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A Fejér Megyei Építészek Kamarájának elnöki beszámolója a 2013. évről 

(2014. április 24-i Taggyűléshez) 
 
Alapszabályunk értelmében a Taggyűlés feladata az elnöki beszámoló elfogadása, melynek 
része a költségvetési beszámoló. 

A beszámoló végén a 2014. évi költségvetési tervet ismertetem. 
 
I. Kamaránk 2013. évre vonatkozó általános elnöki beszámolója: 

2013. évben elvégzett fontosabb feladatok: 

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

- Az egyik legfontosabb változást az elektronikus ügyintézések bevezetése 
jelentette. Folyamatosan figyeltük az ÉTDR bevezetésével kapcsolatos 
információkat, változásokat, segítséget nyújtottunk a rendszer 
használatában. A honlapunkon külön menüt nyitottunk az ÉTDR-nek. 

Pl.: 2013.02.24-én Elnöki tanulmány az ÉTDR használatáról, a PDF/A 
alkalmazásáról;  
2013.04.10-én További észrevételek az ÉTDR használatáról.  

- 2013.01.09-i hírlevélben az OTÉK módosításával kapcsolatosan 
részletesen ismertettük a fontosabb, 2013.01.01-től hatályos 
változtatásokat.  

- 2013.01.15-én a 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelettel kapcsolatosan a 
Belügyminisztériumban részt vettünk egy továbbképzésen. 

- Állásfoglalásokat kértünk a jogalkotótól egyes kérdéses jogszabályok 
értelmezésében.  

Pl.: 2013.02.13-án állásfoglalást kértem a BM Építésügyi Főosztály 
vezetőjétől, 
Magyar Máriától, a 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelettel kapcsolatosan;  
2013.02.20-án az Étv.  38/D. § értelmezéséről kértem állásfoglalást;  
2013.04.18-án a NAV-hoz fordultam az ÉTDR-rel kapcsolatos eljárási 
illeték utalásával kapcsolatosan, miután egyes önkormányzatok rossz 
számlaszámot adtak meg. 

- 2013 júliusában az elektronikus építési napló bevezetésével kapcsolatos 
belügyminisztériumi oktatáson kamaránk részéről 3 fő vett részt.  

2013.09.17-én 2 fő tartott tagjainknak bemutató előadást a 
Szabadművelődés Házában, illetve gyakorlati oktatást szerveztünk 2013. 
10. 03-án, és 04-én a Jáky József Középiskolában. 
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- További jogszabályi változásokra, új rendeletekre hívtuk fel a figyelmet, 
így: 

az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási 
tevékenységről szóló 266/2013. (VII. 11.) számú rendeletre 
(Szakmagyakorlási Kódex), 

az építési termék építménybe történő betervezésének és beépítésének, 
ennek során a teljesítmény igazolásának részletes szabályairól szóló 
275/2013. (VII. 16.) számú rendeletre, 
a székesfehérvári HÉSZ módosítására. 

• Honlapunkon folyamatosan követtük a szakirányú programokat, képzéseket. 
Szakmai napok, kirándulások szervezésével segítettünk tagjaink ingyenes 
továbbképzésében, kiállításokon vettünk részt, így: 

- Támogattuk a "Tetőépítés garanciákkal" című, a Fehérvár Tető Kft. által 
szervezett 2013. 02. 01-i szakmai konferenciát. 

- Folytatódtak 2013-ban is a „Királykúti Teadélutánok” (2013.01.30; 
2013.02.13). 

- Kötelező továbbképzést tartottunk az Építőmesterek Szakmai Egyesülete 
szervezésében 2013. 04. 12-én a Szabadművelődés Házában. 

- Wienerberger szakmai nap volt - kiegészítve a falvizesedéssel kapcsolatos 
előadással - 2013. 05. 23-án. 

- Egyetemes és akadálymentes tervezés – kétnapos képzés volt a 
Szabadművelődés Házában 2013. 07. 04-05-én. 

- Igari Antal szervezésében autóbuszos szakmai kirándulás volt Dél-
Olaszországban 2013. 06. 29 – 07. 07 között. 

- A „Környezet- és energiatudatos építés a passzívházak tükrében” címmel 
szakmai napot tartottunk 2013. 10. 08-án a Szabadművelődés Házában. 

- Részt vettünk a 2013. évi „Fejér Megyei Építőipari Nívódíj” pályázat 
elbírálásában, mely díj alapítójaként kamaránk jelentős anyagi támogatást 
is ad.  

- A passzívházakról szóló kiállításunkkal az „Építőipari Vállalkozások 
Szakmai Napja” programját színesítettük 2013. 06. 01-én.  

- Szakmai kirándulást szerveztünk – elsősorban a tisztségviselők részére – 
2013. 06. 21-én Badacsony térségében, 2013. 11. 23-án Felcsút-Etyek 
településekre. 
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• Székesfehérvár Polgármesteri Hivatalának építésigazgatási gyakorlatával 
kapcsolatosan az érintettekkel egyeztetéseket tartottunk, így: 

- Többszöri kérésünknek megfelelően Székesfehérvár Megyei Jogú Város 
Polgármesteri Hivatal Hatósági Főosztály Építésigazgatási Irodája 2013. 
03. 06-tól kezdődően minden szerdán, délután 13:00 és 16:30 között 
tervezői fogadónapot tart, melynek célja a tervezési szakaszban felmerülő 
bizonytalanságok tisztázása, tervezés segítése. 

- A székesfehérvári építésigazgatásban tapasztaltakkal kapcsolatosan 
személyes levélben kerestem meg Polgármester Urat, melyben újfent 
felhívtam a figyelmét az ügyek intézésénél tapasztalt jogszabálysértésekre, 
az ügyfélbarát, szolgáltató jellegű ügyintézői hozzáállás hiányára. Többen 
jelezték, hogy "erélyesebb" fellépést is tehetne már a kamara. 2013. 11. 22-
én tartott egyeztetésen - melyen kamaránkat 4 fő képviselte - a tapasztalt 
jogszabálysértésekről egy kb. 200 oldalas összegyűjtött anyagot tettem le a 
Polgármester Úr asztalára, bízva az érdemi változásokban. Az anyagot 
kifejezetten polgármesteri kérésre készítettem el. 

• 2013. 01. 15-én Dr. Andó Péterné lemondott titkári tisztségéről. A Fejér 
Megyei Építészek Kamarájának Elnöksége egyhangúan úgy döntött, hogy 
2013.02.11-től Prekop Juditot bízza meg a titkári feladatok ellátásával. 

• 2013. évben 11 alkalommal tartottunk kibővített 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 2013.04.05-i illetve a 2013.11.15-
i tisztújító Küldöttgyűlésén. 

• Statisztika:  

FÉK taglétszáma 2014. 01. 31-én:  

Tag és nyilvántartott létszám:  340 fő (302 fő tag + 38 fő nyilvántartott) 

Teljes tagdíjat fizet:               218 fő 

Kettős kamarai tagdíjat fizet:    27 fő  

Időarányos tagdíjat fizet:                   1 fő 

Aktív tagok összesen:   246 fő 

Nyilvántartási díjat fizet:       33 fő 

70 év feletti és nyilvántartott tag:   10 fő (6 fő tag, 4 fő nyilvántartott) 

Szüneteltet:         51 fő (50 fő tag, 1 fő nyilvántartott) 
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2013 évi levelezés: 

485 sorszámú iratanyag ; 2083 db beérkező, 1100 db kimenő e-mail levelezés 
történt. 

II. A 2013. évi költségvetési beszámoló: (lásd mellékelt táblázatot is) 

Bevételek: 

• A tagdíjbevétel 2013. évben közel 2,6 millió Ft-tal elmaradt a tervezetthez 
képest, viszont az igazgatási és szolgáltatási díjból több mint 1 millió Ft többlet 
jelentkezett a tervezetthez képest. 

A pénzintézeti kamatból származó bevétel az ismert gazdasági körülmények 
miatt kevesebb lett, mértéke a bevételi oldalon nem számottevő. 

A kettős kamarai tagdíjra vonatkozó mérnök kamarai megállapodással is 
csökkent a tagdíjból származó bevétel. (Kamaránknak fizetett rész 26.000,- Ft) 

Összességében 1,9 millió Ft-tal kevesebb bevétel teljesült, ami kedvezőbb, az 
előző évi elmaradásokhoz képest. 

Kiadások: 

• A tervezett kiadásokat alapvetően nem haladta meg a tényleges kiadások 
összege, a titkárváltással kapcsolatos költségek (a lemondott titkár 
javadalmazása) magasabbak lettek a tervezettnél. A tisztségviselők szakmai 
költsége jóval alulmaradt a tervezetthez képest. A kiadási tételeknél 
törekedtünk arra, hogy a 2013. évre betervezett költségek keretén belül 
maradjunk.  

Összegzés: 

• Kamaránk az elmúlt évben takarékosan, jól gazdálkodott, a 2013. évi záró 
egyenleg a tervezetthez képest közel 900 ezer forint többletet mutat. 
(11.925.000,- Ft) 
A közel 12 millió Ft-os 2014. évi nyitóegyenleg jó alapot ad a további szakmai 
programok, továbbképzések, kirándulások egyéb rendezvények megtartásához. 
 

III. Tervezett feladatok 2014-es évre: 
 

• A kötelező és szabadon választott szakmai továbbképzések, kiállítások, 
előadások szervezése továbbra is alapvető feladat. Lehetőségeink szerint a saját 
szervezésű továbbképzéseket tagjainknak továbbra is térítésmentesen 
biztosítjuk. 

• Tervezzük egy „tűzvédelmi” konferencia megtartását. 

• Továbbra is részt veszünk a „Fejér Megyei Építőipari Nívódíj”- hoz 
kapcsolódó feladatok ellátásában, az építőipari vállalkozások szakmai napján. 
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• Honlapunkat saját szerkesztésben üzemeltetjük. Mindenki számára személyes 
bemutatkozási lehetőséget biztosítunk, így a saját szerkesztésű oldal bárki 
számára elérhető. Ezt a lehetőséget érdemes kihasználni. 

Egyéb, a honlapon megjelentetni kívánt hír, program, hirdetés, közlemény 
kapcsán is keressétek a honlap szerkesztéséért felelős kamara elnökét. 

Várjuk a nem csak fehérvári híreket, programokat, közleményeket. 

• A tisztségviselőknek biztosított szakmai utakat, kirándulásokat fontosnak 
tartom. Természetesen további tagtársaink részvételére is adódik lehetőség, 
mellyel a kamara életében szerepet vállalókat kívánjuk elismerni. 

• A MÉK munkájában továbbra is segítséget nyújtunk a Területi Elnökök 
Testületi ülésein, titkári értekezleteken való részvétellel. Szeretném, ha 
küldötteink aktívabban részt vennének a MÉK küldöttgyűlésein, ne forduljon 
az elő - mint a legutóbbi küldöttgyűlésen -, hogy kamaránkat csak az elnök 
képviselte. 
Ennek „ösztönző” rendszerén érdemes elgondolkodnunk. 

• A folyamatos rendeletváltozások miatt szükséges alapszabályunk pontosítása, 
naprakész módosítása. 

• Az Ybl Emlékév-2014 rendezvényein, azok szervezésében kamaránk 
folyamatosan részt vesz, pályázati támogatással kiállítást állítunk össze „Ybl-
díjas építészek munkái Székesfehérváron” címmel. 

 
IV. A 2014. évi költségvetési terv: (lásd mellékelt táblázatot is) 

 
Bevételek: 

• A tervezett tagdíjbevétel – a megemelt tagdíj ellenére - az aktív tagok 
számának csökkenése miatt 2014. évben kevesebb lesz. 

• A kettős kamarai tagdíjak mértékét idén már törvény szabályozza, nem kell 
külön megállapodnunk a mérnöki kamarával. 

Kiadások 

• A MÉK részére fizetendő tagdíjrészesedés nagyságrendileg nem változik. Új 
elem, a 2014 júliusától bevezetendő e-ügyintézés miatt tagonként a MÉK-nek 
fizetendő 1000,- Ft. 

• A megbízási és tiszteletdíjak nem változnak, 2014-ben a titkár, az 
adminisztrátor, az elnök díja a 2013. évinek megfelelő, a közterhek viszont 
kevesebbek. 
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• A könyvelés díja változatlan marad, a honlap költségeinél a szerver használati 
díja, a domain név fenntartása beépül az „Irodai berendezések karbantartási és 
informatikai költsége” tételbe. 

• A 2013. évhez hasonlóan egyéb költséget jelent pl. az ARÉV Baráti Kör 
támogatása, a Fejér Megyei Építőipari Nívódíj részesedése, a 2014 évi Ybl-
emlékévhez kapcsolódó költségek. 

• A tisztségviselők szakmai költségére, a „szakmai továbbképzési programok, 
kiállítások, előadások, pályázatok” kiadásaira 500 ezer Ft-tal többet irányozunk 
elő. 

• További „egyszeri” kiadást jelent az e-ügyintézésre való áttérés, illetve a már 
nem támogatott operációs rendszer (Windows XP) miatt a számítógépek 
tervezett cseréje. 

 

 
 
Székesfehérvár, 2014. április 08.                                        
 

            
   Németh László 

     elnök 


