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BESZÁMOLÓ 

A BÁCS-KISKUN MEGYEI ÉPÍTÉSZ KAMARA  
MUNKÁJÁRÓL 

 
Kamaránk 2018-ban 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  
- 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 és titkári értekezleteken való részvétel, 
- Országos küldöttgyűlésen való részvétel (2018. 05. 25. és 2018. 11. 30.).  

ÖNIGAZGATÁSI FELADATOK 
- A 2018. 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. 

 

 Az Elnökség tevékenysége 
(2018. jan. 1. – 2018. dec. 31.) 

 

Elnökségi üléseinket megfelelő számban – az Alapszabályban előírt két havi rendszeresség 
helyett havi rendszerességgel - megtartottuk. Új hagyományt teremtettünk azzal, hogy a 
felvételt követő első elnökségi ülésre meghívjuk az új tagokat, és személyesen, emléklappal 

köszöntjük őket. Nagy örömmel fogadtuk 2018-ban az alábbi fiatal építészek csatlakozását, 
bízunk benne, hogy a kamara közösségének aktív szereplőivé válnak: 
- Boldoczki Róbert 
- Vörös István 

- Égető Bálint 
- B. Tóth Zsuzsanna 

- Dinnyés Zoltán 

- Tóthné Kothencz 

Zsuzsanna 

- Rabi György Ervin 

- Mócza Levente 

- Prohászka Aurél 
- Persóczki Ádám 

- Hild Alex 
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2018-ban 3 alkalommal tartottunk kihelyezett elnökségi üléseket a megyében. Márciusban 
Kiskunhalasra, júniusban Bajára és októberben Kiskőrösre látogattunk el, hogy környékbeli 
tagjainkkal találkozzunk. Ezen alkalmakon bemutattunk a levéltári archív tervekből készült 
kiállítási anyagunkat is, továbbá találkoztunk a városvezetőkkel. Szeretnénk felhívni a 
települések vezetőinek figyelmét a tervpályázatok hatékonyságára, a tervtanácsok 
működtetésének fontosságára, valamint arra, hogy a helyi védett épületek állagmegóvását, 
felújítását támogatni szükséges. Az ülésekre a helyi média is meghívást kapott, melynek 
következtében a helyi tv-k híradásában is szerepeltünk.  
Az események a helyi TV hírei között is szerepeltek: 

Kiskőrös   Kiskunhalas 7:17-től 

 

Kiskunhalas       Baja 

     
           Kiskőrös 

 
 

Pontszerző továbbképzési lehetőségeket biztosítottunk: 

 

− Erdélyi Építészeti Biennálé, Kecskemét – márc. 22. - MÉK 0,5 pont 
− „Jó gyakorlatok első kézből” konferencia Artifex Kft., Soltvadkert, május. 30. 

MÉK 2,5 pont 
− Több ázás, még fázás – ráfázás? konferencia Atifex Kft., Kecskemét – okt. 16. 

MÉK 2 pont 
− BKM-i Kereskedelmi és Iparkamara Építőipari szakmai napja, Kecskemét – dec. 4. 

MÉK 0,5 pont 
− TAK konferencia, Kecskemét – dec. 6. – MÉK 0,5 pont 
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A BKM-i Kereskedelmi és Iparkamarával, valamint a BKM-i Mérnöki Kamarával 
együttműködésben részt vettünk az Erdélyi Építészeti Biennálé szervezésében. A kiállítás 
megvalósítását a Miniszterelnökségtől kapott 5 M Ft terhére anyagilag is támogattuk.  
 

  
 

Nyáron Bács-Kiskun Megye Építészeti Díja néven megújítva hirdettük meg a Kamara 
pályázatát, melyre 10 tabló érkezett.  A pályázatokat neves szakmai zsűri bírálta el:  

Vesmás Péter Ybl díjas építész, az MMA levelező tagja; Golda János Ybl díjas építész, az MMA 

rendes tagja; Sipos György Vedres István díjas építész. 
A pályaművek bemutatására és az ünnepélyes díjátadóra októberben került sor. 
 

2018-ban Bács-Kiskun Megye Építészeti Díjában részesült: 
 

Bajnóczi Sándor építész a Kecskemét, Gerlice u. 16. szám alatti új építésű lakóépület 
tervezőjeként. 

Katkics Tamás építész a Kecskemét, Tóth László sétány 1. szám alatti óvoda felújításának és 
bővítésének tervezőjeként,  

Szabó László építész a Kalocsa, Hajdú u. 2. szám alatti meglévő lakóépület felújításának és 
átalakításának tervezőjeként, 

Vinczellér Zsolt építész a Kecskemét, Árpád krt. 4. szám alatti BKM-i Kereskedelmi és 
Iparkamara székház díszterme felújításának tervezőjeként.  
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Az eseményről beszámolt és a díjazott tervezőkkel riportot készített a Petőfi Népe, a cikkek a 

www.baon.hu-n olvashatók: 
 

Díjátadó Bajnóczi Sándor Katkics Tamás Szabó László Vinczellér Zsolt 
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Az országos kamara értekezletein, rendezvényein minden alkalommal teljes létszámmal 
részt vettünk: 

 

Területi elnökök tanácsa: 
Győr 2018.ápr. 4-5. 

Debrecen 2018. okt. 3-4. 

Budapest 2018. okt. 29. 

Küldöttgyűlés: 2018. május 25., 2018. november 30. 
 

A Településképi arculati kézikönyvek véleményezése 2017-ben jelentett nagy feladatot a 

Kamarának, de 2018-ra is áthúzódott. A TAK-ok véleményezésében a megyében összesen 30 
tagunk vett részt. A Magyar Építész Kamara finanszírozásával a témában konferenciát is 
tartottunk, melyen jelen voltak Miniszterelnökség képviseletében, az állami főépítész, több 
város főépítésze, jegyzője, polgármesterek, a TAK-ok készítői és véleményezői. A 
rendezvényen elhangzott előadásokból, tapasztalatokból kiadványt készítettünk, amit 
megküldtünk valamennyi résztvevőnek. Az eseményről beszámolt a Kecskeméti TV és a 
Petőfi Népe is. TAK konferencia 16.00 -tól 
 

  
 

Foglalkoztunk a Kalocsai Sárköz Építészeti Tájegységi Arculati kézikönyvvel (ÉTAK). Elnök úr 
részt vett az ÉTAK-kal kapcsolatos egyeztetésen a megyeházán, konferenciánkon pedig 
témaként szerepelt. A munkaközi anyagot az Elnökség írásban véleményezte.  
 

A tagság tájékoztatására és a kommunikáció elősegítésére megújított honlapunkon 

folyamatosan közzé tesszük az aktuális kamarai eseményeket, pontszerző továbbképzéseket, 
elnökségi ülések meghívóit, jegyzőkönyveket. Elkészült egy táblázat, melyben a honlapon 
való regisztrációt követően tagjaink figyelemmel kísérhetik továbbképzési pontjaik számát. 
 

A Miniszterelnökségtől 2017. évre kapott 5 M Ft támogatás elszámolását Füleky Zsolt 
helyettes államtitkár 2018. májusában elfogadta. 2018. évre is megkaptuk az 5 M Ft 

támogatást, melynek elszámolását határidőben benyújtottuk. Arról, hogy idén megkapjuk-e 

a támogatást, még nincs információnk. 
 

Arra gondoltunk, hogy együttműködő partnerek segítségével hatékonyabban tudnánk 
működtetni a Kamarát. Ezért megkerestünk néhány céget és felkínáltuk az együttműködés 
lehetőségét. 2018. decemberében együttműködési megállapodást kötöttünk a Kingspan Kft-

vel, melynek értelmében a cég Kamaránk kiemelt támogatója lett. A megállapodás 
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keretében, a cég egyrészt pénzzel támogatja a Kamara céljait, másrészt konkrét szakmai 
segédanyagot biztosít a kamara tagjai részére. Ezen szakmai anyagokat havonta egy 
alkalommal küldjük ki tagjainknak és nyilvántartottainknak felismerhető, azonos 
tárgymegjelöléssel. Bízunk benne, hogy a kölcsönösen kedvező megállapodás más cégek 
számára is vonzó lehetőség lesz. 
 

A MÉK által felállított 2 munkacsoportba tagokat delegáltunk, a többi munkacsoportba 
kapcsolattartókat neveztünk ki.  
 

Munkacsoport megnevezése Tag-kapcsolattartó 
személy 

megnevezése 

Elérhetőségek 

Kommunikációs mcs. Babinszky Tünde 

tag 

babinszky_tunde@yahoo.com 

20/915-9303 

Oktatási mcs. 
 

Fazekas Mihály 

kapcsolattartó 

fazekasm57@gmail.com 

30/228-0598 

Közbeszerzési mcs. Papp Gyula 

kapcsolattartó 

pappgy92@gmail.com 

70/382-3602 

Beruházási folyamatok és tervezői 
szolgáltatási rendszer mcs. 

Szrenkó József 
kapcsolattartó 

szrenko@hotmail.com 

30/955-0307 

Tervezői szolgáltatás díjszámítása 
mcs. 

Csuvár Zsolt 
kapcsolattartó 

csuvar@t-online.hu 

30/2692-092 

Tervek műszaki tartalma és 
mintatervek mcs. 

Boros Pál DLA 

kapcsolattartó 

boros@epiteszmuhely.hu 

76/482-916 

Szakmai segédletek mcs. Babud László 

kapcsolattartó 

babudlaszlo@gmail.com 

20/9254-850 

Szerzői jog mcs. Vásárhelyi Dániel  
tag 

vasarhelyi.daniel@gmail.com 

20/955-2096 

 

Az Elnökség örömmel vett részt a Kiskunhalasi Városvédő és Városszépítő Egyesület 
felkérésére a városban meghirdetett "Szép ház" zsűrizésében. 
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Előző taggyűlésen született határozat alapján megkezdtük az iroda keresését. Tárgyaltunk a 
Bács-Kiskun Megyei Önkormányzattal, illetve ingatlanirodákkal. Egyelőre reális áron alkalmas 
helyiséget nem találtunk. 
 

A Kamara logójának elkészítésére tagságunk körében pályázatot hirdettünk. A beadványok 
között minden szempontból alkalmas pályázatot nem találtunk. Ezzel kapcsolatban folytatjuk 
a megkezdett munkát, mely – reményeink szerint - belátható időn belül eredményre vezet. 
Az építésfelügyelettel való közös ellenőrzés keretében 2 tervet vizsgáltunk meg. Az Elnökség 
fontosnak tartja az együttműködést az Építésfelügyeletekkel a kontár munkák kiszűrésére. 
Keressük a módot, hogy hogyan tudnánk ezt a feladatot a jövőben ellátni. Az biztos, hogy ezt 
a munkát már anyagi ellenszolgáltatás nélkül nem lehet semelyik kollégától elvárni, egyrészt 
a ráfordított idő, másrészt az ügy komolysága miatt sem. 
 

Fontosnak tartjuk az együttműködést az önkormányzatokkal, hatóságokkal, társkamarákkal, 
egyéb szervezetekkel, ezért részt vettünk a BKM-i Önkormányzat, a BKM-i 

Katasztrófavédelmi Igazgatóság, a Levéltár és a BKM-i Kereskedelmi és Iparkamara 

rendezvényein. 
 

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal megkeresésre szakterületenként tagokat javasoltunk a 
területi tervtanácsba az egész megye területéről: 
 

Tervezés: Dóka István József (Kiskunhalas), Krajcsovicz Andrián (Kiskőrös), Marton Tibor 
(Kecskemét), Szabó László (Kalocsa), Vásárhelyi Dániel (Kecskemét) 
Műemlékvédelem: Babud László (Kiskunhalas), B. Tóth János (Kecskemét), Éber András 
(Baja), Simonics László (Baja), Vas Tibor (Kecskemét) 
Táj- és kertépítészet: Nagy Ágnes (Kecskemét), Győri András (Kecskemét) 
Terület- és településtervezés: Szilberhorn Erzsébet (Kecskemét) 
 

Néhány esetben javaslattal éltünk Kecskemét rendezési tervének módosítására.  

 

Javasolt ütemtervet dolgoztunk ki a kiskunhalasi fürdő beruházás tervpályázatához, mely 

végül nem valósult meg, helyette közbeszerzést írtak ki. 
 

A 2018. év kiemelt témái voltak a szerzői jog, az adatvédelem, valamint a tagdíjemelés 
kérdése, melyekkel az elnökségi üléseken több alkalommal is foglalkoztunk. 
 

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

köszöntésével zártuk, akiknek ezúton is gratulálunk! 

 

Albrecht László István  
Hévizi Tibor  
Jenei Béla  
Király József 
Likár László  

Roszik Pál 
Szurmik János 

Tóth István 

Vigh Jevgenyija
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Köszönetet mondunk 

 

Marton Tibornak a Kamara kiállítási anyagának rendszeres szállításáért,  
Babud Lászlónak, Simonics Lászlónak és Krajcsovicz Adriánnak a kihelyezett ülések 
szervezésében való részvéltelért, 
a 7. Dimenzió Építésziroda tagjainak az Erdélyi Építészeti Biennálé kiállításának 
megvalósításában végzett munkájáért és felvetett konstruktív javaslataiért. 

 

 

Kecskemét, 2019. április 9. 

 

      

a Bács-Kiskun Megyei Építész Kamara 

Elnöksége nevében: 

       
Katkics Tamás 

elnök 

 

 

Kamarai szakmagyakorlókra vonatkozó adatok 2019. jan. 31-én 

1.) Aktív tagok száma 2019. január 31-én     252 fő 

Ebből: 
- teljes tagdíjat fizető aktív tagok száma:                201 fő 

- nyilatkozó nyugdíjasok száma:                     21 fő 

- Kedvezményes tagdíjat fizetők (30 %) száma:        3 fő 

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

- Kettős kamarai tagok:         21 fő 

           

 Szünetelő tagok száma:          33 fő 

Tiszteletbeli tagok száma:         10 fő 

 

2.) Nyilvántartottak száma:      97 fő 


