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2019. ÉVI BESZÁMOLÓ 

A BÁCS-KISKUN MEGYEI ÉPÍTÉSZ KAMARA MUNKÁJÁRÓL 

 
Kamaránk 2019-ben is ellátta a tervező- és szakértő mérnökök, valamint építészek szakmai 

kamaráiról szóló 1996. évi LVIII. törvényben és Kormányrendeletekben meghatározott feladatokat: 

- tagsággal kapcsolatos és névjegyzéki eljárások lefolytatása, névjegyzék vezetése, 
- a szakmagyakorlást cégként vagy egyéni vállalkozásként folytatók nyilvántartása, 
- az egyszerű bejelentésékről kapott tájékoztatások esetében az érintett tervezők jogosultságának 

ellenőrzése.  
 

SZAKMAI, ÉRDEKVÉDELMI FELADATOK 
- Településrendezési tervek, kamarai szabályzatok véleményezése,  

- Területi elnökök tanácsán való részvétel (2019.03.05. - Budapest, 2019.04.24-25. - Inárcs, 
2019.10.02-03. – Nyíregyháza) A 2019.10.28. - Budapesten tartott TET-en az elnökség nem tudta 
képviseltetni magát, a napirendi pontokhoz írásban küldte meg észrevételeit. 

- Országos küldöttgyűlésen való részvétel (2019. 05. 31. és 2019. 12. 02.).  
 

ÖNIGAZGATÁSI FELADATOK 
- A 2019. évi taggyűlést megtartottuk.  

- Az elnökség az üléseit a szükséges számban megtartotta, a határozatképesség minden esetben 
biztosított volt. 

 

SZOLGÁLTATÁSI FELADATOK 
- Tájékoztatásokat küldtünk jogszabályváltozásokról, pontszerző továbbképzésekről. 
- Továbbképzések szervezésében közreműködtünk. 

 

Kamarai szakmagyakorlókra vonatkozó adatok 2020. jan. 31-én 

TAGOK 

Aktív tagok  255 fő 

 Ebből: 
- teljes tagdíjat fizető aktív tagok száma: 204 fő 

- nyilatkozó nyugdíjasok száma: 22 fő 

- kedvezményes tagdíjat fizetők (30 %) száma: 2 fő 

- kedvezményes tagdíjat fizetők (50 %) száma: 6 fő 

- kettős kamarai tagok: 21 fő 

 

Szünetelő tagok 31 fő 

Tiszteletbeli tagok 12 fő 

NYILVÁNTARTOTTAK 

Nyilvántartottak 81 fő 

 Ebből:  
- nyilvántartási díjat fizetők: 25 fő 

- önkéntes szolgáltatási díjat fizetők: 56 fő, ebből 
- támogatást fizetők: 28 fő 
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Az Elnökség tevékenysége (2019. jan. 1. – 2019. dec. 31.) 

 

Elnökségi üléseinket megfelelő számban – az Alapszabályban előírt két havi rendszeresség helyett 

havi rendszerességgel - megtartottuk. Az ülések időpontjáról honlapunkon keresztül tájékoztattuk a 
tagságot, azok a tagok részére nyitottak. A felvételt követő első elnökségi ülésre meghívtuk új 
tagjainkat, hogy személyesen, emléklappal köszönthessük őket. 2019-ben az alábbi fiatal építészek 
csatlakozásának örülhettünk. Bízunk benne, hogy a kamara közösségének aktív szereplőivé válnak: 
 

B. Tóth Dániel 
Gál Krisztina 

Mérő Máté 

Sándorfi András 

Bihari Ádám 

Grócz Csaba 

Ruzsonyi-Kanyó Tímea 

Domján Éva 

Kiss-Serfőző Evelin 

Sáró Ágnes 

 

 

  
 

2019-ben 2 alkalommal tartottunk kihelyezett elnökségi ülést a megyében. Márciusban 
Kiskunfélegyházára, júniusban Kalocsára látogattunk el, hogy környékbeli tagjainkkal 

találkozzunk. Ezen alkalmakon bemutattunk a Bács-Kiskun Megye Építészeti Díja 2018 
pályázatra beérkezett tablókból készült kiállítási anyagunkat is, továbbá találkoztunk a 
városvezetőkkel. Az ülésekről és a kiállításról a helyi sajtó tájékoztatást adott. 

 

Kiskunfélegyháza      Kalocsa 
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2019. május 23-án tartottuk a Taggyűlést. Nagyon komolyan készültünk rá, sok energiát 
fektettünk bele, örömünkre szolgált, hogy mindezt visszatükrözte, hogy 56 tagunk jelent meg, 

ilyen magas létszámra évek óta nem volt példa. Persze tisztában vagyunk vele, hogy ez egyrészt 
a Kerényi József emlékkiállításnak, másrészt az ajándékba adott Költségbecslési segédletnek 
köszönhető. De azért reménykedünk abban, hogy egy kicsit a vezetőség munkájának is van 
szerepe benne. Szeretnénk, ha a taggyűlés nem egy unalmas értekezlet, hanem egy kiemelt 

ünnepe lenne a tagságnak. Szeretnénk, ha Kecskeméten kívül minél többen eljönnének a megye 
többi településéről is. Ezt a kihelyezett elnökségi üléseken is mindig kihangsúlyozzuk. 

 

Kerényi József építész említett emlékkiállítását - mely nagy sikernek örvendett, sok érdeklődőt 
vonzott – elsősorban Vásárhelyi Dániel kitartó munkájának köszönhetjük. A sajtó is beszámolt 
az eseményről: 
https://www.baon.hu/galeria/kiallitassal-emlekeznek-kerenyi-jozsefre/ 

https://kecskemetitv.hu/musorok/hiros-hirek/hiros-hirek-346 (10:38 perctől) 
https://www.hirosveny.hu/hirek/kerenyi-jozsefre-emlekeztek-az-epiteszek-kecskemeten 
 

      
 

     
 

A 2019-es évben kiemelt rendezvényünk volt az Építészet hónapja keretében tartott Bács-

Kiskun Megyei Építészeti Tárlat 2019 és díjátadó ünnepség. Bács-Kiskun Építészetéért Díjat az 

elnökség Letanóczki Gyula statikus mérnöknek ítélte. A tavalyi évben egész tagságunknak 
lehetőséget adtunk, hogy 2 tabló terjedelemben, verseny nélkül megmutathassa munkáit. A 
felhívásra 32 tervező összesen 48 tablót adott be. A kiállítás metsztet ad a mai kor 

építészetéből, illetve lehetőséget teremt arra, hogy az építészek megismerjék egymás 
munkáját, továbbá szélesebb közönségnek is bemutatkozzanak.  
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A kiállító építészek: 
 

Babinszky Tünde, Babud László, Balanyi Zsolt, Boros Pál DLA, dr. Farkas Gábor DLA, Fazekas Mihály, ifj. 
Fazekas Mihály, Forgó András, Galambos Csaba, Halasi István, Hild Alex, Horváth Szilárd, Katkics 
Tamás, Keserű Balázs, Krajcsovicz Adrián, Makkainé Hoksza Éva, Marton Tibor, Mérő Máté, Monus 

Krisztián, Pintér Ferenc, Repáruk András, Sándorfi Róbert, Szabó László, Szakál György, Szécsi Zsolt, 
Szép Tivadar, Tóth Tamás, Vásárhelyi Dániel, Vásárhelyiné Rotkó Katalin, Vass-Eysen Ervin, Vas Tibor, 

Vinczellér Zsolt 
 

 
 

Rendezvényünkről a sajtó is tájékoztatást adott: 
https://hiros.hu/hirek/atadtak-a-megye-epiteszeti-dijat  

https://kecskemetitv.hu/musorok/hiros-hirek/hiros-hirek-438, (10.48 perctől),  
https://kecskemetitv.hu/hirora/hirora-330  (27.17 perctől) 

https://kecskemetilapok.hu/hirek/atadtak-a-megye-epiteszeti-dijat 

 

A tablókat a Hírös Agóra 
után a Kecskeméti Piarista 
Gimnázium aulájában is 
kiállítottuk, valamint a 

2020-ra tervezett 

kihelyezett ülések 
alkalmával is láthatóak 
lesznek. A Bács-Kiskun 

Megye Építészeti Tárlat 
2019 és a Bács-Kiskun 

Megye Építészeti Díja 

2018 pályázatainak 
anyagiból a 
Miniszterelnökség 
támogatásának 
köszönhetően kiadványt 

készítettünk. 
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Pontszerző továbbképzési lehetőségeket biztosítottunk: 
 

− Egészséges építészet, gyerekbarát építés (Artifex Kft.) – 2 pont 

− Kodály Intézet bővítésének építészeti kérdései-tervismertetés (Kecskeméti Városszépítő 
Egyesület) – 0,5 pont 

− Puskás Stadion látogatása (MAPEI) – 1 pont 

− A per-és hibamentes építés felé 2019. (Artifex Kft.) – 2,5 pont 

− Kecskeméti Városháza felújításának megtekintése, épületbejárás – 1 pont 

− ÉMSZ Szakmai Nap – 3 pont 

− BKMKIK Építőipari Szakmai Nap – 0,5 pont 

 

 

Kötelező továbbképzésre került sor 2019. március 6-án, Kecskeméten, melyen 52 tagunk vett 
részt. 
 

Kötelező továbbképzés    Kecskemét Városháza felújítása 

    
 

A Miniszterelnökségtől 2018. évre kapott 5 M Ft támogatás elszámolását Füleky Zsolt helyettes 
államtitkár elfogadta. 2019. évre 3 M Ft támogatást kaptunk, melynek elszámolását 
határidőben benyújtottuk, annak értékelése folyamatban van. A Miniszterelnökség 
tájékoztatást kért a 2020. évre tervezett feladatainkról, bízunk benne, hogy szakmai 
programunkhoz idén is kapunk támogatást. 
 

Honlapunkon folyamatosan közzétesszük az aktuális kamarai eseményeket, pontszerző 
továbbképzéseket, elnökségi ülések meghívóit, jegyzőkönyveket. Továbbképzési pontos 
táblázatban a honlapon való regisztrációt követően tagjaink figyelemmel kísérhetik 
továbbképzési pontjaik számát. 
https://www.bkmek.hu/tovabbkepzesek/tovabbkepzesi-pontok-nyilvantartasa/ 

 

2018. év végén kiemelt támogatói együttműködést kötöttünk a Kingspan Kft-vel. Ennek 

keretében terveztük, hogy 2019-ben havonta küldünk egy-egy oldal kimondottan építészeknek, 
műszaki ellenőröknek szóló, jól használható műszaki információt. A cégnél azonban a temérdek 
munka felhalmozódása miatt kapacitáshiány alakult ki, így nem tudtak nekünk ilyen anyagot 
küldeni. Bízunk benne, hogy a jövőben is folytathatjuk a támogatói kapcsolatot az eredeti 
elképzelésnek megfelelően.  
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Fontosnak tartjuk az együttműködést az önkormányzatokkal, hatóságokkal, társkamarákkal, 
egyéb szervezetekkel. A megyében működő 3 építésfelügyeleti hatóság vezetőjével 2019. május 
16-án tartottunk egyeztetést. Az ennek eredményeként készült emlékeztetőt kiküldtük a tagság 
részére. Ezzel szerettük volna felhívni a figyelmet a többször előforduló hibákra, azok megoldási 
lehetőségeire. 
 

A Kecskeméti Főépítészi Iroda rendszeresen megküldi előzetes véleményezésre a helyi építési 
szabályzat, rendezési terv módosításait. Ezeket 2019-ben is átnéztük és néhány esetben 
módosító javaslattal is éltünk.  
 

Bács-Kiskun Megye Önkormányzata is véleményezésre küldte a Bács-Kiskun Megyei 

Területrendezési Tervet. Válaszunkban több problémára is felhívtuk a figyelmet, - többek között 
a tervezett gyorsvasút a településszerkezetet észszerűtlenül átmetsző nyomvonalára - bízva 
abban, hogy ezzel segítjük a döntéshozókat, hogy szakmailag megalapozott, jó döntések 
szülessenek. 
 

 
 

A 2019. év kiemelt témái voltak még:  
 

- A tervezői művezetés kérdés- és problémaköre: Az év elején több építésfelügyeleti bírság 
határozatot kaptunk, melyekben tervezői művezetés tevékenységet szankcionálta a hatóság. 
Ismétlődés esetén a 266/2013. Kormányrendelet előírásai alapján már a Kamarának is 

szankcionálni kell, annak ellenére, hogy több esetben a tervező önhibáján kívül került ebbe a 
helyzetbe. Kiálltunk a tagjaink mellett és a Miniszterelnökséghez fordultunk segítségért, hogy 
ne lehessen az Építési naplót bezárni a tervező 6. bejegyzése és záró nyilatkozata nélkül. 
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Valamint kértük a tervezőket sújtó halmozott szankciók eltörlését, azok felülvizsgálatát. 
Levelünket minden kamarai elnök aláírta. A naplóbejegyzés problémája az októberi új egyszerű 
bejelentést érintő szabályozásban megoldódott. A szankcionálások rendszerének 
felülvizsgálatát a Miniszterelnökség megígérte.  

 

- A tervezési jogosultság engedélyezésének szigorodása, 28/2019. (IV.09.) Elnökségi határozat: 
Országszerte felmerült kérdés, hogy az újonnan É jogosultságot szerző tervezők valóban 
rendelkeznek-e a korlátlan építészeti-műszaki tervezési jogosultság használatához elegendő 
tapasztalattal. A szükséges kompetenciákkal nem rendelkezők felvétele később etikai 
eljárásokat eredményezhet, a szakma megítélését rontja, illetve a szakszerűtlen munkáknak sok 

más (városképi, műszaki, anyagi kár) negatív következménye is lehet. Ezt az ország több 
megyéjében is felismerték, felvetődött a korábbihoz hasonló több fokozatú jogosultság 
bevezetése, de ennek jogszabályi akadálya van. Ugyanakkor a területi kamarák elnökségei 
élhetnek a Jogosultsági szabályzat adta lehetőségükkel, miszerint elbírálják a szakmai gyakorlat 

szakirányúságát és ehhez terveket is bekérhetnek. 2019. április óta ezt tesszük mi is. Itt kell 
megemlíteni, hogy az oktatás átalakulásával és a nagyobb tervezővállalatok megszűnésével a 

pályakezdőknek sokkal nehezebb a szükséges tapasztalat megszerzése, jó lenne ezt elősegíteni. 
Ugyanakkor a kamarának fontos szerepe van abban, hogy a társadalom számára felkészült 
szakembereket biztosítson, így mindenképpen szükséges volt a feltételek átgondolása. 

A gyakorlatban látjuk, hogy vannak nagyon felkészült jelentkezők, nagy öröm számunkra látni 
kreatív, komoly, szépen dokumentált munkáikat. Volt viszont 1-2 olyan kérelmező is, akit arra 
kérünk, hogy gyűjtsön még tapasztalatot 1-2 összetettebb tervezési feladatban is, utána várjuk 

a tervezők körében.  

 

Kamaránk életében egy nehéz időszakot jelentett, amikor a Titkárunk felmondott. Szeretett 

volna nagyobb fizetést, de ő is látta, hogy a kamara bevételei ezt nem teszik lehetővé, ezért 
érthető módon úgy gondolta, hogy más munkahelyet keres. A kialakult jó kapcsolatot mutatja, 

hogy sikerült megegyeznünk abban, hogy amíg nem találunk új titkárt, addig megbízási 
munkaviszonyban látja el a titkári teendőket. Ez biztosította, hogy jogszerűen működhetett 
tovább kamaránk. A tagság nagyobb része nem is vette észre a változást. 

A helyzet nehézségét fokozta, hogy 2019 év elejétől kezdődően ÁSZ ellenőrzést végez az 
építész kamaráknál, minden építész kamarát ellenőriznek. Az ellenőrzés során eddig 8 
alkalommal kértek be adatokat. Már az is nehéz volt, hogy értelmezzük mit is kérnek, majd a 

dokumentumok feltöltése is speciális módon történt. A szükséges iratok benyújtása egy új 
titkárral gyakorlatilag a lehetetlenséget jelentette volna. 

Az adatbekérés tudomásunk szerint lezárult, az ÁSZ azonban még nem adta ki a vizsgálat 
eredményét összesítő jelentését. 

Az elnökség célzott körben meghirdette a titkári állást, amire több jelentkező is akadt. Azonban 
a tárgyalások a bérkérdésnél mindig elakadtak. Szembesülnünk kellett azzal, hogy a szükséges 
kvalitású emberek a munkaerőpiacon nagyobb fizetést kapnak, mint amit mi tudunk kínálni. 
Ezért számunkra mentőövként jött, hogy a küldöttgyűlés elfogadta a 2020-as évre a 
tagdíjemelést. Ez adott lehetőséget arra, hogy a korábbi titkárunkkal újra felvegyük a tárgyalást, 
aminek eredményeként megegyeztünk és újra a régi titkárunkat tudtuk köszönteni.  
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2019-ben szomorú szívvel vettünk végső búcsút több kamarai tagunktól és a kamarához tartozó 
szakembertől. Nyugodjanak békében! 
 

† Hajdú Sándor (1944-2019) 

† Hamháber József (1940-2019) 

† Paksi Csaba (1951-2019) 

† Szili István (1946-2019) 

 

Az évet szokásos módon, decemberben a 60., 70., 80. születésnapjukat ünneplő tagok 

köszöntésével zártuk, akiknek ezúton is gratulálunk! 
 

Angeli Zoltán 

Babud László 

Babudné Deák Ildikó 

dr. Barna László 

Barton András 

Bencze Miklós 

Berecz László 

Gyovai István 

Papp Gyula 

Seres György 

Szabó Ferenc 

dr. Szilágyiné Viczai Erzsébet 

Tóthné Szigeti Ágota 

 

 
 

 

Köszönetet mondunk Marton Tibornak és B. Tóth Jánosnak a Kamara kiállítási anyagának 
rendszeres szállításáért, Vásárhelyi Dánielnek a Kerényi kiállítás szervezéséért, Szabó Lászlónak 
a kalocsai kihelyezett ülés szervezésében való részvételért, és mindenkinek, aki munkájával 
segítette a kamara működését. 
 

Kecskemét, 2020. május 5. 

 

     a Bács-Kiskun Megyei Építész Kamara 

Elnöksége nevében: 

                
Katkics Tamás 

elnök 

 


