2021. ÉVI BESZÁMOLÓ
A BÁCS-KISKUN MEGYEI ÉPÍTÉSZ KAMARA MUNKÁJÁRÓL

Kamaránk 2021-ban is ellátta a tervező- és szakértő mérnökök, valamint építészek szakmai
kamaráiról szóló 1996. évi LVIII. törvényben és Kormányrendeletekben meghatározott feladatokat:

-

szakmai, érdekvédelmi feladatok (rendezési terv véleményezése, részvétel TET-en és
küldöttgyűlésen)
önigazgatási feladatok (taggyűlés és elnökségi ülések megtartása)
szolgáltatási feladatok (tájékoztatás e-mailen és honlapon keresztül, továbbképzések)
tagsággal kapcsolatos és névjegyzéki eljárások lefolytatása, névjegyzék vezetése,
a szakmagyakorlást cégként vagy egyéni vállalkozásként folytatók nyilvántartása,
az egyszerű bejelentésekről kapott tájékoztatások esetében az érintett tervezők jogosultságának
ellenőrzése.

Kamarai szakmagyakorlókra vonatkozó adatok 2022. febr. 15-én
TAGOK
Aktív tagok

Szünetelő tagok
Tiszteletbeli tagok

252 fő

Ebből:

- teljes tagdíjat fizető aktív tagok száma: 201 fő
- nyilatkozó nyugdíjasok száma: 18 fő
- kedvezményes tagdíjat fizetők (30 %) száma: 8 fő
- kedvezményes tagdíjat fizetők (50 %) száma: 6 fő
- kettős kamarai tagok: 19 fő
(2021. január 31-én összesen 251 fő tag volt)
NYILVÁNTARTOTTAK

Nyilvántartottak
Ebből:
- nyilvántartási díjat fizetők: 48 fő
- önkéntes szolgáltatási díjat fizetők: 28 fő

(2021. január 31-én összesen 79 fő nyilvántartott volt)
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29 fő
20 fő
76 fő

Az Elnökség tevékenysége (2021. jan. 1. – 2021. 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. 2021-ban 8 új tag csatlakozásának örülhettünk. Bízunk
benne, hogy közösségünk aktív szereplőivé válnak. Továbbá 5 tagunk kérésére adtunk tiszteletbeli
tagságot, akik ez alkalomból emléklapot kaptak.
Új tagok

Tiszteletbeli tagok

Nemcsok Márton
Kiss Attila
Ordasi Ágnes
Andriska Fanni
Saller Ákos
Horváth Ábel
Markos Miklós
Dajka Adrienne[u1]

Csolti Mihály Sándor
Lipóth Lajos
Szálas Péter
Tóth Tamás
Varajti László

Katkics Tamás elnök részt vett a MÉK által szervezett TET-en (területi elnökök tanácsa), 2021-ben 3
alkalommal. A tavaszi küldöttgyűlés a pandémia miatt elmaradt, de ősszel megvalósult az országos
tisztújító küldöttgyűlés, melyen a küldöttek képviselték kamaránkat. A küldöttgyűlés ismét dr.
Hajnóczi Pétert választotta elnöknek. Jelentős eredmény, hogy Babinszky Tünde, kamaránk tagja
bekerült a MÉK elnökségébe.
MÉK tisztújító küldöttgyűlés 2021. szept. Bp

TET 2021. aug. Bp

A járvány miatt a tisztújító taggyűlést a tervezett májusi dátum helyett 2021. szeptember 16-án
tudtuk megtartani. A veszélyhelyzeti intézkedések alapján a kamara működése ennek ellenére
folyamatosan jogszerű volt. A szavazatszámlálás alatt dr. Hajnóczi Péter, a MÉK elnöke és Nagy
Norbertné az építésfelügyelet munkatársa tartottak előadást. A Katkics Tamás által irányított
kamarai vezetőség személyi változás nélkül kapott újra bizalmat. Az alakuló ülésen megtörtént a
bizottsági elnökök megválasztása. A tagok újra az előző ciklus bizottsági elnökeit választották meg. A
megválasztott tisztségviselők névsora honlapunkon megtekinthető.
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Tisztújító taggyűlés 2021. szept. Kecskemét

2021-ben a járványhelyzet miatt csak 1 alkalommal tudtunk kihelyezett elnökségi ülést tartani a
megyében. Októberben Kiskunhalasra látogattunk el, hogy környékbeli tagjainkkal találkozzunk.
Ezen alkalommal Fülöp Róbert polgármester úrral is egyeztettünk, továbbá sor került egy szakmai
programra is, Babud László vezetésével megtekintettük a felújított Sáfrik Malom műemléki épületét.
Kihelyezett ülés 2021. okt. Kiskunhalas

Sáfrik Malom

Az Építészet Hónapját rendhagyó módon ünnepeltük: Kamaránk Kerényi József
építész tiszteltére emléktáblát állított Kecskeméten a Nemzetközi Kerámia Stúdió épületének falán,
valamint kezdeményezésünkre az utcaszakaszt Kerényi József utcának nevezték el. Az avatás
ünnepségét 2021. október 26-án tartottuk.
Beszédet mondott, Kerényi József szakmai tevékenységét méltatta és köszöntötte a
megjelenteket Füleky Zsolt helyettes államtitkár, a Miniszterelnökség Építészeti, Építésügyi és
Örökségvédelmi
Helyettes
Államtitkárságáról, dr.
Szeberényi
Gyula
Tamás
alpolgármester Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatától, valamint Katkics Tamás
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elnök és Vásárhelyi Dániel alelnök Kamaránk részéről. Az avatással egyidejűleg kiállítást tartottunk,
valamint megjelentettünk egy kiadványt Kerényi József munkáiról, építészetéről.
A helyi sajtó tájékoztatást adott programunkról. Az interjú, híradás és képgaléria linkje honlapunkon
megtekinthető.
Emléktábla-avatás 2021. október Kecskemét

7

Elindítottuk az „Ismerjük meg az MMA Építész tagjait” sorozatunkat. Első alkalommal Turi Attila
építész mutatta be érdeklődő tagjainknak a Budakalászon megépült iskola épületét.
Turi Attila tervezte iskola megtekintése 2021. november Budakalász

Szintén sikerült elindítanunk a járvány miatt régebb óta tolódott ArchiCAD oktatást. Az első modult
a vártnál nagyobb érdeklődéssel tartottuk meg 2021. december 7-én.
ArchiCAD oktatás 2021. dec. Kecskemét

Szervezésünkben és közreműködésünkkel tagjaink az alábbi pontszerző továbbképzéseken
vehettek részt díjmentesen vagy kedvezményesen:
−
−
−
−
−
−
−
−

Per- és engedélymentes építés 2021 (Artifex Kft.) Kecskemét (2 pont)
dr. Hajnóczi Péter szakmai előadása a taggyűlésen (1 pont)
Sáfrik Malom műemléki épületének bemutatása Kiskunhalas (1 pont)
Turi Attila vezette épületlátogatás Budakeszin (1 pont)
Legújabb vízálló padlóburkolatok (Diego) Baja (1 pont)
ÉMSZ továbbképzés Kecskeméten (3 pont)
ArchiCAD oktatás 1. modul (1 pont)
Márciustól az év végéig kedvezményt biztosítottunk az online kötelező továbbképzés
elvégzéshez
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A Miniszterelnökségtől 2020. évre kapott 1,5 M Ft támogatás elszámolását határidőben
benyújtottuk, az eljárás még folyamatban van, visszajelzés nem érkezett. 2021. évre 1 M Ft
támogatást kaptunk, melyet a szakmai programjaink megvalósítására fordítottunk.
Ezen kívül sikeresen pályáztunk a MÉK Szakmai hozzájárulási alapjából is a Turi Attila vezetésével
tartott épületlátogatás megtartására és az októberi rendezvényünk egyes költségeire.
Honlapunkon folyamatosan közzétesszük az aktuális kamarai eseményeket, pontszerző
továbbképzéseket, elnökségi ülések meghívóit, jegyzőkönyveket. A honlapon való regisztrációt
követően tagjaink figyelemmel kísérhetik továbbképzési pontjaik számát:
https://www.bkmek.hu/tovabbkepzesek/tovabbkepzesi-pontok-nyilvantartasa/
Felhívom figyelmüket, hogy a MÉK e-ügyintézésén keresztül lehetőség van a névjegyzékben
nyilvántartott adataik megtekintésére: MÉK E-ÜGYINTÉZÉS
Az építésügyi- és építésfelügyeleti hatóságokkal folytatott személyes egyeztetésre sajnos a járvány
miatt sem 2020-ban, sem 2021-ben nem tudtunk sort keríteni. Elkezdtük azonban a kollégák
észrevételeit összegyűjteni a hatósági eljárásokkal kapcsolatban és 2022. év elején egyeztetést
kezdeményeztünk a Kormányhivatallal annak érdekében, hogy a problémákra megoldást találjunk
és elősegítsük a hatékony együttműködés kialakítását.
A Kamarai törvényben előírt ellenőrzési feladatunknak eleget téve építész tervdokumentációkat
kértünk be az építésügyi hatóságtól. Összegzésként elmondható, hogy nagy különbségek vannak a
vizsgált tervek minőségében, de mind a 4 terv végleges engedéllyel rendelkezett, így a minimálisan
elvárt szintet teljesítette. Mindamellett, hogy törvényi előírás, mi is fontosnak tartjuk, hogy
információkat szerezzünk a tervezés minőségéről Bács-Kiskun megyében. Szeretnénk pozitív
visszajelzést adni a minőségi munka elismeréseként és a hiányok feltárásával segíteni azoknak,
akiknek esetleg erre szükségük van. Ezzel szeretnénk hosszú távon egy egységes, jó szakmai
színvonal felé törekedni.
Véleményeztük a Kecskeméti intermodális csomópont tervezetét, mely eredményeként elértük a
vasútállomás melletti posta épületének megtartását. Javaslatot tettünk a Kecskeméti
Önkormányzatnak a Balaton utcai murália értékeinek megőrzésének módjára, továbbá
együttműködtünk a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatallal a területi tervtanács összeállításában.
A titkárságot érintő változás, hogy Mészáros Brigitta 10 év munkaviszony után 2021. májusában új
munkahelyre ment. Köszönjük, hogy munkájával ennyi ideig erősítette csapatunkat! A meghirdetett
álláshelyre 65-en jelentkeztek, közülük Matkovics Zsuzsannára esett a választás, aki 2021. július 1.
óta látja el az adminisztrátori feladatokat.
2021. év második felében szomorú szívvel vettünk végső búcsút több kamarai tagunktól és a
kamarához tartozó szakembertől. Nyugodjanak békében!
† Jenei Béla (1948-2021)
† Nyilas Gábor (1937-2021)
† Dr. Szilágyiné Viczai Erzsébet (1949-2021)
† Zórity Tamás (1962-2021)
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Előző évben a járvány miatt elmaradt az évzáró rendezvényünk, ezért a 60., 70., 80.
születésnapjukat 2020-ban és 2021-ben ünneplő tagokat is személyesen köszöntöttük az év végén.
2021-ben ünnepeltek voltak:
Deák Mihály
Éber András
Forgó András
Göttinger Pál
Koletár István

Makkainé Hoksza Éva
Marton Tibor
Szakál György
Tóth László

Kecskemét, 2022. május 10.

a Bács-Kiskun Megyei Építész Kamara
Elnöksége nevében:
Katkics Tamás
elnök
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