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Az Elnökség tevékenysége (2020. jan. 1. – 2020. dec. 31.) 

 
Elnökségi üléseinket megfelelő számban – az Alapszabályban előírt két havi rendszeresség helyett 
havi rendszerességgel - megtartottuk. A járvány miatt az érvényben lévő korlátozó intézkedéseket 
betartva az értekezleteket többségében Skype-on tartottuk. Az ülések időpontjáról honlapunkon 
keresztül tájékoztattuk a tagságot, azok a tagok részére nyitottak. Már hagyomány, hogy a felvételt 
követő első elnökségi ülésre meghívjuk új tagjainkat, hogy személyesen, emléklappal 
köszönthessük őket, de sajnos erre most nem tudtunk sort keríteni. 2020-ban az alábbi építészek 
csatlakozásának örülhettünk, akik új tagként vagy másik megyéből átjegyzéssel kerültek 
kamaránkhoz. Bízunk benne, hogy közösségünk aktív szereplőivé válnak: 
 
Göde Ferenc 
Csontos Noémi Pálma 
Nyul Dávid 
Csehák Fanni Viktória 

Kurenkov Vjacseszláv 
Horkics Ibolya  
Szabó Eszter 
Szabó József 

 
 

 
 

 
Szintén emléklappal köszöntöttük azokat, akik tiszteletbeli tagságot kértek, 2020-ban 4 főt: 
 
Gáspár Imre Elemér 
Gilyán Lajos Gyula 
László Sándor 
Sikari-Kovács Béla 
 
2020-ban a járványhelyzet miatt csak 1 alkalommal tudtunk kihelyezett elnökségi ülést tartani a 
megyében. Márciusban Bajára látogattunk el, hogy környékbeli tagjainkkal találkozzunk. Ezen 
alkalommal bemutattunk a Bács-Kiskun Megyei Építészeti Tárlat 2019 című kiállítási anyagunkat. 
 
Baja       
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A veszélyhelyzet feloldását követően 2020. június 25-én tudtuk megtartani a Taggyűlést. A 
helyzet ellenére sokan részt vettek rajta. A Taggyűlés előtt Varga Ákos, a Bács-Kiskun Megyei 
Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály vezetője tartott előadást az építésügyi 
és építésfelügyeleti hatóság működéséről és tapasztalatairól. A program ideje alatt a helyszínen 
megtekinthető volt a Bács-Kiskun Megyei Építészeti Tárlat 2019 kiállítás anyag. 
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Terveztünk egy szakmai kirándulást Debrecenbe, ahol az Energocell üzemét és a Református 
Nagytemplomot látogattunk volna meg, de a járvány miatt a programot le kellett mondanunk. 
Ugyanígy nem tudott megvalósulni a Budakeszin megépült, Turi Attila által tervezett iskola 
épületének látogatása sem.  
 
A Kéményjobbítók Országos Szövetsége többnapos IX. Országos Kéménykonferenciájának 
részeként sikerült megszerveznünk egy 2 előadásból (dr. habil Anthony Gall, dr. Farkas Gábor 
DLA) álló építész szekciót. A megjelent tagjaink részvételi díját Kamaránk átvállalta.  
 
A 2020-as évben kiemelt rendezvényünk volt az Építészet hónapja keretében tartott Bács-Kiskun 
Megyei Építészeti Díja 2020 és Mende Valér-díj 2020 átadása. A program alatt és azt követő 
időszakban a Hírös Agórában megtekinthetőek voltak a pályázatra benyújtott tablók. Köszöntőt 
mondott Katkics Tamás elnök és Deák Krisztina, a Miniszterelnökség Építészeti, Építésügyi és 
Örökségvédelmi Helyettes Államtitkárságnak főosztályvezetője, továbbá dr. Székely Gábor 
művészettörténész Mende Valér építészetéről tartott előadást. A díjakat Katkics Tamás és dr. 
Farkas Gábor adta át. A helyi média széles körben (nyomtatott sajtó, elektronikus sajtó, helyi 
televízió több műsora) adott hírt rendezvényünkről. 
 
Bács-Kiskun Megye Építészeti Díjában részesült tagjaink 2020-ban, akik Szemők Zsuzsanna 
szobrászművész által készített plasztikát vehették át: 
 
Bozsódi Csaba: Kecskeméti Atlétikai Centrum 
Monus Krisztián: Bácsvíz Zrt. laboratórium épülete, Kecskemét 
Szabó László: Vízitúra Megállóhely, Kalocsa Meszes-Dunapart 
Vinczellér Zsolt: Kecskeméti Református Templom külső rekonstrukció és belső korszerűsítés 
 
dr. Farkas Gábor DLA építész Mende Valér-díj néven díjat alapított abból a célból, hogy segítse a 
pályájukat kezdő, tehetséges fiatal építészeket. A díj gondozására kamaránkat kérte fel. A díjazott 
építészt jelölés alapján kuratórium választotta ki.  
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2020-ban Mende Valér-díjban részesült: 
Ordasi Ágnes építész 
 

  
 

   
 

 
Rendezvényünkről a sajtó tájékoztatást adott, a Kecskeméti Televízió több műsorában 
foglalkozott a témával, illetve a Gong Rádió interjút sugárzott a díjazottakkal: 
https://www.baon.hu/galeria/epiteszek-unnepe-kecskemeten/ 

https://www.baon.hu/galeria/epiteszek-unnepe-kecskemeten/
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https://hiros.hu/hirek/atadtak-bacs-kiskun-megye-epiteszeti-dijait-es-a-mende-valer-dijat---
videoval 
   
Szervezésünkben és közreműködésünkkel tagjaink az alábbi pontszerző továbbképzéseken 
vehettek részt díjmentesen: 
 

− Taggyűlésen tartott szakmai előadás 2020. június 26. (2020/116) 1 pont 

− XI. Országos Kéménykonferencia 2020. augusztus 27. (2020/136) 0,5 pont 

− Online REHAU Kávéház, 2020. szeptember 7. (2020/111) 0,5 pont 

− IX. Lakiteleki Tűzvédelmi Szakmai Napok, 2020. szeptember 8-9. (2020/153.) 2 pont,  

− Per- és hibamentes építés 2020 (Artifex Kiadó) 2020. szeptember 30., (2020/158) 2 pont  

− Díjátadó, szakmai előadás és kiállítás, 2020. október 20. (2020/169) 1 pont 

− Szakmai nap (ÉMSZ) online továbbképzés, 2020. november 17. (2020/04) 3 pont  

− Biztonság a tetőn (ÉMSZ) online továbbképzés, 2020. december 2. (2020/80) 2,5 pont  
 
A továbbképzések területén tagsági kérésre elindítottunk még egy több alkalmas ARCHICAD 
oktatás szervezését, ami sajnos a pandémia miatt 2020-ban nem tudott elindulni. 
 
A Miniszterelnökségtől 2019. évre kapott 3 M Ft támogatás elszámolását határidőben 
benyújtottuk, az eljárás még folyamatban van, visszajelzés nem érkezett. 2020. évre 1,5 M Ft 
támogatást kaptunk, melyet a szakmai programjaink megvalósítására fordítottunk. 
 
Ezen kívül sikeresen pályáztunk a MÉK Szakmai hozzájárulási alapjából is a Turi Attila vezetésével 
tervezett épületlátogatás megtartására és ezzel összefüggő építészeti témájú könyv 
beszerzésére. Ebből csak a könyvbeszerzés tudott megvalósulni. 
 
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/ 
A Magyar Építész Kamara honlapján két fejlesztésre hívnám fel figyelmüket, ami megkönnyíti az 
információk elérését:  
A MÉK e-ügyintézésén keresztül lehetőség van a nyilvántartott adatok megtekintésére: MÉK E-
ÜGYINTÉZÉS 
További fejlesztés, hogy a MÉK honlapján elérhető névjegyzéki adatokból adatlap nyomtatható: 
NÉVJEGYZÉK 
 
Korábbi években igyekeztünk szokást teremteni abból, hogy a megyében működő építésügyi- és 
építésfelügyeleti hatóságokkal személyesen egyeztessük. Erre sajnos a járvány miatt 2020-ban 
nem tudtunk sort keríteni. Ennek ellenére sikerült az együttműködést megvalósítani olyan 
módon, hogy a hatóság által megküldött 4 tervdokumentációból kettőt véleményeztünk. A másik 
két esetben a tervezőnek nem volt megfelelő jogosultsága, így a terv vizsgálata okafogyottá vált. 
A szükséges esetekben további eljárást kezdeményeztünk. 
 
A Kecskeméti Főépítészi Iroda rendszeresen megküldi előzetes véleményezésre a helyi építési 
szabályzat és rendezési terv módosításait. Ezeket 2020-ban is átnéztük és ahol szükségesnek 
láttuk, javaslattal is éltünk.  

https://hiros.hu/hirek/atadtak-bacs-kiskun-megye-epiteszeti-dijait-es-a-mende-valer-dijat---videoval
https://hiros.hu/hirek/atadtak-bacs-kiskun-megye-epiteszeti-dijait-es-a-mende-valer-dijat---videoval
https://www.bkmek.hu/tovabbkepzesek/tovabbkepzesi-pontok-nyilvantartasa/
https://eugyintezes.mekon.hu/index.php?u=e-ugyintezes
https://eugyintezes.mekon.hu/index.php?u=e-ugyintezes
https://eugyintezes.mekon.hu/index.php?u=nevjegyzek
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Vásárhelyi Dániel, Kamaránk alelnöke tagsági kérelem nyomán összeállított egy tájékoztatót a 
szerzői joggal kapcsolatosan, melyet honlapunkon keresztül tettünk közzé. A tájékoztató célja, 
hogy a kollégák tisztába kerüljenek az eljárásrenddel és a megbízókat is segítse a szerzői joggal 
kapcsolatos szabályok megértésében. 

 
2021. márciusában 5 éve hunyt el Kerényi József építész. Ebből az alkalomból a Tanár úr 
építészete, szakmai tevékenysége előtt tisztelegve 2020-ban úgy döntött Elnökségünk, hogy 
kezdeményezi Kecskeméten az által tervezett Kerámia Stúdió melletti közterület Kerényi József 
utcának való elnevezését, továbbá egy emléktábla elhelyezését. Az előkészületek most is folynak. 
 

Ahogy az már a tavalyi taggyűlésen is elhangzott, 2020-ban lezárult a 2018-ban kezdődött ÁSZ 
ellenőrzés. Sikerként könyveljük el, hogy a jelentés a vizsgált 4 évből csak 1 év vonatkozásában 
és ott is csupán 1 kisebb eltérést észrevételezett. 

 
Szerencsére az utóbbi években rendszeresen tudtunk új kiállítási anyagokat összeállítani tagjaink 
által benyújtott tablókból és egyéb témában is. Ennek következménye viszont, hogy a tablók 
tárolását meg kell oldanunk. Ez eddig az ügyfélfogadó térben történt, 2020. december 1-től az 
irodaház emeletén bérlünk egy kis irattár helyiséget is. 
 
2020-ban és 2021. év elején szomorú szívvel vettünk végső búcsút több kamarai tagunktól és a 
kamarához tartozó szakembertől. Nyugodjanak békében! 

 

† Arany László Rudolf (1954-2020) 

† Ábrahám László (1954-2020) 

† Csernus Ágnes (1958-2021) 

† Kovács Lajos (1964-2021) 

† Kuti Lajos (1930-2020) 

 
A 60., 70., 80. születésnapjukat ünneplő tagokat 2020-ban szokásainktól eltérően nem tudtuk 
személyesen köszönteni. Postai úton, Turi Attila könyvével kedveskedtünk az ünnepelteknek, 
akiknek ezúton is gratulálunk! 
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Gaál István 
Göde Ferenc 
Kovács Tivadar 
Máté Zita 
 

Németh Gyula 
Szabó Monika Nárcisz 
Vass-Eysen Ervin 
Várkonyi Péter 

Az elmaradt szakmai programok kárpótlásaként azzal zárta az évet, hogy az egész tagság 
részére 1 évre előfizettük a Metszet szakmai folyóiratot és az Építési megoldásokat.  

 
 

Kecskemét, 2021. május  
 
 
 
     a Bács-Kiskun Megyei Építész Kamara 

Elnöksége nevében: 

             
   

Katkics Tamás 
elnök 

 

 

Kamarai szakmagyakorlókra vonatkozó adatok 2021. jan. 31-én 

TAGOK 

Aktív tagok  251 fő 

 Ebből: 

- teljes tagdíjat fizető aktív tagok száma: 202 fő 
- nyilatkozó nyugdíjasok száma: 19 fő 
- kedvezményes tagdíjat fizetők (30 %) száma: 3 fő 
- kedvezményes tagdíjat fizetők (50 %) száma: 6 fő 
- kettős kamarai tagok: 21 fő 

(2020. január 31-én összesen 255 fő tag volt) 

 

Szünetelő tagok 31 fő 

Tiszteletbeli tagok 18 fő 

NYILVÁNTARTOTTAK 

Nyilvántartottak 79 fő 

 Ebből:  
- nyilvántartási díjat fizetők: 46 fő 
- önkéntes szolgáltatási díjat fizetők: 33 fő, ebből 

(2020. január 31-én összesen 81 fő nyilvántartott volt) 

 

 


