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MEGHÍVÓ 
    A Nógrád Megyei Építész Kamara 2017. évi taggyűlésére 

A taggyűlés időpontja: 
 

2017. április 20. (csütörtök) 14.00 óra 
(regisztráció 13.00 órától) 

 

A taggyűlés helyszíne: 
Salgótarján-Salgóbánya  

Geocsodák Palotája 
 

 

N A P I R E N D 
 

1./  Beszámoló a Nógrád Megyei Építész Kamara Elnökségének 2016. évi 
 tevékenységéről. 
      Előterjesztő: Kenyeres István a NMÉK elnöke 
2./  Beszámoló a Nógrád Megyei Építész Kamara 2016. évi költségvetésének 
      teljesítéséről.   
 Előterjesztő: Kenyeres István a NMÉK elnöke 
3./ Javaslat a NMÉK 2017.évi költségvetési tervére. 
      Előterjesztő: Kenyeres István a NMÉK elnöke 
4./  A Nógrád Megyei Építész Kamara Felügyelő Bizottságának a beszámolója. 
      Előterjesztő: Timmer Zoltán a FEB elnöke 
5./  Szavazás – határozathozatal a 1./ - 4./ napirendekről 
6./  Egyebek 

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

Határozatképtelenség esetén az ismételt taggyűlést azonos helyszínen és 
azonos napirenddel 15.00-tól tartjuk meg! 

A szünetben továbbképzés: Domonkos György áll. főépítész ismerteti az év elején 
történt építésügyi változásokat. 

 
Azok a kollégák, akik nem vettek részt az ünnepélyes taggyűlésen, a megjelent 
évkönyvet a taggyűlésen átvehetik! 

 
 
Salgótarján, 2017. április 9. 
 

               Kenyeres István sk. 
                           elnök 

http://www.nmek.hu/index.php?option=com_content&task=view&id=123&Itemid=135
http://www.nmek.hu/
mailto:nmek@upcmail.hu
file:///C:/Users/Kamara/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/T4K7R6FO/www.nmek.hu
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Szám: 19/2017. 
  

 
BESZÁMOLÓ 

A Nógrád Megyei Építész Kamara Elnökségének 
2016. évi tevékenységéről 

 
 

Tisztelt Taggyűlés! 
 
  A Nógrád Megyei Építész Kamara Elnökségének a kamara 
működésének szervezése, gazdálkodásának és szakmai tevékenységének 
igazgatása, egyszóval működtetése mellett rendszeres feladata, hogy számot adjon 
az elvégzett munkájáról. Teszi ezt rendszeresen, az évi taggyűlés alkalmával. 
 
 A Kamarának és így a Nógrád Megyei Építész Kamarának is a kamarai 
törvényben és a jogszabályokban meghatározott feladatokat kell ellátnia. Jól körül 
határolt körről van tehát szó, azonban feladatait – igaz az elmúlt évben lassulni látszott 
a tempó, de ez évben felgyorsult! – folyamatosan változó jogszabályok között, és egyre 
változó szabályok-előírások között kell ellátnia.  
  
 A Nógrád Megyei Építész Kamara aktuális taglétszáma 154 fő, akik közül aktív 
tagnak számít 85 kollégánk. 33-an szüneteltetik tagságukat, külön névjegyzéken 28 
kollégánk szerepel (technikusok, műszaki vezetők vagy ellenőrök). A kettős tagok 
száma 15, és az elnökség - megelőlegezve a taggyűlés jóváhagyását – 8 kollégánknak 
„tiszteletbeli tag” státuszban szerepel. 
 
Ezek az adatok jellemzik a környezetünket, ami még továbbra sem túlságosan 
barátságos a szakmánkhoz. Ezek a számok majd a gazdasági kérdéseknél, a 
költségvetés tervezésénél lesznek igazán érdekesek: gyakorlatilag az állandó, alig 
változtatható költségeink nagyobbak, mint a beszedhető bevétel. (Lásd még a 
költségvetést) 
 
 Elöljáróban beszámolhatunk arról, hogy az elmúlt évet anyagi gondok nélkül 
dolgozhattuk végig, köszönhetően a Miniszterelnökség pályázatának, amin jelentős 
segítséget kaptunk. 
 Úgy ítéljük meg – és remélem, ebben mindnyájan egyetértünk – a titkárság jól 
megfelelt nem egyszerű feladatának. A melléklet jól mutatja, hogy milyen feladatokat 
végeztek el. Természetesen ezek mellett folyamatosan ellátták az információ 
szolgáltatást-tájékoztatást, a továbbképzések szervezési feladatait, valamint az 
elnökség munkájának technikai segítését, jegyzőkönyvek vezetését, stb. 

http://www.nmek.hu/index.php?option=com_content&task=view&id=123&Itemid=135
http://www.nmek.hu/
mailto:nmek@upcmail.hu
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 Tájékoztató munkájukat nagyban segíti a honlapunk – www.nmek.hu – mely 
folyamatosan naprakész információkat ad. Itt kell megjegyeznem, a honlap tagjaink 
rendelkezésére áll, szívesen fogadjuk tagjaink írásait, észrevételeit, gondolatait. 
 A „hivatal” működésének feltételei rendben vannak, eszközeink technikai 
színvonala megfelelő, a szükséges pótlásról folyamatosan gondoskodnunk. 
Úgy ítéljük meg, hogy a titkárság munkája jól megfelelt, határidőben és a 
jogszabályokhoz alkalmazkodva végezte dolgát. Az eddig kialakult szolgáltatási 
színvonal – reméljük – hosszú távon is megfelelő lesz. 
 A mellékelt titkársági beszámoló hű képet ad az elvégzett munkájukról, annak 
ellenére, hogy elsősorban a „hivatalos”, tehát az írásbeli dokumentumokat rögzíti. 
 
Tisztelt Taggyűlés! 
 Az Elnökség ülésein a ritkuló tagfelvétel, a névjegyzékbe vétel aktuális 
kérdéseinek megvitatásán túl természetesen határozunk a kamara sajátos ügyeiről is. 
Számos esetben szükséges közös álláspontot kialakítani egyes eljárások,  
jogszabályok kérdésében, a kamarai működés feltételeinek kialakításában, a teendők, 
megszervezésében. Megvitatjuk, meghatározzuk a továbbképzések, rendezvényeink 
témáit, rendjét, vagy a működéshez aktuálisan szükséges döntéseket hozzuk meg.  
 
  Az elmúlt évben etikai vagy fegyelmi ügyben az Etikai-Fegyelmi Bizottság 
egy, még 2014-ben érkezett bejelentés alapján kezdődött eljárásban – az elmúlt évben 
– hozott döntése a másodfokon még nem fejeződött be. 
 
 A továbbképzések „szabadon választott” kreditpontos része megmaradt, azokat 
változatlanul működtettük tovább. A „kötelező” részének előadásaira, a Magyar 
Építész Kamara kiválasztott előadóival megtartani 2016 februárjában került sor. 
 Változatlanul erős együttműködésünk a Nógrád Megyei Mérnöki Kamarával. A 
közös iroda és titkárság továbbra is megmaradt, és egyes programokat közösen 
szervezünk, közösen hirdetünk meg. Ezt nem kívánjuk módosítani. Közös kiadásban 
sikerült megjelentetnünk a 20 éve alakult kamarák kiadványát is. 
 
 A Miniszterelnökség jelentős támogatása lehetővé tette, hogy ismét 
megindulhasson az Észak-magyarországi építészkamarákkal való együttműködés. Az 
elmúlt év őszén az építészet hónapja keretében közösen tartottunk konferenciát 
Hollókőn, és együtt megtekintettük a Mátraverebély-Szentkút megújított 
zarándokhelyét. Reményeink szerint tovább folytathatjuk majd ezt az 
eseménysorozatot, amiből szakmailag egyaránt gazdagodhatunk. 
 
A működésünk törvényességéről 
 A Nógrád Megyei Építész Kamara módosított alapszabályát 2011. 
szeptemberében fogadta el. A 2013-ban érkezett észrevételek hatására két 
alkalommal is módosításokat hajtott vére a taggyűlés. Ma ez a módosított alapszabály 
van érvényben, és ez megtalálható a honlapunkon is. 
 Az elmúlt évben munkánkra törvényességi észrevétel, kifogás nem érkezett. 
 A Felügyelő Bizottság elnöke rendszeresen részt vesz az elnökség ülésein, 
közvetlenül érzékelve a határozatok megszületésének körülményeit, és a kamara 
működésével kapcsolatos egyéb észrevételek a Felügyelő Bizottság beszámolójából 
megismerhetők. 
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Tisztelt Taggyűlés! 
 
 Az elmúlt évben is megrendeztük az „Építészet hónapja” rendezvényeit, ami a 
pályázati szakmai programunk fontos része volt. Az eddig már bevett városok mellett 
a megnyitó konferenciát Hollókőn tartottuk, ahol a pályázattal helyreállított Ófalu új 
épületeit, illetve a megújult Ófalut mutattuk be. A megnyitó konferencián részt vettek a 
Borsod-Abaúj-Zemplén megyei és a Heves Megyei Építész Kamarák küldöttsége is. 
A konferencián adtam át az „Év Építésze 2016” díjat – ez alkalommal két kollégánknak, 
Karaba Tamásnak és Kovács Miklósnak, a hollókői program megvalósításáért. Ez a 
konferencia kétnapos volt, a második napon Mátraverebély-Szentkút bemutatása 
történt. 
Az építészet hónapja alkalmából – közösen a Mérnöki Kamarával – megnézhettük az 
akkor még épülő „Dagály úszóarénát” és tanulmányi kiránduláson néztük meg a 
felújított Losonci Zsinagógát, valamint a felújított Gácsi volt Forgách- kastélyt. Emellett 
még három konferencia napunk volt a megye három városában. 
  
A gazdálkodásról 
 A gazdálkodás az önálló kamarai működés sarkalatos pontja és egyik szigorú 
feltétele. A bevételek alakulása ugyan meghatározó – ez abból is látható, hogy a 
tagdíjak mértéke és a MÉK felé történő részesedés mértéke folyamatos témát 
szolgálat az elnökök tanácsának. A kamaránk gazdálkodásról – ahogyan az már 
megszokott – külön napirendben tárgyalunk, azonban itt is szót kell róla ejteni. 
Alapelvünk volt és maradt, hogy a gazdálkodást takarékosan intézzük.   
2014 év végén nem voltak kedvező kilátásaink, ami a kamaránk jövőbeni talpon 
maradását illeti. Már akkor arról kellett beszélnünk, hogy mit tegyünk, hogy 
megmaradjunk, úgy ítéltük meg, hogy legfeljebb egy évig húzzuk önálló kamaraként, 
és egyesülnünk kell valamelyik szomszédos kamarával.  

 
Tisztelt Taggyűlés! 
 
 Úgy vélem, hogy a Nógrád Megyei építész Kamara Elnöksége az elmúlt évben 
is elvégezte mindazt a munkát, amit a kamara működéséből, a jogszabályokból, vagy 
az országos kamara sajátos feladataiból reá hárult. Az elmúlt évben is meghozta 
azokat az intézkedéseket, melyek a tagok érdekeit, a kamara és a kamara által 
képviselt szakmák nagyobb ismertségét és elismertségét szolgálják. 
Kérem, hogy az elnökségi és titkársági beszámolót megvitatni és elfogadni 
szíveskedjenek. 
 
Az Elnökség nevében köszönöm mindenkinek a segítő munkáját, mellyel hozzájárult 
a kamaránk fennmaradásához és működéséhez.  
A most megválasztott bizottsági tagunknak tisztségviselőknek sikeres munkát kívánok. 
 
Salgótarján, 2017. április 8. 
                                                                                Kenyeres István sk. 
                                                                                       elnök 
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