellenőrzi a Kamara működését, gazdálkodását, a pénzügyi - 
számviteli rendre vonatkozó jogszabályok, az alapszabály, a szabályzatok érvényesülését, a 
Magyar Építész Kamara Állásfoglalásait, valamint a taggyűlési határozatok betartását. 
 
- Beszámolót készít a Taggyűlés számára, melyben értékeli a Kamara, és egyes szerveinek 
munkáját és tevékenységük szabályszerűségét. A jelentés külön fejezetben kell foglalkozzon 
az: 
- éves költségvetési beszámoló, és a 
- költségvetési terv elemzésével, 
- valamint az elnöki beszámoló és költségvetés elfogadására, elutasítására kell javaslatot  
tegyen. 

 

A Felügyelő Bizottság további feladata és szerepe: 
 
- A taggyűlés a területi kamara éves költségvetési tervéről és az éves költségvetési 
beszámolóról csak a felügyelő bizottság véleményének ismeretében dönthet. 
 
- A felügyelő bizottság tagjai tevékenységükért kizárólag a taggyűlésnek tartoznak 
felelősséggel, és feladataik ellátása körében részükre csak a taggyűlés adhat utasítást. 
 
A felügyelő bizottság annak érdekében, hogy feladatát el tudja látni, legfontosabbnak tartja, 
hogy részt vegyen a területi kamara elnökségi ülésein. Az Elnökség ill. a Titkárság segíti 
ebben, hiszen az elnökségi ülések meghívóját, annak napirendjével együtt időben megküldi 
a felügyelő bizottság elnökének.  
 
Az elnökségi üléseken legtöbbször a Felügyelő Bizottság elnöke, akadályoztatása esetén 
pedig a bizottság valamelyik tagja van jelen.  
 
Az elnökségi ülésekről készült jegyzőkönyveket a titkárság megküldi a felügyelő bizottság 
elnökének, aki ezeket eljuttatja a bizottság tagjainak. Az emlékeztetők és szóbeli kiegészítés 
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alapján a Felügyelő Bizottság folyamatosan figyelemmel tudja kísérni az elnökség munkáját, 
a meghozott határozatok betartását, a területi kamara gazdasági helyzetét. 
 
A Felügyelő Bizottság szükség szerint, de legalább negyedévente ülésezik. 

 
Mindezek mellett a Felügyelő Bizottság azt is fontos feladatának tartja, hogy ne csak 
ellenőrizze, hanem véleményével, javaslataival segítse a kamara vezetőségének munkáját. 
 
Az Elnökség működéséről: 
 
Az Elnökség működésének alapvető eleme a havi rendszerességgel megtartott elnökségi 
ülés, amelyen az elnökség tagjai, a titkárság, a gazdasági vezető és a bizottságok elnökei 
vesznek részt.  
Az Elnökségi ülések napirendjei jól voltak összeállítva, kiemelten foglalkoztak a szakmai, a 
gazdasági, a működési helyzettel és feladatokkal.  
 
Az Elnök vagy akadályoztatása esetén az elnökség más tagja rendszeresen részt vett a 
Területi Elnökök Tanácsának (TET) ülésein, amiről az elnökségi üléseken részletes 
beszámolót tartottak.  
 
Az Elnökség a Titkársággal szorosan együttműködve 2018 –ben is nagyon sok munkát 
végzett azért, hogy a Miniszterelnökség által meghirdetett pályázatra, amelyen 5 millió Ft 
támogatáshoz lehetett hozzájutni egy jól átgondolt és összeállított Szakmai Programot 
készítsen. Ez meg is hozta az eredményt, kamaránk ismét megkapta a pályázati összeget.  
A beszámolóhoz kapcsolódó elszámolások, számlamellékletek összeállításában a Titkárság 
és a gazdasági vezető ismét rendkívül sok munkát végzett.    
 
Az Elnökség folyamatosan figyelemmel kísérte a bizottságok és a kamarai biztosok 
munkáját. A bizottságok vezetői az elnökségi üléseknek állandó meghívottjai, akik a kamarai 
biztosokkal együtt többször beszámoltak az addig végzett munkájukról. 
 
A 2018. évben 18 rendezvény került megtartásra a Területi Építész Kamara szervezésében, 
két konferencia, szakmai továbbképzések, szakmai kirándulás, műhelybeszélgetések, 
Építész – mérnöki bál, Építők napja.   
 
Az Elnökség tovább folytatja a korábbi hagyományt, amely lehetőséget ad a fiatal építész 
generációnak, hogy diplomamunkáit bemutathassa, a legjobb munkát ez évben is a "Diploma 
díjjal" jutalmazta.  
 
2018.- ban az „Életműdíj”-at László Zoltán kollégánk kapta, akinek ezúton is gratulálunk 
eddigi magas színvonalú építészeti tevékenységéhez! 
 
A 2018. évben is feladatot jelentett Elnökség munkájában a területi kamara új székhelyének 
további rendbetétele, amely most a düledező kerítés javítását jelentette. A területi kamara 
elnöksége úgy döntött, hogy az épület jelenlegi állapotában már megfelelő működési 
feltételeket biztosít, bár lenne felújítási feladat bőven, de ezekre a továbbiakban, tekintettel 
az épület bérlemény voltára, nem kíván több pénzt fordítani, csak a szükséges karbantartási 
feladatok jelenthetnek további kiadást. 
 
Az elnökség, mint korábban is, a gazdasági feladatait is fontosnak tartotta az elmúlt év 
munkája során is. Minden elnökségi ülés napirendjén szerepeltek az aktuális, gazdálkodást 
érintő kérdések és több alkalommal is áttekintette a kamara jelenlegi gazdasági helyzetének 
alakulását. Erre a pályázati pénzforrás szakszerű és jogszerű felhasználása miatt is nagy 
szükség volt. A gazdasági stabilitást és azt, hogy a tervezett és a taggyűlés által elfogadott 
költségvetést tartani tudja folyamatosan szem előtt tartotta. Ennek érdekében az elnökség 
kérésére a gazdasági vezető időszakos beszámolókat is készített.  
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A 2019. évi költségvetési terv előkészítésére is nagy gondot fordított az Elnökség. Azt 
többször megtárgyalta, javította, módosította.  
 
A gazdasági beszámoló értékelése és a következő évi költségvetés véleményezése külön 
pontban szerepel a felügyelő bizottsági beszámolóban. 
 
 
A Titkárság működése:    
 
Kamaránk jogszerű, az Alapszabálynak, a törvényi előírások betartásának megfelelő 
működésében legfontosabb munkát a titkárság biztosítja. 
 
2018. augusztusában megtörtént a tudatosan előkészített személycsere a titkárság életében. 
Vincze Sándor titkár úr helyét Barkaszi Csilla titkár vette át.  
 
Ezúton is köszönjük Vincze Sándor titkár úrnak a sok éven át tartó odaadó tevékenységét, 
amely során magas színvonalú jogi ismereteivel segítette a területi kamara elnökségének és 
tagjainak munkáját! A továbbiakban is számítunk rá szaktanácsadói feladatok ellátásában. 
  
Titkáraink rendszeresen részt vettek az országos titkári értekezleteken, amelyről az 
elnökségi üléseken beszámoltak.  
 
A kamarai tagjaink tájékoztatása folyamatos, magas színvonalú, mind a rendezvények, 
továbbképzések vonatkozásában, mind a jogszabályi változásokkal kapcsolatban, amely 
nagyban segíti a szakmagyakorlók munkáját.  
 
 
A Bizottságok és Kamarai Biztos működése: 
 
A korábbi években 3 bizottság működött közre a kamara vezetőségének munkájában,  az 
Etikai – fegyelmi Bizottság, a Tagfelvételi és Szakmafelügyeleti Bizottság és a Felügyelő 
Bizottság, amelyek segítik ill. esetünkben ellenőrzik is a kamara elnökségének munkáját. 
 
Az Etikai – fegyelmi Bizottság beszámolójában részletesen ismerteti a beszámolás évében 
végzett feladatait.  
Örvendetes az a tény, ahogy azt a beszámoló mutatja, hogy az év folyamán „a 
szakmagyakorló tagtársainkkal szemben etikai-fegyelmi eljárást kezdeményező bejelentés 
nem érkezett”. 
 
A Tagfelvételi és Szakmafelügyeleti Bizottság beszámolója részletesen tartalmazza 
kamaránk taglétszámát és a különböző jogosultságokat. 
Nagyon elgondolkodtatóak a beszámoló végén megfogalmazott gondolatok. Valóban 
fenyegető az a tény, hogy a megye építész társadalma elöregedőben van, kevés a 
jogosultságot szerzett, de itthon, szűkebb hazájában maradó és dolgozó fiatal építész. 
Megjegyzem, hogy ugyanez fenyegeti a területi építész kamarát is, mert sajnos még az 
itthon lévő fiatalokat sem tudja igazán bevonni a kamara munkájába. Hogy ezek ellen mit 
lehet tenni, azt sürgősen, nagyon alaposan át kell gondolni és valamiféle stratégiát kell 
találni! 
 
A pályázati támogatásból 3 + 1 főre bővült létszámmal a kamarai biztosok a 
szakmagyakorlás jogszerű folytatásának ellenőrzését nagyobb hatékonysággal tudják 
folytatni. Az elmúlt időszakban az eljáró építésügyi hatóságokkal, és az építésfelügyeleti 
jogkörrel is felruházott járási Kormányhivatalokkal való együttműködés is tovább erősödött.  
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A településrendezési terveket véleményező ad hoc munkacsoport, melynek feladata a 
településrendezési tervek véleményezése, ebben az évben több feladatot  és módszeresebb 
munkát jelentett, mint 2017-ben. Munkájukra a továbbiakban is szükség van. 
 
A Bizottságok munkáját az elnökség –rendszeres tájokoztatás kéréseken keresztül- 
folyamatosan figyelemmel kíséri.   
 
 
Kamarai küldöttek: 
 
A Felügyelő Bizottság elnökeként mindig nagy hangsúlyt fektettem arra, hogy a budapesti 
küldöttgyűléseken területi kamaránk a maximális létszámmal képviselje magát és úgy érzem, 
hogy ennek meg is van az eredménye.   
 
A küldöttgyűlések színvonala is emelkedett, a korábbi években megszokott, inkább csak 
formális gyűlések helyett egyre inkább igazi véleményezést, döntést igénylő feladatok 
szerepelnek a küldöttgyűlés programjában.  
 
Az Elnökség is nagy figyelmet fordított a minél teljesebb létszámú részvételre, megszervezve 
a közös utazást is. A pótküldöttek is, a korábbiakkal ellentétben olyan sikeresen kerültek 
megválasztásra, hogy valóban segítenek abban, hogy területi kamaránk küldöttlétszáma 
minden küldöttgyűlésen teljes legyen. 
 
 
Gazdálkodás: 
 
2018. évi pénzügyi beszámoló: 
 
A pénzügyi beszámoló I. Bevételek pontja a tervezethez képest kicsit magasabb, közel 190 
ezer Ft-tal több volt a tervezetnél. 
  
A pénzügyi beszámoló II. Kiadások pontjáról:  
 
-  A személyi kifizetéseknél kis mértékű többlet kifizetés jelentkezik, mely elsősorban a 

településrendezési terveket felülvizsgáló ad hoc munkacsoport, az előirányzathoz képest 
mutatkozó többlet feladatából következett.   

  
-  Az egyéb kiadások (Diplomadíj, Életműdíj, szakmai pályázatok elismerése, valamin a  

MÉK –kel kapcsolatos költségek (felutalási kötelezettségek) a tervezettel közel 
megegyezőek.  

 
-  Az üzemeltetési költségek 552 eFt –tal haladták meg a tervezettet. Ez elsősorban két 

nagy tételből származik, az egyik a rendezvények költsége, a másik az iroda üzemeltetési 
költsége.  

 A saját rendezvények megszervezését és magas színvonalú megvalósítását a területi 
kamara elnöksége nagyon fontos feladatának tartja. A kifejezetten szakmai célú 
továbbképzések mellett, közösségformáló szakmai rendezvényeket is szervez vagy 
támogat, mint a kirándulások, műhelybeszélgetések, épületlátogatások, Építész – Mérnöki 
bál, Építők napja. Ezzel tudja segíteni a kamara tagságát és a névjegyzéki 
nyilvántartottakat abban, hogy saját kiadások nélkül meg tudják szerezni a jogosultságok 
megújításához szükséges továbbképzési pontokat.  

 
 Az iroda üzemeltetésében jelentős kiadásként a gázszámla jelentkezik, mivel a kazán és 

a fűtési rendszer elavult, az épület hőszigeteletlen, a nyílászárók avult állapotúak. Ennek 
megszüntetése viszont olyan költséget jelent, amelyet a területi kamara elnöksége nem 
kíván erre a célra fordítani. 
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A pénzügyi beszámoló III. pontjából az alábbiak állapíthatók meg: 
 
-   A tervezett tárgyévi kiadásokat a tényleges kiadások 862 eFt –tal meghaladták.  
 
Az összegezésből megállapítható, hogy a kamara -445.316. Ft pénzügyi eredménnyel 
zárta a 2018. évet. Ez közel megegyezik az előző évi eredménnyel. 
 
A Miniszterelnökségtől kapott 5 millió Ft pályázaton elnyerhető támogatás nagy segítséget 
jelentett a működésünkhöz, amit nagyon köszönünk! E nélkül, csak a tagdíjbevételekből nem 
tudnánk működni, csak a lekötött pénzeszközök felhasználásával. A Miniszterelnökség 
jelezte, hogy 2019. évben is hozzájuthatunk ehhez a pénzforráshoz, egy ismételten jól 
összeállított pályázati pénzügyi-szakmai anyag elkészítésével, és benyújtásával. 
 
A területi kamara vezetősége 2018. évben megítélésünk szerint jó pénzügyi gazdálkodás 
folytatott, takarékosan, körültekintően bánt a pénzügyekkel annak ellenére, hogy ezt az évet 
nem tudta nyereségesen zárni, amely nem is igazán célja egy „szolgáltató” kamarának. A 
korábban felhalmozódott pénzkészlet az ilyen mértékű „veszteség” kezelését lehetővé teszi.  
Mindaz azonban látszik a pénzügyi beszámolóból, hogy a Miniszterelnökségtől kapott 5 
millió Ft pályázaton elnyerhető támogatás nélkül a területi kamara nem tudna a jelenlegi 
színvonalon működni, csak a kötelező adminisztrációs feladatait tudná ellátni, a szakmai 
feladatokra már nem maradna pénzügyi fedezet. 
 
 
2019. évi költségvetési terv: 
 
I. Bevételek: 
 
- A tagdíj és a névjegyzéki nyilvántartási díj a korábbi évekhez képest a Küldöttgyűlés 2018.   

november 30 –án elfogadott határozata alapján megemelésre került. Területi kamaránk 
elnöksége mindvégig egy minimális mértékű emelést támogatott a jó néhány nagymértékű, 
már – már drasztikus emelést támogató területi kamarákkal szemben. A küldöttgyűlés által 
elfogadott emelés végül is mértéktartó lett. 

 Ennek következtében a tagdíj és névjegyzéki nyilvántartási díjból származó bevételek a 
korábbi évekhez képest 4 millió Ft –tal emelkednek. (Az ebből a MÉK felé fizetendő 
költségek is emelkednek.)  

- A költségvetési terv a bevételek között tartalmazza a 2019. évi tervezett Minisztériumi 
támogatást 5 millió Ft értékben, amelyre területi kamaránk elnöksége már elkészítette a 
szakmai programot, de a támogatás mértéke még egyáltalán nem biztos, hogy a korábbi 
összeg lesz. 

- A költségvetési terv a bevételek között tartalmazza továbbá a TAK konferencia és megyei 
kézikönyv 2,5 millió Ft –os támogatását is. Ez utóbbi azonban csak költségvetésünkben 
megjelenő olyan átfutó tétel, ami teljes egészében kifizetésre kerül.  

   A feladat teljesítését 2018. december végére kérték, azonban a hozzá kapcsolódó 
pénzügyi támogatás utalására csak 2019. januárban került sor. Az elnökség úgy döntött, 
hogy az elvégzett munkát a saját tartalékaink terhére nem fizeti ki, hanem megvárja a 
támogatás tényleges pénzügyi jóváírását. A pénzügyi egyensúly fenntartása érdekében a 
kifizetések nagy részét a 2019-es pénzügyi évben teljesíti. 

 
 A tervezett tárgyévi bevételek a fentiekből adódóan 4,9 millió Ft –tal meghaladják az előző 

évi bevételt. 
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- II. Kiadások: 
 
- A tervezett személyi kifizetések az előző évi tényadatokhoz képest közel azonosságot 

mutatnak, annak ellenére, hogy az elnökségi tagok, a bizottságvezetők és a kamarai 
biztosok tiszteletdíjának 10 % -os emelése van a költségtervben és a Településrendezési 
terv felülvizsgálatát előkészítő ad hoc munkacsoport tiszteletdíjára előirányzott összeg is 
megemelésre került, de a titkárság személyi kifizetéseinek összege, a titkárváltás miatt 
csökken.  

- Az egyéb kifizetések tételei az előző tárgyévi kifizetést 346 eFt –tal haladják meg. Ennek 
egyik oka a Diplomadíj kismértékben megemelt összege, amelynek célja, hogy a nettó 150 
eFt –os összértékű díj kifizetésre kerülhessen a közterhek levonása után, a másik oka az 
Életműdíj vagy Kamarai nagydíj inflációkövető kifizetése.  

- A MÉK költségével kapcsolatos kiadások (felutalások) 1,1 millió Ft –os emelkedést 
mutatnak, a tagdíj és névjegyzéki díj emelkedésének függvényében. A felutalás % -os 
összege várhatóan nem változik. 

- A tervezett üzemeltetési és dologi kiadások az előző évi tényadatokon alapulnak, ahhoz 
képest 1,9 millió Ft –os emelkedést mutatnak, amelyet a költségterv 61. során szereplő az 
elnökség által tervezett „Jubileumi Kamarai Kiadvány” összege jelent. (Ilyen kamarai 
kiadvány már 2012 –ben készült a megyében, amelyben minden tervező bemutathatta az 
általa jelentősebbnek tartott munkáit. Az idén a TET (Területi Elnökök Tanácsa) ülésének  
ősszel várhatóan Nyíregyháza ad otthont, amelyre szánja az elnökség a kiadványt.) 

 
A költségvetési terv III. pontjából az alábbi állapítható meg: 
 

-  A tervezett tárgyévi kiadások az előző évi tényleges kiadásokat 3 563 eFt –tal fogják 
meghaladni.  

 
A költségvetési terv 915 000,- Ft eredményt tartalmaz.  
 
A viszonylag nagynak tűnő pozitív eredmény kompenzálni tudja az elmúlt 3 év negatív 
pénzügyi eredményeit. 
 
A költségterv jelen formájában csak abban az esetben tartható, ha ismét sikeres pályázat 
alapján a minisztériumi támogatást ez évben is el tudjuk nyerni a korábbi összegben. 
Amennyiben ez nem valósul meg, úgy a költségvetés bizonyos tételeit felül kell vizsgálni ill. 
csökkenteni szükséges.    
 
 
Javaslat a taggyűlés részére:  
 
A fentiekben leírtakat figyelembe véve a Felügyelő Bizottság nevében az Elnöki és a 
2018. évi pénzügyi beszámoló elfogadását és a 2019. évi költségvetés tervezetét a  
taggyűlésnek jóváhagyásra javaslom. 
 
 
Nyíregyháza, 2019. március 4. 
         

           
     
         Szabolcsiné Rezsőfi Ágnes 
                                          a Felügyelő Bizottság elnöke  
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A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei  
Területi Építész Kamara  
Elnöksége részére. 
 

BESZÁMOLÓ a 2018. évi KAMARAI BIZTOSI TEVÉKENYSÉGRŐL. 

Előzmények: 

A 2017. évi beszámolóban is jeleztük, hogy az előzetes (eljáró hatóságokkal lefolytatott) 
szóbeli egyeztetéseknek köszönhetően 2018 évben várhatóan intenzívebb, és 
egyenletesebb lesz az építkezések építésfelügyeleti ellenőrzése, és ennek megfelelően 
kamaránk felé is több megkereséssel fognak élni. Jogszabály egyébként minimum évi két 
közös ellenőrzést ír elő részükre. Így azt vártuk, hogy 2018-ben több alkalommal, és 
rendszeresebben nyílik majd lehetőség közös például építésfelügyeleti ellenőrzésekre, 
ami ki fogja tölteni a kamarai biztosok kapacitását, illetve teljesebbé teszi a megyei 
építészeti tervezők szakmai munkájára vonatkozó rálátást. 

Az ellenőrzéseink során tapasztaltuk, hogy az egyes eljáró hatóságok, nem minden 
esetben vélekednek, s döntenek bizonyos kérdésekben. Tudomásunk van arról is, hogy 
talán éppen ennek csökkentésére ma már rendszeresek a területi eljáró hatóságok közös 
egyeztetései. Erre, valamint az együtt gondolkodás fokozására, az egységes 
értelmezésre tekintettel, több alkalommal jeleztük (igaz, csak szóban), hogy amennyiben 
szükségesnek látnák (Mi igen, ha nem is egy állandó jelenléttel, ám negyed és/vagy 
féléves időszakonként), úgy mindig tudnánk a jelenlétünket biztosítani. Ígéretet kaptunk 
arra vonatkozóan, hogy megvizsgálják a kérdést, és majd visszajeleznek.   

Éppen ezért, hogy Kamaránk részéről is történjen valami előrelépés, illetve ösztönzés, 
elkészítettük, és megküldtük valamennyi eljáró építésügyi és építésfelügyeleti hatóság 
vezetője részére a 2018. évre vonatkozó, 2/2018 (II.07) EH. számú elnökségi határozattal 
jóváhagyott ellenőrzési ütemtervünket. A megküldött ütemterv csak a saját 
ellenőrzéseinket tartalmazta, és reméltük (kértük is), hogy ki fog egészülni (illetve 
egészüljön ki) tevékenységünk az érintett eljáró hatóságok által kezdeményezett közös 
ellenőrzésekkel is.   

Sajnos mégsem így sikerült, a vártnál kevesebb alkalommal került sor az eljáró 
építésügyi/építésfelügyeleti hatóságok által kezdeményezett közös ellenőrzésekre. 
Felhívtuk a figyelmet arra, az általunk is ismert tényre is, miszerint az egyszerű bejelentés 
alá tartozó lakóházak, illetve az egyéb építmények megvalósulásának ellenőrzésébe is 
legalább két alkalommal be kellett volna vonniuk bennünket (megjegyezzük, hogy 
Kamaránkhoz 2018. évben például 362db (amiből a Nyíregyházi Járás 242db) 
egyszerűsített bejelentés tudomásulvétel érkezett), az egyébként kifejezetten rájuk 
vonatkozó, s jelen beszámoló készítésének időszakában még érvényes (7/2016. (IV. 7.) 
MvM utasításra) jogszabályi kötelezettségre. Az igazsághoz az is hozzá tartozik, hogy ez 
az arány területenkét változó, van ahol teljesült is. 

Az Országos Kamaránkon keresztül szorgalmaztuk, hogy különösen az egyszerű 
bejelentések esetén érjék el a jogalkotónál, hogy ha már a tudomásul vételekről 
értesülünk, akkor -természetesen korlátozottan, csak a tervdokumentációkat, és a 
tervezői szerződéseket-, például távoli eléréssel Kamaránk is (arra felhatalmazott 
képviselője által) ellenőrizhesse azokat. Ezen elképzelésünkről a II. fokú építésügyi 
hatósággal is egyeztettünk, és kértük ebbeni segítségüket. Reméljük, egyszer 
megvalósul. 



2 

 

A 2018. évi ellenőrzéseinken az ütemterv szerinti időpontban, továbbá meghívás esetén 
is, minden alkalommal 2 fő kamarai biztos vett részt, és előtte rendszeresen megtartottuk 
az adott területre vonatkozóan a módszertani felkészülést is. A szabadságolások és/vagy 
egyéb elfoglaltságok miatt nem minden esetben az/azok a személyek végezték az 
ellenőrzést, de 2 fő mindig jelen volt, s amiből látszik, hogy továbbra is indokolt tűnik a 4 
fős kamarai biztosi létszám fenntartása. 

A jövőben indokoltnak tartjuk, tartanánk, hogy az eljáró építésügyi/építésfelügyeleti 
hatóságok az Ő általuk kezdeményezett ellenőrzések esetében a meghívóval együtt 
küldjék meg számunkra, illetve a Kamaránknak (elektronikus formátumban) az 
ellenőrzendő épület, építmény építész tervdokumentációját. Ahhoz (különösen 
bonyolultabb épületeknél), hogy részletesen át tudjuk tekinteni, nincs elegendő idő a 
helyszínen. Ebben az esetben is egyszerűbb, és célszerűbb lenne a távoli eléréssel 
történő hozzáférés, akár eseti, ideiglenes jelszóval. 

Végezetül: Lehet, hogy ismétlésnek fog tűnni majd a továbbiakban történő részletesebb 
ismertetés, de a már korábban feltárt hiányosságok, hibák sajnos továbbra is fennállnak.     

Röviden az ellenőrzések általános tapasztalatairól: 

Az ellenőrzések 2017 évi tapasztalatait figyelembe véve az utazási idővel együtt közel 
egész napos elfoglaltságot jelentettek tekintettel arra, hogy esetenként egy napra több 
helyszín is ki volt jelölve. 

Az előzetes kiküldött megkeresésben kértük, hogy az eljáró építésügyi hatóságok az 
általuk jellegzetesnek és/vagy változatosnak, valamint példaértékű és/vagy 
elmarasztalható építések listáját előzetesen, az ellenőrzések időpontja előtt küldjék meg 
számunkra. Sajnálatos módon e kérésünknek az eljáró hatóságok mintegy 45 %-ban 
tettek eleget. Jellemzően a kisebb ügyiratszámú hatóságok készségesebbek voltak. 

Összességében és előzetesen elmondható, hogy az ellenőrzéseinken kirívó, 
szabálytalanságot, saját kezdeményezésű eljárást maga után vonó szabálytalanságot 
csak néhány esetben tapasztaltunk, a későbbiekben részletezett, jövőbeli Elnökségi 
elhatározás, és döntés (az ott leírt javaslatok figyelembe vételével) azonban ez jelentősen 
változhat. Tudomásunk szerint a hivatalból indított Kamarai eljárások csak részben 
zárultak le. Az eljáró építésügyi hatóságok azon jogát, és lehetőségét, hogy 
megkeressék az illetékes szakmai Kamarát, amennyiben a benyújtott engedélyes 
tervekkel kapcsolatban szakszerűtlenségi aggályuk lenne, sajnálatos módon 2018. január 
01 napjával (jogszabályváltozás) megszüntették. Az építésfelügyeleti hatóságokhoz 
tartozó egyszerűsített bejelentési eljárásnál jelenleg még maradt. Az elmúlt évben erre 
vonatkozó megkeresés egy esetben volt, s amely ügyben a Tagsági és Szakmafelügyeleti 
Bizottságunk lezárult vizsgálata eredményeképpen a tervdokumentáció javításra került, a 
taggal szemben figyelmeztetéssel zárult. Történ megkeresés Építtető részéről is egy 
esetben, ami a tervező által elkészített tervdokumentáció nem megfelelő voltáról, s olykor 
a tervezési programmal ellentétes megoldásáról szólt. A vizsgálat megkezdődött, de még 
nem zárult le.   

Sajnálatos módon az egyik kitűzött célunk, ami a kirívóan alacsony/kirívóan magas 
tervezési díj ellenőrzésére vonatkozott nem teljesülhetett, ugyanis az eljáró építésügyi 
hatóságok a tervezési szerződés (aminek pedig a tervezői művezetés feladatellátás is 
kötelezően része, feltöltését nem követelik meg). Ebben további egyeztetés, avagy 
hozzáférés biztosítás, avagy más módszer kitalálására lesz szükség.     
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Az egyes helyszínekkel jelen beszámolónkban külön-külön nem kívánunk foglalkozni 
(azokat a személyes biztosi jelentések tartalmazzák, megismerhetők), inkább az általános 
hibákat, hiányosságokat ismertetjük, megtéve (ahol indokoltnak látjuk) az azok javítására, 
jobbítására vonatkozó javaslatunkkal együtt. Véleményünk azonban az, hogy elegendő 
türelmi időt adtunk tagjainknak is (minden évben leírtuk feléjük tapasztalatainkat, felhívtuk 
figyelmüket), hogy a gyakran, és ismételten előforduló jellemző hibákat, és 
hiányosságokat megismerjék és javítsák. A 2019. évtől az ismételten előforduló szakmai 
hibák esetén a már említett türelmi idő lejárta miatt, az egyedi eljárások számának 
növelését fogjuk szorgalmazni, javasolni, kezdeményezni. 

Általános megállapításaink, és javaslataink: 

Majd minden ellenőrzés alkalmával megállapítottuk, hogy a különböző számítástechnika 
(programok) segítségével készült tervek minősége, megjelenése sokkal jobb, sokat javult 
a korábbi évekhez képest. A leggyengébb láncszemek továbbra is a helyszínrajzok, a 
metszetek és a tervezési program. Az elmúlt évben végzett ellenőrzéseink alapján 
továbbra is meg kellett állapítanunk, hogy a megyén kívüli tervezők által benyújtott 
tervdokumentációk Korrektebbek, Összeszedettebbek, Részletesebbek. 

A tervezési program továbbra is vagy hiányoznak, vagy (finom szólva) nagyon 
sablonosak, semmitmondók. A vonatkozó rendelet (az építésügyi és az építésüggyel 
összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 
16 §-a) szerinti kötelező tartalmi elemeket nagyon ritkán tartalmazzák, a műszaki leírások 
az ott előírtakat, teljesülésüket nem igazolják. Igaz, hogy ezt az eljáró hatóságoknak 
kellene vizsgálni (sajnos nem teszik, sőt Mi hívtuk fel több esetben a figyelmüket arra, 
hogy e kötelező munkarésznek mik a tartalmi követelményei), ám a Kamarának továbbra 
is tudatosítani kell tervezőikkel, hogy a kötelező volta mellett egy szabatoson, és az adott 
tervezési feladatnak megfelelő, ténylegesen megfogalmazott tervezési program a 
tervezők érdekeit/védelmét is szolgálja. Nem beszélve az egyszerűsített eljárásokról, ahol 
már a tervezőknek is alá kell írnia a tervezési programokat, továbbá a tervjegyzékkel 
kibővített aláírólapot is. Ide tartozik az  az információ is, hogy mint minden évben, az 
építész tervezőknek kiküldtünk, egy aláírólap mintát/ajánlást arra vonatkozóan, hogy az 
miként is nézzen ki. Arra is felhívtuk a figyelmet, hogy a MÉK honlapján a Tervezési 
Programra ajánlás is található. Ugyan ezen honlapon megtalálható az egyszerűsített 
eljárás esetén alkalmazandó tervezési szerződés is, amitől eltérő alkalmazását a MÉK 
nem támogat. Ez azért lényeges, mert ezen eljárások esetén véleményünk szerint a 
tervezési, és művezetési szerződés feltöltése is kötelező, s innentől kezdve vizsgálható. 
Miután a beszámolóink kiküldésre kerülnek az eljáró építésügyi hatóságoknak is 
számukra jelezzük (hiszen annak ellenőrzése jogszabály által az ő feladatuk) segítség 
képpen, hogy a „minta” tervezési program a MÉK honlapján a Kiadványok/Mintaterv 
dokumentáció/Egyéb iratok fül alatt megtalálható. 

Egyes tervező kollégák (sajnálatos módon) továbbra is hajlamosak más szakági 
tervezők helyett nyilatkozni, és/vagy műszaki leírást készíteni, miközben erre 
jogszabály nem hatalmazza fel őket, e tevékenységre jogosultságuk sincs. Maguk 
számolnak kockázati tényezőt, tűzvédelmet, sőt még helyenként energetikát is. Nem ritka 
(jellemzően családi házaknál) az sem, hogy gépészetben, villamosságban, 
környezetvédelemben teszik ezt. Találkoztunk olyan esettel is, ahol a rehabilitációs 
munkarészt is Ő készítette. Az eljáró építésügyi hatóságok nem egységesen járnak el ez 
ügyben. Sok esetben (helyesen) hiány pótoltatják Építtetővel, de van amikor (még ugyan 
azon hatóság esetében is előfordult, hogy egyik ügyben igen, másik ügyben nem) nem. 
Gondoljuk/véljük, hogy ennek az alacsony tervezési díj az egyik oka, hiszen ha a 
kevesebb szaktervezőt vonnak be, akkor legalább valamennyi tervezési díj az építésznek 
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is „marad”. Véleményünk szerint függetlenül attól, hogy ezt (jogosultság ellenőrzése) az 
eljáró építésügyi hatóságoknak kellene vizsgálni, Kamaránknak is (mert úgy látszik a 
folyamatos figyelem felhívásunk elégtelen) keményebben kell fellépni. Sajnálatos 
azonban, hogy jellemzően ezen estekben már kiadott, sőt jogerős, a tudomásul vétel 
és/vagy az építési engedély, sőt el is indult a kivitelezés. Mivel ilyenkor már az 
Építtetőknek is okoznánk, okozhatnánk vele kárt, bárminemű eljárás kezdeményezése 
véleményünk szerint nem célszerű. Továbbra is az a véleményünk, hogy akkor járnak el 
helyesen az eljáró hatóságok, ha ezt nem engedik. Tovább megyünk! Kamaránk 
felvállalja, hogy amennyiben az eljárás folyamatában ezzel kapcsolatban jelzéssel élnek 
felénk úgy azokat kivizsgálja, és a megfelelő szankciókkal fog élni. Tájékoztatásul 
megjegyezzük, hogy volt már olyan eset, amikor ilyen jogosulatlan tervezés miatt a 
tervezőknek kettő évre volt a jogosultság megvonva.  

Az időközben megjelent (igaz, csak az egyszerűsített eljárások esetében) a MÉK 
tervezési díj ajánlás a tervezési díj emelkedését vetítette elő. Ennek Megyénkbeli 
alkalmazását Kamaránk Elnöksége az 51/2017. (XII.06.) EH. számú határozatával 
támogatja, sőt a MÉK ajánlásban megfogalmazott díj 66% alatti díjat kirívóan 
alacsonynak, a 150%-kal magasabb díjat kirívóan magas árnak tekinti, annak 
betartását a kamarai biztosok ellenőrizzék. Minden szabályozás azonban csak akkor 
ér el célját, ha azt egységesen betartják, vagy ha nem, akkor az azt megszegőkkel 
szemben eljár! Ehhez azonban az eljáró építésfelügyeleti hatóságok segítségére is 
szükség van, hiszen ennek betartatásához ismernünk kell, hozzá kell férnünk a feltöltött 
szerződésekhez. Megjegyezni kívánjuk, hogy a jelenleg is érvényes Etikai-Fegyelmi 
szabályzat (20§ (2) bekezdés f) pontja) ezen adattal kapcsolatban a következőket írja: 

 „(2) Etikai vétséget követ el az a kamarai tag, aki: 

f) Felhívás ellenére nem bocsátja a területi- vagy országos kamara bármely illetékes 
bizottsága-, vagy szerve erre történő felhívására ellenére, a vizsgált szakmagyakorlási 
tevékenységére vonatkozóan kötött szerződését, így különösen, de nem kizárólagosan a 
munkaszerződését, munkavégzésre irányuló egyéb szerződését (megbízási- vagy 
vállalkozási /tervezési/ szerződését). Nem tagadhatja meg a kamarai tag a 
szakmagyakorlási tevékenységgel kapcsolatos szerződésének, vagy bármely más, a 
vizsgált szakmagyakorlási tevékenységével kapcsolatos irat csatolását, üzleti titokra 
történő hivatkozással.”  

Fentiek alapján nem ütközik jogszabályba, előírásba a megkötött szerződésk adataihoz 
történő hozzáférés, és/vagy információ kérésünk, hiszen az így megszerzett információ 
csak Kamarán belül, csak az adott személyre vonatkozóan, s nem nyilvánosan kerülnek 
felhasználásra. A végleges megoldás természetesen a közvetlen hozzáférés lenne, 
amihez ismereteink (reményeink) szerint pozitív (lesz) az illetékes Kormányzati 
hozzáállás.  

Az egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenységhez kivitelezési dokumentációt ír 
elő a jogszabály (155/2016. Korm. rendelet), valamint annak tartalmi követelményeiről 
szóló MÉK szabályzat is. A szabályzat szerint: A kivitelezési dokumentációk minden 
munkarészét olyan léptékben kell elkészíteni, hogy az megfelelő legyen a 
bejelentéshez, a megértéséhez, az építési-szerelési munka szakszerű 
elvégzéséhez, és az ellenőrzéséhez. A tervek alapján egyértelműen csak a 
megrendelő és tervező szándéka szerinti épület legyen megvalósítható. A 
kivitelezési terv meghatározza az építmény részévé váló összes anyag, szerkezet, 
termék, berendezés helyzetét, méretét, minőségét, mérettűrését stb.. Olyan 
részletezettségű legyen, hogy abból a kivitelezés egyértelműen megvalósítható legyen. 
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Mindez azt jelenti, hogy a tervdokumentációnak a rajzi megjelenítésen túl, minden a 
kivitelezéshez szükséges összes információt tartalmaznia kell. Nem lehet a műszaki 
leírásokban csak általános információ, hanem valamennyi előbbi felsorolás szerintit 
nevesíteni, konkrét termék megjelöléssel kell ellátni. Ezzel egyben megadjuk az adott 
anyag, szerkezet, termék stb. általunk elvárt jellemzőit is. Ide tartozik az is, hogy nincs 
minden (vízszintes, függőleges, és ferde) rétegrend, jelölve, és ábrázolva. A 
rétegrendeket a műszaki leírások kötelező jelleggel tartalmazzák, míg a metszeteken 
elegendő a hely megjelölése, és az utalás (számozással, betűjellel, szöveggel stb.) a 
konkrét rétegrendre. Természetesen nem követünk el hibát (a kivitelező könnyebben 
kezeli, meg így is szoktuk meg) akkor sem, ha itt is felsoroljuk a rétegrendek nevesített 
anyagait. Az itt megfogalmazottak természetesen vonatkoznak a „normál” kivitelezési 
tervekre is. Mindezt csak azért emeltük ki ismét, mert egyrészt segítséget szeretnénk 
adni (amennyiben igényük van rá) az eljáró építésfelügyeleti hatóságoknak, másrészt 
ez egyben felajánlás részünkről arra, hogy amennyiben részükről egy dokumentációval 
kapcsolatban aggály merül fel, úgy annak kivizsgálásában segítünk, s harmadrészt 
(mivel a beszámolónkat tervezőink is megkapják) egy ismételt figyelem felhívásnak is 
szánjuk. 

A helyszínrajzok nem tartalmazzák, a vonatkozó rendeletekben (312/2012 Korm., és 
155/2016 Korm. rendeletek), és a MÉK idevonatkozó Szabályzatai által előirt tartalmi 
követelményeket. Elnagyoltak és inkább tájékoztató jellegűek /szintkották, méretek, 
közlekedési útvonalak, parkolók, közművek, abszolút magasságok stb. hiánya/. A 
rendezési tervek és a HÉSZ követelményei, paraméterei nincsenek feltüntetve (sokszor 
a műszaki leírásból is hiányzik) illetve ennek való megfelelőség sincs igazolva. Még 
inkább igaz ez az egyszerűsített bejelentések esetén a kitűzési helyszínrajzra. 
Egyértelműen fogalmaz a MÉK Szabályzata (megtalálható a MÉK honlapján 
Kamara/Szabályzatok fül alatt annak második oldalán) az EOV (xy) koordináták jelölése, 
minimum egy kitűzési pontnál kötelező. Tájékoztattuk a tervezőket, hogy ezt saját maguk 
is beszerezhetik a Földhivataltól (igaz pénzért), de célszerűbb geodétát igénybe venni.      

A tervezők sok esetben nem egyeztetnek (pedig joguk lenne hozzá) az építésügyi 
hatósággal, nem tájékozódnak a településrendezési terv, és HÉSZ előírásairól, ennek 
hiányában előfordult, hogy a benyújtott tervdokumentáció ezekkel ellentétes volt, ami 
hiánypótláshoz, átdolgozáshoz, esetleg a kérelem elutasításához vezetett. Javaslat: 
Szorgalmazni kellene, hogy valamennyi település, és/vagy építésügyi hatóság tegye fel a 
honlapjára, és természetesen szükség szerint frissítse, a Szabályozási Tervét, és a 
HÉSZ-t. Nem szabad elfelejtkeznünk arról sem, hogy ma már (a megyei települések 98%) 
rendelkezik Településképi Arculati Kézikönyvvel (TAK), továbbá sok esetben 
településképi rendelettel is, amiket a tervezésnél ugyan úgy figyelembe kell venni. 

Az Aláírólapon a közreműködött szakági tervezők nincsenek feltüntetve, illetve 
jogosultsági számaik hiányoznak. 

Az építész terveken, műszaki leírásokon továbbra is sok esetben hiányzik a Kamarai 
cégnyilvántartási szám (C-15-valamilyen szám). Számtalanszor (akinek nem inge, ne 
vegye magára) megfogalmaztuk, leírtuk, hogy amennyiben a tervdokumentációkat 
valamilyen gazdasági társaság, vagy egyéni vállalkozó készíti, és ennek ténye a 
dokumentációban fel is van tüntetve, a MÉK regisztrációs számot fel kell tüntetni. 
Természetesen ehhez el kell végezni a regisztrációt. Amennyiben ez a regisztráció nem 
történik meg, akkor ez jogosulatlan tervezésnek minősül, amit az eljáró hatóságoknak 
vizsgálni, s kötelező jelleggel bírságolni kellene, sőt a kérelmet el kellene utasítani, de 
minimum a hiányt pótoltatni. Nos, ilyennel nem találkoztunk. 
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Természetesen az eljáró hatóságok részéről az ellenőrzés akkor lenne, lehetne teljes, ha 
a cégnyílvántartás azon részébe is be tudnának tekinteni, amiből megállapíthatnák, hogy 
a Cég természetes személy tagja/alkalmazottja/tulajdonosa stb. valóban a terven 
feltüntetett személy. Ebben Kamaránk felajánlja segítségét (igény esetén) mindaddig, 
amig az elektronikus iratkezelés a kamara felé meg nem valósul, avagy az általunk 
kezdeményezett építésügyi/építésfelügyeleti hatósági betekintési jog nem realizálódik 
(sajnálatos módon ennek rendezése a MÉK mint üzemeltető joga lenne, ám mindeddig, 
jelzésünk ellenére, előrelépés továbbra sem történt), 

Feltűnt egyes esetekben, hogy egy építész, mint természetes személy által jegyzett 
tervek, más-más cég keretén belüli dokumentálása, stílusa jelentősen eltér. A cégeknél 
(cégregisztráció szerint) minden esetben alkalmazottként van feltüntetve. Ennek kapcsán 
felmerült bennünk, hogy vajon minden esetben teljesül az egyébként jogszabály által előírt 
(a cég tevékenységének feltételkén megfogalmazott) legalább heti 20 órás 
foglalkoztatása (az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási 
tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 6§ (7) bekezdése alapján). 
Véleményünk szerint szúrópróbaszerűen (a Titkárság segítségével) ezt célszerű lenne 
ellenőrizni.    

A műszaki leírások elnagyoltak, nem kellően részletezettek. A kivitelezési tervek (akár 
normál, akár az egyszerűsített eljárásban) esetében a tervezői nyilatkozat a műszaki 
leírásokba a jogszabálynak megfelelő részletezettséggel nincs beépítve. Több esetben 
találkoztunk azzal, hogy a beépített anyagok, szerkezetek konkrét nevesítése hiányzott, 
és a tervező által elvárt teljesítményükre vonatkozó előírásokat sem tartalmazta. 
Valamelyiknek szerepelnie kellene, hiszen a kivitelezési tervdokumentációnak olyan 
részletezettségűnek kell, legyen, hogy annak alapján az épület megvalósítható legyen. 

Jelenleg Magyarországon típustervek nincsenek, nem léteznek (igaz, tudomásunk van 
arról, hogy az építésügy irányításával megbízott Minisztérium tervez újra ilyet, majd), 
kivéve az országos tanuszoda, és tornaterem programot. Ezért tartottuk szokatlannak, 
indokolatlannak (sajnos az elmúlt évbe is találkoztunk vele), hogy az úgynevezett 
„vendégházak létesítése” (turisztikai fejlesztés egy típusa) pályázatok kapcsán továbbra 
is találkoztunk változtatás nélküli „típusépületekkel”, függetlenül a telek tájolásától, a telek 
szélességétől, a környezetétől stb. A már említett, és országosan tipizált épületeknél 
ezeket, s különösen a környezetbe illesztést legalább messzemenően figyelembe vették!  

Egyéb megállapításaink: 

Az ellenőrzések során a 300 m2 meg nem haladó lakóépületek „tömegével” mi még nem 
találkoztunk. Sajnos a családi lakóházak dömpingszerű építése (lásd a korábban írt 
statisztikát) a mi vidékünkre (Nyíregyháza kivételével) még nem volt jellemző. A CSOK itt 
jótékony hatását, mármint az építőipar fellendülését még nem fejti ki, bár jelei már 
mutatkoztak. 

Az ellenőrzéseink során a helyszíni ellenőrzéseken túl minden esetben tájékozódtunk az 
eljáró építésügyi hatóságok vezetőjétől illetve munkatársaitól, hogy az illetékességi 
területükön milyen számban kerültek építési engedélyek kiadásra, milyen beruházások 
vannak folyamatban. Informálódtunk továbbá arról is, hogy az illetékességi területükön 
tevékenykedő tervező kollégák munkájával kapcsolatban az engedélyezési, illetve az 
építésfelügyeleti ellenőrzések során merültek e fel olyan problémák, melyekre esetleg a 
kamara részéről reagálni kellene illetve intézkedést igényelne. Sehol nem merült fel erre 
vonatkozó igény. 
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Megállapítottuk, hogy az elmúlt évben sem emelkedett jelentősen (Nyíregyháza várost 
kivéve) a kiadott építési engedélyek száma. A lakásépítések száma továbbra is stagnált. 
Jellemzően az építésfelügyeleti ellenőrzésre kijelölt épületek is viszonylag kisebb 
volumenűek, és inkább az államilag preferált (tornaterem, tanuszoda, mezőgazdasági) 
típusúak voltak. Véleményünk szerint ilyen okokra vezethető vissza, hogy az eljáró 
hatóságok által kezdeményezett ellenőrzések száma a várthoz képest kevesebb volt. 

A tervezők tevékenységével kapcsolatban negatív tapasztalatot nem jeleztek a hivatalok 
munkatársai. Általánosságban, és jellemzően a pályázatok esetében fordul elő, hogy az 
első körben beadott anyagok nem teljes körűek, ám az eljáró hatóságok tisztában vannak 
azzal, hogy időnként rövid idő áll rendelkezésre, és tájékoztatásuk szerin később minden 
esetben (hiánypótlással) rendeződtek. Itt azonban meg kell jegyeznünk, hogy szinte 
kivétel nélkül (továbbra is) a hiánypótlások, és vagy módosítások során sem a beadott 
tervek jelzése (például: /M), sem a keltezése nem változott, az eredetileg beadott 
szerint maradt, holott az életszerűség is ezt diktálja, továbbá a MÉK idevonatkozó 
szabályzatai is ezt tartalmazzák. 

Egy építész tervezővel kapcsolatban (neve a vizsgálat lezárultáig nem publikus, ám azt 
követően tagjaink számára nyilvánosságra javasoljuk hozni) jelenleg (közös 
javaslatunkra) vizsgálat van folyamatban. Több járásban is előkerültek tervei, amik igen 
alacsony színvonalúak, még az elvárható minimumnak sem felel meg. Több esetben az 
egyszerűsített eljárás során metszet, homlokzatok stb. tervek alatt vagy semmit, vagy 
például mindenütt helyszínrajzot töltött fel. Ráadásul (pedig az ellenőrzéseink során 
valamennyi tervdokumentációt nem áll módunkba felülvizsgálni) sok tervet készít. 
Véleményünk szerint nem lehet megengedni (ha már Ő úgy gondolja is, hogy megteheti), 
hogy ilyen etikátlan, szakmaiatlan magatartással lejárassa az egyébként jól dolgozó 
építészeket. Ebben, ha a vizsgálat lefolytatója úgy ítéli meg, hogy szükséges, kérjük 
majd az illetékes eljáró építésügyi hatóságok segítségét is.      

Az építésfelügyeleti közös ellenőrzéseken előzetes értesítés alapján vettünk részt. A 
felügyeleti ellenőrzést lefolytató járási hivatali kollégák a korábbi évek gyakorlatának 
megfelelően kérték a kamarai biztosoktól a helyszínen meglévő papír alapon kinyomtatott 
engedélyezési és kiviteli tervdokumentációk részletes átnézését és felülvizsgálatát 
tartalmi-formai, szakszerűségi és minőségi szempontból. Kérték továbbá annak 
megállapítását is, hogy az engedélyezési illetve kivitelezési tervek összhangban vannak 
e, valamint azt is, hogy azokat arra jogosult tervezők készítették. A tervdokumentációk 
átnézése, illetve az építkezés megtekintése után kérték megállapításaink és 
észrevételeink jegyzőkönyvbe való rögzítését. Az ellenőrzött létesítmények esetén a 
becsatolt tervdokumentációkkal kapcsolatban különös hiányosságot, problémát nem 
tapasztaltunk. Ezen közös ellenőrzéseken jellemzően a Megyei Mérnöki, valamint a 
Kereskedelmi és Iparkamara is képviseltette magát. Itt is megismételjük, hogy az 
eljáró/meghívó építésfelügyeleti hatóságok az Ő általuk kezdeményezett ellenőrzések 
esetében a meghívóval együtt küldjék meg számunkra, illetve a Kamaránknak 
(elektronikus formátumban, és/vagy távoli elérési lehetőséggel) az ellenőrzendő épület, 
építmény építész tervdokumentációját, hogy részletesebben át tudjuk tekinteni/nézni.  

Az eljáró építésügyi/építésfelügyeleti hatóságok egyre inkább belátják, hogy nem egy 
„felesleges”, és/vagy többlet feladat számukra az általunk végzett kamarai biztosi 
ellenőrzés, hanem egyrészt a kamara közfeladat ellátásának biztosítása, a tervek 
szakmai színvonalának emelése érdekében, illetve az Ő munkájuk segítésére irányuló 
tevékenység a miénk 
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Fentieket alapul véve, az előző évhez hasonlóan meg fogjuk szerkeszteni, és az Elnök Úr 
aláírásával ismételten ki fogjuk küldeni valamennyi eljáró építésügyi/építésfelügyeleti 
hatóságnak az együttműködési felhívást. A felhíváshoz mellékelni fogjuk ugyan úgy a 
jóváhagyott 2018. évi ellenőrzési ütemtervünket, valamint jelen beszámolókant is. Kérjük 
az illetékes vezetőket arra, hogy az illetékes építésügyi/építésfelügyeleti 
irodának/osztálynak feltétlenül adják át beszámolónkat, ugyanis találkoztunk olyan esettel 
is, hogy az ellenőrzés napján jutottak hozzá 

Egy kis előzetes, valamint javaslatok a Kamara Elnöksége számára a 2019. évi „cél” 
ellenőrzéseinkhez: 

 Javasoljuk, hogy a 2019. évi ellenőrzési ütemterv területileg, és dátum szerint se 
(értelemszerűen a 2019. évi naptárhoz igazítva) változzon lényegesen, mert ez 
akár „megszokottá válhat” számunkra, és az eljáró hatóságok számára is. 

 Javasoljuk a kirívóan alacsony, és kirívóan magas tervezési díjak vizsgálatának 
tényleges elindítását az egyszerű bejelentési eljárások esetén. Ehhez szükséges 
lenne az Elnökség döntése, és a Titkárság, valamint egyes Bizottságok segítsége 
is, hiszen amennyiben a tervezési szerződések e-naplóba történő feltöltése 
továbbra sem valósul meg, akkor az adott időszakra (2018 év) vonatkozó 
ténylegesen tervező építészek nevét, valamint legalább a tervezés helyét a saját 
kamarai nyilvántartásunk adatai, információi alapján tudjuk csak beszerezni. Ezt 
követően lehet majd a tervezőktől (a korábban hivatkozott Etikai-fegyelmi 
Szabályzat előírása alapján) a szerződéseket bekérni, s amennyiben szükséges 
az eljárás megindítására javaslatot tenni.  

 Javasoljuk, hogy az eljáró hatóságoknak -a 2019. évi ütemtervvel egyidejűleg- 
jelen beszámoló is legyen megküldve. 

 Javasoljuk, hogy azon tervezőkkel szemben, akik más szakágak, akár csak 
műszaki leírásait is -jogosulatlanul elkészítik- hivatalból, az illetékes Bizottság 
bevonásával eljárást kell kezdeményezni. 

    Nyíregyháza 2019. január 26.               

 Készítették: 

 

              

………………………… ………………………… …………………………… 
    Berzeviczy László sk.    dr. Szabó László sk.      Telepóczki Miklós sk. 
      kamarai biztos                   kamarai biztos            kamarai biztos 
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