
 

 

 

1 

 

    FEJÉR MEGYEI ÉPÍTÉSZEK KAMARÁJA 
8000  Székesfehérvár,   Várkörút 23. fszt. 3. 

T:22/385-317  E-mail: fejermek@fejermek.hu   

T/F:22/784-789     Honlap: www.fejermek.hu 

A Fejér Megyei Építészek Kamarájának elnöki beszámolója a 2019. évről 
(2020. szeptember 08-i Taggyűléshez) 

 
Minden évben a Taggyűlésünk feladata az előző évi elnöki beszámoló elfogadása, melynek 
része a költségvetési beszámoló is.  

A beszámolóban a 2020. évi tervekről is szó lesz, a végén a 2020. évi költségvetési tervet 
ismertetem. 
 
I. A 2019. évre vonatkozó általános elnöki beszámoló: 

2019. évben elvégzett fontosabb feladatok: 

• A jogszabályi változásokról mind hírlevélben, mind a honlapunkon 
tájékoztatást adtunk, segítettünk azok értelmezésében, használatában: 

- A 2019-01-05-i hírlevélben az épített környezet alakításáról és védelméről 
szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (Építési Törvény) módosításait 
ismertettem.  

A "Fogalommeghatározásokhoz" bekerült: 42. Építésügyi műszaki 
irányelv. 

"Az építményekkel szemben támasztott általános követelmények" további 
bekezdéssel egészült ki: 31. § (8) Műszaki tartalmú jogszabály hivatkozhat 
építésügyi műszaki irányelvre. 

Az "Egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenységet" pontosították: 
33/A. § (2) A természetes személy építtető egyszerű bejelentéssel bejelenti a 
300 négyzetméter összes hasznos alapterületet meghaladó új lakóépületet 
érintő építési, valamint az ehhez szükséges tereprendezési, támfalépítési 
tevékenységet, ha azt saját lakhatás biztosítása céljából végzi és az így 
megépült új lakóépület egy lakásnál többet nem tartalmaz. 

- Több rendelet változására hívtam fel a figyelmet 2019-02-13-i hírlevélben.  

Így módosult többek között a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az 
építőipari kivitelezési tevékenységről. 

A 155/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet a lakóépület építésének egyszerű 
bejelentéséről. (A pontosítások mellett az egyszerű bejelentéssel 
megvalósult lakóépület hatósági bizonyítványának kiállítását bővebben 
szabályozza a rendelet) 

Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, 
valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról 312/2012. (XI. 8.) Korm. 
rendelet változása szintén több pontosítást tartalmaz, mint pl. a 22. §-ban 
az építési engedélytől eltérő kivitelezést. Az építési engedély nélkül 
végezhető építési tevékenységek (1. sz. melléklet) esetében megtudjuk, 



 

 

 

2 

 

    FEJÉR MEGYEI ÉPÍTÉSZEK KAMARÁJA 
8000  Székesfehérvár,   Várkörút 23. fszt. 3. 

T:22/385-317  E-mail: fejermek@fejermek.hu   

T/F:22/784-789     Honlap: www.fejermek.hu 

hogy a gomba nem növény (16. pont), fontosabb változás, hogy a 
közforgalom elől elzárt, telken belüli út, parkoló engedély nélkül építhető. 

A 2019-03-15-től hatályos 1997. évi LXXVIII. törvény (Építési törvény) 
szerint a meglévő tetőterekre vonatkozó egyes HÉSZ tiltások feloldásra 
kerültek.  

- A 2019-02-20-i levélben Székesfehérvár Megyei Jogú Város Jegyzőjének 
levelére hívtam fel a figyelmet, miszerint az építésügyi és építésfelügyeleti 
hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági 
szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 22. § (2) szerint:  
(2) Az építési engedélyhez nem kötött eltérést az elektronikus építési 
naplóban a jogszabályban meghatározottak szerint kell dokumentálni, mely 
megvalósulási állapotot tartalmazó dokumentáció a használatbavételi 
engedélyezési vagy használatbavétel tudomásulvételi eljárás 
megindításának feltétele. 

Amennyiben ez nem történik meg, a kérelmet a hatóság elutasítja. 

- Az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. 
rendelet (Kivitelezési Kódex) egyes módosított rendelkezéseit ismertettem 
2019-02-25-i hírlevelemben. 

Ezek szerint az építőipari kivitelezési tevékenység építési szakmunkáit vagy 
annak egyes munkafázisait saját részre vagy a Polgári Törvénykönyvről 
szóló törvény szerinti hozzátartozó részére a vállalkozó kivitelezői 
tevékenység végzésére nem jogosult személy is végezheti, szakirányú 
szakképesítés nélkül, a szakmai szabályok betartása mellett. 

Továbbá építőipari kivitelezési tevékenységet az építési szakmunka 
jellegének megfelelő szakképesítéssel, részszakképesítéssel rendelkező 
szakmunkás felelős műszaki vezető irányítása nélkül is végezhet, ha az 
építési tevékenység kivitelezési dokumentáció nélkül végezhető. 

- 2019-03-06-án az egyszerű bejelentéssel létesülő lakóépületek kötelező 
tervezői művezetésére hívtam fel a figyelmeteket. Az építésfelügyeleti 
bírságról szóló 238/2005. (X. 25.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerint a 
tervezői művezető 80.000,- Ft-ra bírságolható, amennyiben a 6 művezetési 
alkalom nem teljesített. 

- A fehérvári HÉSZ tervezett módosítását ismertettem 2019-05-16-án, 
miszerint többek között a szabályozásnál bevezetésre kerül az 
épületmagasság, mely a korábbi építménymagasság értékével fog 
megegyezni, továbbá a Molnár Tibor Építészeti Díjunk 2019. évi kiírását 
jeleztem. 
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- 2019-06-07-én arra hívtam fel a figyelmet - egy kollégánk megkeresésére 
reagálva -, hogy a területi kamarának olyan feladata nincs - nem is lehet -, 
hogy szakmai irányelveket fogalmazzon meg törvényben, 
kormányrendeletben, szabványban, egyéb rendelkezésben nem 
szabályozott kérdésekben! 

- Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a 2019. 
július 12-én tartott ülésén elfogadta az új településrendezési eszközöket. Az 
új településrendezési eszközök 2019. augusztus 11-én lépnek hatályba. 

Erről adtam tájékoztatást 2019-07-16-i hírlevelemben. Ahogyan már 
korábban jeleztem, az augusztus 11-től hatályos HÉSZ bevezeti az 
épületmagasságot (másképp számítandó, mint az építménymagasság), 
eltörli az Öreghegyen minden homlokzatra vonatkoztatott 
építménymagasságot, több főépület építhető telkenként (kivéve 
Felsőváros), nincs építési mélység (kivéve Felsőváros), stb... 

- 2019-08-05-én felhívtam a figyelmeteket az OTSZ (54/2014. (XII. 5.) BM 
rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról) módosítására, mely 2020-
01-22-től lesz hatályban. Sok változást tartalmazott a módosítás, melyet a 
Magyar Közlöny 129. számában (mellékletben) hirdettek ki. 

- Az Építési Törvény (1997. évi LXXVIII. törvény) 13.§ (2) bekezdése 
tartalmazza, hogy a HÉSZ-ből mely rendelkezéseket kell figyelembe venni 
egyszerű bejelentésnél. ("Csonka HÉSZ") 2019-08-11-i hírlevélben 
ismertettem, hogy 2019. július 16-tól egy ponttal egészült ki a lista, 
miszerint a járművek mennyiségére és elhelyezésére vonatkozó előírásokat 
is be kell tartani egyszerű bejelentésnél. 

- 2019-10-23-án ismertettem a lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről 
szóló 155/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet fontos változásait. Így: 

Nem e-naplóban, hanem az ÉTDR-ben kell a bejelentést megtenni, a 
tervdokumentációt feltölteni az építtetőnek, vagy meghatalmazottjának. 

Az 1. sz melléklet szerinti dokumentáció változik, nem kell pl. kitűzési 
helyszínrajz, utcakép, tervezői költségvetés...(A "Tartószerkezeti terv" alatt 
nehéz értelmeznem a dokumentáció tartalmát...) 

A tervdokumentáció készítésénél nem kell figyelembe venni a MÉK-MMK 
szabályzatát! 

Ha az egyszerű bejelentés a saját lakhatás biztosítása céljából valósul meg, 
nem kell e-napló; tervezői művezetés; tervezői és kivitelezői 
felelősségbiztosítás; módosított bejelentés  

Hatósági bizonyítványhoz - folyamatban lévő eseteknél is - az eddigieken 
túl szükséges: energetikai tanúsítvány, kivitelezői nyilatkozat, 
megvalósulási dokumentáció...    
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- 2019-11-17-i tájékoztatásban arra a kérdésre adtam választ, miszerint: "Ki 
készíti az egyszerű bejelentési dokumentáció műszaki leírását?"  

Az építésfelügyelettel egyeztetve az alábbi állásfoglalást tettem: 

Véleményünk szerint a lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről szóló 
155/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti "Az egyszerű 
bejelentési dokumentáció munkarészei - 5. Műszaki leírás" alatti szakági 
leírásokat (épületgépészet, épületvillamosság, tartószerkezet) csak szakági 
tervezői jogosultsággal rendelkező személy készítheti. 

- 2019-11-18-án egy helyesbítést közöltem a szfvári HÉSZ módosítása 
kapcsán: egy telek beépítésének meghatározásánál nem csak az övezetre 
előírt beépítési módot kell figyelni, hanem hogy "beépített, részben 
beépített"-e az övezet! Vagyis, ahol "Z" (zártsorú) az övezeti előírás, de 
jellemzően oldalhatáros a kialakult beépítés, ott az építési helyet az 
oldalhatáros beépítési mód szerint kell meghatározni. 

- A 2019. október 24. után történő lakóépület építésének egyszerű 
bejelentése kapcsán az alábbiakra hívtam fel  a figyelmeteket 2019-12-03-
án: 

Ügyeljetek arra, hogy a vonatkozó rendelet (155/2016. (VI. 13.) Korm. 
rendelet) szerinti pontos tartalommal történjen meg a bejelentés, 
amennyiben az építtető meghatalmaz Benneteket!  

Ellenkező esetben az építésfelügyeleti hatóság nem fogadja el a bejelentést! 

• A szakirányú programokat, képzéseket honlapunkon folyamatosan követtük. 
Szakmai napok, kirándulások szervezésével segítettünk tagjaink ingyenes 
továbbképzésében, így: 

- 2019-02-13-án részesei voltunk a „Tervezői művezetés: ami a 
szakembertől elvárható– konferencia és országos webinárium” című 
konferencián (MÉK 2 pont)  

- A Magyar Építész Kamara 2019. március 27. szerdán egynapos tantermi 
kötelező továbbképzést tartott Székesfehérváron, a Szabadművelődés 
Házában építész kamarai szakmagyakorlók számára. 

- 2019-04-25-én a Magyar Kertépítők Országos Szövetsége és a Fejér 
Megyei Építészek Kamarája által szervezett „VALÓDI ZÖLD ÉPÜLETEK 
1. – ZÖLDTETŐK” szakmai napra került sor a Gazdaság Házában. (MÉK 
1,5 pont) 

- ÉMSZ Építész Konferenciát tartottunk 2019. május 30-án a 
Szabadművelődés Házában. (MÉK 3 pont)  
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- Építési jogi konferencia és webinárium volt 2019. június 6-án 
„Tetőtérbeépítés – új követelmények és kockázatok” címmel (MÉK 2,5 
pont) 

- "Komplex Wienerberger Szolgáltatások" építész konferenciára került sor 
2019. november 12-én Best Western Hotel Lakeside épületében. (MÉK 1 
pont) 

- A Fejér Megyei Építészek Kamarája Nagy Jenő okl. építész, ARCHICAD 
szakoktató megbízásával az ARCHICAD 22-es verzió újdonságairól 
oktatást szervezett 2019. október 29-én. (MÉK 1 pont)  

- „Korszakváltás az épületenergetikában” címmel tartottunk képzést a 
Gazdaság Házában 2019. november 20-án. (MÉK 2 pont)  

A szakmai továbbképzéseinket általában Székesfehérváron, a 
Szabadművelődés Házában, illetve a Gazdaság Házában (Fejér Megyei 
Kereskedelmi és Iparkamara székháza) tartottuk.  

A kamaránk által is szervezett továbbképzéseken megszerezhető összes 
továbbképzési pontérték 2019-ben: 13 pont!  

További – nem székesfehérvári helyszínnel – képzéseket is feltettünk a 
honlapunkra, adtunk róluk információt. 

 

• Miniszterelnökségi támogatás felhasználásával 3 napos szakmai kirándulást 
szerveztünk 2019. október 03-05 között. 

Első nap Békéscsabán a Wienerberger vendégeként, Nagy Tamás műszaki 
szaktanácsadó szervezésében ismerkedtünk a cserépgyártás folyamatával.  

A gyárlátogatást követően a Wienerberger meghívására egy hangulatos 
étteremben ebédeltünk. 

Délután Gyulára utaztunk, ahol a szálláshelyünk elfoglalása után Béres István 
gyulai főépítész segítségével ismerkedtünk a várossal, annak 
nevezetességeivel. 

Második napon Aradra utaztunk, ahol Puskel Péter kiváló helytörténész, 
újságíró idegenvezetésével tekintettük meg Arad belvárosát, jelentősebb 
épületeit. A 170 éve kivégzett aradi vértanúkra emlékezve a Szabadság-
szobornál kamaránk vezetősége koszorút helyezett el. 

Második napot a történelmi Magyarország egyik legfontosabb Mária-
kegyhelye, a Maros völgyében fekvő Lippával szemben lévő, impozáns, 
barokk, kéttornyú máriaradnai kegytemplom megtekintésével, majd Balla Géza 
borászatában borkóstolóval egybekötött vacsorával zártuk. 
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Harmadik napon Kapás Ildikó és Igari Antal - kamaránk tagjainak - 
idegenvezetésével Temesvár nevezetességeit tekintettük meg. 

A háromnapos kirándulást a Béga-csatornán egy kellemes hajókázással, és a 
Temesváron épülő, Makovecz Imre által tervezett református templom 
építkezés közbeni bejárásával zártuk. 

• A korábbi évekhez hasonlóan megállapodást kötöttünk a Miniszterelnökséggel 
5.000.000,- Ft-os támogatás igénybevételére.  

A támogatást többek között kamaránk működéséhez szükséges költségek egy 
részére, szakmai továbbképzésekre, kirándulásokra, kiadványokra, saját 
építészeti díjunk (Molnár Tibor Díj) átadására fordítottuk. 

A 2018. évben felvett támogatás Miniszterelnökség felé történő elszámolását 
rendben elvégeztük. 

• 2019. évben 6 alkalommal tartottunk többnyire kib ővített elnökségi ülést 
az aktuális feladatoknak megfelelően. Részt vettünk a MÉK által szervezett 
Területi Elnökök Testületi ülésein, titkári értekezletein, rendeletben 
meghatározott építésfelügyeleti ellenőrzésen. 

• Küldötteink képviselték kamaránkat a MÉK 2019-05-31-i, illetve 2019-12-12-i 
Küldöttgyűlésén. 

• Fontos, hogy tagjaink naprakészen értesüljenek a jogszabályi változásokról, a 
kamara vezetőségének döntéseiről, a kamara híreiről, tudomást szerezzenek 
tervpályázatokról. A híreket, tudnivalókat, jogszabályi változásokat és 
értelmezéseket a honlapon közzé tettük, illetve e-mailben tájékoztattuk a 
tagjainkat. 

• 2019-ban is 100 példányban beszereztük az „Építőipar Költségbecslési 
Segédlet 2019”-et, mellyel a tervezői felelősségi körbe tartozó becsült építési 
költségek meghatározásában adtunk segítséget tagjainknak. 

• A Fejér Megyei Építészek Kamarája által 2017-ben alapított Molnár Tibor 
Építészeti Díj - 2019 átadására 2019. szeptember 23-án került sor Molnár 
Tibor egykori háza előtt Székesfehérváron, a Várkörúton. 

16 pályázat közül választotta ki a Bíráló Bizottság a 3 Díjazottat. A Díjnak 
fokozatai nincsenek, oklevéllel, emlékéremmel, és pénzjutalommal jár. 

 

A díjazottak:  Mahler György; Novák Róbert; Sziksz Tibor 
Különdíjat kapott magas színvonalú pályázataiért Sziksz Tibor. 
A pályázatokból kiállítást is rendeztünk, mely 2019. október 07-ig a helyszínen 
megtekinthető volt. 

Gratulálok a díjazottaknak, köszönöm minden pályázó munkáját! 



 

 

 

7 

 

    FEJÉR MEGYEI ÉPÍTÉSZEK KAMARÁJA 
8000  Székesfehérvár,   Várkörút 23. fszt. 3. 

T:22/385-317  E-mail: fejermek@fejermek.hu   

T/F:22/784-789     Honlap: www.fejermek.hu 

 
• 2019. október 24-én Tisztújító Taggyűlést tartottunk Székesfehérváron, a 

Szabadművelődés Házában. 

A megválasztott tisztségviselők: 

Elnök:       Németh László   
Alelnök:    Mahler György    
Elnökségi tagok: Erdei László, Igari Antal,  Karé Krisztián, 

                  Tatai Róbert, Vajnai Endre 
Felügyelő Bizottság:                            
elnöke:   Farkas Zoltán 
tagjai:    Dr. Fekti Antalné , Rombauer Gábor,                         

            póttag:   Pap Eszter 
Etikai – Fegyelmi Bizottság:               
elnöke:  Sárközi Lajos  
tagjai:    Nagy Sándor, Rádl Zoltán, Sipiczki Zoltán, Viniczai Róbert 
póttag:   Rezsnyák Péter 
Választási Jelölőbizottság:               
elnöke:  Erdei Ibolya  
tagjai:    Lőrincz Attila, Székely Nóra,                        
póttag:   Csordás György, Novák Róbert,                       
 
A továbbiakban is  titkár : Prekop Judit,  

titkársági ügyintéző: Gerencsér Lászlóné 
             

 
• Statisztika:  

FÉK taglétszáma 2020. 01. 31-én:           (2019. 01. 31) 

- Aktív tagok (tervezők, szakértők):            212 fő  (216) 
                   kettős kamarai tag                        29 fő    (28) 
                   70 év feletti tag                            17 fő    (12) 
- Fő tevékenységüket szüneteltetők:              43 fő    (43) 
- Külön névjegyzéken nyilvántartottak:          45 fő    (45) 
(felelős műszaki vezetők, műszaki ellenőrök...) 

Díjazottaink: 

• 2019. évben miniszteri elismerésként tíz Pro Architectura díj  került átadásra. 
Az elismerésben részesülők Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető 
minisztertől vehették át a díjakat. Építészeti alkotás kategóriában Pro 
Architectura díjban részesült többek között Mányi István, Mányi Dániel, 
Gergely László, Kardos Gábor, Németh Krisztina (kamaránk tagja) a 
budapesti Szépművészeti Múzeum rekonstrukciója tervezéséért. 

• Akúcs Levente és Keszei Balázs építészeknek adományozták megosztva a 
Schmidl Ferenc Építészeti Díjat, akik a Mártírok útján megvalósult 
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Albacomp Innovációs Központ mértéktartó építészeti megformálásával, 
valamint annak magas színvonalú megvalósításával alkottak kimagaslót. A 
Székesfehérvár Közgyűlése által alapított elismeréssel azokat az építészeket 
tüntetik ki, akik 1990 után megvalósult alkotásuk révén hozzájárultak a 
városkép fejlődéséhez, az építészeti kultúra előmozdításához és az épített 
környezet minőségének javításához. 

Gratulálok a díjazottainknak! 

Egyéb rendezvény: 

•  Az NKA és Székesfehérvár Megyei Jogú Város támogatásával 2019.09.11-től 
Pordán H. Ferenc emlékkiállítást rendeztünk Székesfehérváron, az 
Országzászló téren. 

A kiállítás megrendezése, és a kapcsolódó kiadvány szerkesztése többek között 
Csutiné Schleer Erzsébet és Pintérné Tóth Viktória munkájának köszönhető. 

 

II. A 2019. évi költségvetési beszámoló: (lásd a táblázatot is) 

2019. január 01-i tőkeállomány (ebből kötelező tartalékalap 4 500 e Ft):  
19 889 711,- Ft 
A FÉK elnökségének 2/2019 (01.24.) sz. határozatával 2019. évben a kamarai 
tagdíjak 33 %-ának mértékéig kamaránk hozzájárult a kötelező tervezői 
felelősségbiztosítás díjához, így 2019. évben a teljes tagdíjat fizetőknek 40.000,- Ft, 
a kettős kamarai tagoknak 28.000,- Ft-ot kellett fizetniük tagdíjként. 

• Bevételek: 

Az összes tagdíj, nyilvántartási díj bevétel 2019. évben 849.000,-Ft-tal elmaradt a 
tervezetthez képest. A pénzintézeti kamatból származó bevétel közel 166.000,-Ft-
tal több lett a tervezettnél. 

Összességében a tagdíjelmaradások miatt kb. 670.000,-Ft-tal kevesebb bevétel 
teljesült a bevételi tervhez képest. A bevételeknél szerepeltettük a Pordán H. 
Ferenc emlékkiállításra elnyert pályázati összeget is. 

• Kiadások: 

A miniszterelnökségi támogatásra elszámolt 5.000.000,- Ft-ot külön oszlopban, 
bontásban is szerepeltettük.  

Összességében a működési költség kb. 94.000,- Ft-tal kevesebb lett a tervezetthez 
képest. 

A szakmai kiadások költsége összesen kb.1.789.000,- Ft-tal több lett a tervezettnél, 
többek között a szakmai kirándulás, egyes szakmai rendezvények étkeztetési 
költsége, a költségbecslési segédlet árnövekedése, illetve kiállítási tablóállványok 
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(812.800,-) egyszeri beszerzése miatt. Így a záró egyenleg -1.025.000,- Ft-tal 
haladta meg a tervezettet. 

• Összegzés: 

Kamaránk 2019. évi záró egyenlege – a tagdíj kedvezményt és a miniszterelnökségi 
támogatást is figyelembe véve – kb. 890 e forint hiányt mutat, mellyel a 
tőkeállományunk 16 659 969,- Ft-ra csökkent. 

A csökkenéssel így is jelentős a bármikor mobilizálható tőkeállományunk, 
melynek többsége Magyar Államkötvényben van. 

 
III. Tervezett feladatok 2020. évre: 
 
Sajnos a koronavírus okozta járványhelyzet miatt a nagyobb rendezvények megtartása 
korlátozott, így pl. a szakmai továbbképzések is többségben csak online érhetők el. 
A veszélyhelyzet feloldása ezen segíteni fog, azonban várhatóan kevesebb rendezvénnyel 
számolhatunk. 

 
• A MÉK munkájában továbbra is segítséget nyújtunk a Területi Elnökök 

Testületi ülésein, titkári értekezleteken való részvétellel. A MÉK 
küldöttgyűlésein részt vevő küldötteink továbbra is tiszteletdíjban részesülnek. 

• 2020-ben is várhatóan megkapjuk a miniszterelnökségi támogatást csökkentett 
mértékben (2.000.000,-Ft), melyet szeretnénk felhasználni a kamarai feladatok, 
rendezvények biztosítására, költségbecslési segédlet vásárlására. 

• 2020. évben is kiírtuk a "Molnár Tibor Építészeti Díj"- at. A kamara tagjainak, 
időkorlát nélkül, bárhol megvalósult épületével, szakmai munkájával lehet 
pályázni. 

A Díjnak nincsenek fokozatai, évente összesen maximum három Díj adható. A 
Díj oklevéllel, emlékéremmel és pénzjutalommal (300.000,- Ft) jár. 

A Díj átadására Molnár Tibor születésének évfordulóján, 2020. szeptember 23-
án kerül sor. 

 
IV. A 2020. évi költségvetési terv: (lásd táblázatot is) 

• Bevételek: 

Elnökségünk határozata értelmében a tartalékunk terhére 2020. évben is 
jelentős tagdíj, nyilvántartási díjkedvezményt biztosítunk a kötelező 
felelősségbiztosításhoz és a kötelező továbbképzéshez való hozzájárulás 
érdekében.  
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A döntés értelmében 2020. évben a kamaránknak fizetendő tagdíj mértéke a 
MÉK Küldöttgyűlése által elfogadott 75.000,- Ft helyett 60.000,- Ft, melyet 
két részletben kell megfizetni május 20-ig, illetve október 20-ig. 

Kamaránknak fizetendő kedvezményes névjegyzéki nyilvántartási díj  2020-
ban 30.000,- Ft, melyet március 31-ig kell egy összegben megfizetni. A kettős 
kamarai tagok kedvezményes díja 42.000,- Ft, a 70 év felettiek tagdíja 
22.000,- Ft. 

A miniszterelnökség 2.000.000,-Ft-os támogatása, továbbá a MÉK pályázatán 
elnyert Molnár Tibor Építészeti Díj kiadási költsége 610.000,- Ft-tal szerepel a 
bevételi oldalon. 

• Kiadások 

A MÉK részére fizetendő tagdíjrészesedés a megemelt tagdíj (75 e Ft) miatt az 
előző évhez képest magasabb lesz. 

2019-2020 évben a folyamatos pályázatok, azok elszámolása, az ÁSZ 
vizsgálat, stb. megnövekedett munkái miatt az elnök, titkár, adminisztrátor 
részére 1 havi jutalom szerepel a költségvetésben. 

(A 19 területi kamara + MÉK gazdálkodását vizsgálva az ÁSZ 4 kamara 
működésében nem talált kifogást, a mi kamaránk a 4 között van. Ezért 
köszönet illeti a titkárság, a könyvelő munkáját!) 
A könyvelés díja változatlan. 

Az „Építőipari Költségbecslési Segédlet – 2020” kiadványt idén is 100 
példányban megrendeljük.  

A „Molnár Tibor Építészeti Díj” költségeire 1.665.000,- Ft-ot irányozunk elő. 

A szakmai továbbképzésekre, illetve programokra 1-1 millió Ft-ot kalkulálunk. 

Az egyéb költségekben (elnökségi keret) pl. továbbra is előfizetői vagyunk az 
epitesijog.hu-nak, továbbá az Online Szabványkönyvtárnak. Továbbá ennek a 
kiadási tételnek a terhére szeretnénk tiszteletdíjjal elismerni az etikai-fegyelmi 
bizottság munkáját is. 

A költségvetés teljesülése esetén kb. 18.408.769,- Ft tőkeállománnyal fogunk rendelkezni 
2020. év végén, ami megfelelő alapot ad a következő évek gazdálkodására. 
 
 
 

Székesfehérvár, 2020. augusztus 24.                                                 
                            Németh László - elnök 


