
 
 
 
Tisztelt Kolleginák, Kollégák! 
Tagok és névjegyzéken levő kollégáink! 
 
 Tájékoztatlak Benneteket a kamaránkat – MÉK és NMÉK – érintő dolgokról: 
Ahogyan azt már az elmúlt években megszokhattuk, szakmai életünket folyamatos 
változások kísérik. Mostanában a szakmánk gyakorlásának lehetőségeit és feltételeit 
folyamatosan módosítgatják a különböző jogszabályok. És – úgy tűnik – ez ebben az 
évben is így lesz. 
 
 A kamaránk életében változások történtek és történek. A tagok és a „hivatal” 
kapcsolatában jelentős változást jelent majd a félévtől bevezetendő „e-ügyintézés”. 
Ez azt jelenti, hogy minden „hivatalos” cselekvés – igazolás, bejegyzés, határozat, 
stb. – elektronikus formában történik majd. Nem kell hozzá személyesen megjelenni 
senkinek sehol.  Azért ezt még szoknunk kell. Ennek előkészítése a MÉK-ben 
gőzerővel folyik. (persze ez sok érdekes dolgot is előrevetíthet!) 
 
 A szakmát kicsit felbolydító 1731/2013. (X.11.) kormányhatározat utóélete 
még tart, a kamarák és a kormány között megkezdődött a konzultáció. Nyilván ehhez 
idő kell, és egyenlőre közvetlenül nem vagyunk érintettek. 
 
 A mi nógrádi kamaránkat természetesen érinteni fogják a jövőbeni változások 
is, azonban ezekkel a maguk idejében kell foglalkoznunk. Ami ezért előre látható, 
arról néhány mondatot: 
 
 - Át kell térnünk egy kicsit más könyvelési rendszerre, ezért a tagdíj 
számlázása változik. A számlát – az eddigiektől eltérően – előre küldi a Könyvelő, és 
ezután következik a befizetés. De ahogyan eddig, a befizetés ezután is két 
részletben fog történni. Erről külön e-mailt küldünk mindenkinek, kérve a számla 
címzettjének és címzésének pontos megnevezését.  
 
 - A MÉK anyagi problémái okán változhat az „Építész közlöny” postázása is: 
azok, akik rendelkeznek e-mail címmel, és a kamarai „hivatal” is ismeri, a jövőben – 
valószínűleg – elektronikus levélben fogja megkapni. Itt is kérem azokat, akiknek van 
e-mail címük, vagy esetleg változott, értesítsék a kamarát. Jelentősen csökkenthetjük 
a postai költségeinket. 
 
 - Ez az év országosan is meghirdetett „YBL BICENTENÁRIUM 2014, 
MAGYAR ÉPÍTÉSZET ÉVE”. Ennek megfelelően a továbbképzéseinket és az 
októberi rendezvénysorozatunkat is ennek szellemében készítjük elő. 
Természetesen most is kérem azon kollégáinkat, akik e tárgyban, vagy ennek 
mezsgyéjén kutatgatnak, jelentkezzenek előadónak. (sajnos a tavalyi 
rendezvényeink látogatottsága csalódást okozott számomra.) 
 
 - Az elnökség döntése alapján megjelentetjük a felhívást az „Év építésze 
2014” pályázatra, a beadást a kamara tavaszi taggyűlésének idejére – várhatóan 
április utolsó teljes hetében – jelöljük meg. Erről e-mail értesítést is küldünk, de a 
felhívás itt lesz a honlapon. 



Az elmúlt évünk viszonylag jól sikerült, a taggyűlés elé kerülő beszámolók majd 
időben láthatók lesznek – a hagyományainknak megfelelően - honlapon is. 
 
2014. február 19. 
 
Mindenkinek jó munkát kívánok! 
 
Kenyeres István 
A NMÉK elnöke 


