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ELNÖKSÉGI BESZÁMOLÓ (2018. május - 2019. május)
Tisztelt Kollégák, kedves Hölgyek és Urak!
Ismét eltelt egy év, és ezzel lezárult a 2015-19-es elnökségi ciklus a Területi Kamara életében. A 2018
májusától mostanáig tartó időszak más volt, mint a korábbi évek, mivel az új kormányzati ciklusban valamivel csökkent a jogszabály módosítások száma - az Étv. négyszer, a Településképvédelmi tv. kétszer,
a Szerzői jogi törvény öt ütemben változott, az OTrT helyett összevont kiemelt területi törvény született , és különösen csökkent azon jogszabályok száma, amelyben kikérték a Kamara véleményét. Ez köszönhető a tavaly tavaszi választások utáni kormányzati átszervezésekből adódó bizonytalan időszaknak, az
építésügy 2 minisztériumhoz történő átszervezésének, illetve a felügyeleti szervünkben megjelenő új emberek aktivitásának.
Az idei elnökségi beszámoló ezt a furcsa időszakot kívánja bemutatni.
(Az elnökségi beszámoló nem a naptári évet, hanem a legutóbbi küldöttgyűlés óta eltelt 1 évet öleli fel).
Adatok a tagságról:
2017-2018. májusig
Taglétszám:
363 fő
Jelenleg szüneteltet:
117 fő
Egyéb névjegyzékben (műszaki ellenőr, 96 fő
műszaki vezető):
Tagságunk sorába felvételt nyert:
14 fő
Kizárás alatt:
0 fő
Kilépett:
3 fő
Tagságunkból elhunyt kollégák:
Dsida Ottó

2018-2019. májusig
372 fő
114 fő
90 fő
6 fő
0 fő
4 fő
Bircher László, Dani
István, Dobai Tibor,
Dr. Fekete Zoltán,
Koncsek László

Fenti adatokból kitűnik, a szüneteltetők száma stagnál, amely furcsa annak fényében, hogy dübörög a
gazdaság, ugyanakkor örvendetes, hogy nem csökkent a taglétszámunk.
Kamaránkat érintő helyi ügyek, elnökségi munka:
Az elmúlt év helyi feladatai a korábbi évekhez hasonlóak voltak. A kamara elnöksége, bizottságai végezték a munkájukat, a határozatképesség minden esetben biztosított volt. Az elnökség általában havi
rendszerességgel ülésezik, az elnökségi ülések között pedig email-en keresztül tartja a kapcsolatot, és
hoz olyan döntéseket, amelyek ilyen módon meghozhatóak.
A mindennapi feladatok a rendezvények szervezésére, támogatására, az esetlegesen érkező Önkományzati és egyéb szervezetek megkereséseire történő reakciókra, tagfelvételi ügyekre, a MÉK-kel történő
kapcsolattartásra, véleményformálásra terjednek ki.
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Az életünket alapvetően befolyásoló döntések, jogszabályváltozások jellemzően országos szinten történnek, így az elnökségi munka nagy részét is az ezzel kapcsolatos véleményalkotás, javaslattétel, álláspontunk képviselete jellemezte.
Ennek egyik fóruma a beérkező javaslatok, kérdések elnökségen belüli tárgyalása és megválaszolása
volt, a másik legalább ilyen jelentős fórum a Területi Elnökök Tanácsa, azaz a TET volt.
Tapasztalataink szerint a MÉK befogadó volt az építő jellegű javaslatokra, és korlátozott érdekérvényesítő
képességének megfelelően igyekezett mindent megtenni az építészek védelme, képviselete érdekében
az érintett fórumokon.
Területi Kamaránk képviselete a MÉK választott tisztségviselői között számottevő, hiszen a MÉK egyik
alelnöke Tutervai Mátyás, a Felügyelő Bizottság tagja pedig Körmendy János.
A MÉK elnökség határozott célja, hogy sokkal több feladat megoldásába vonja be a Területi Kamarákat,
biztosítva ezáltal a közös bölcsességből következő eredményesebb munkát és a szélesebb körű tájékoztatást. Az erre a célra létrehozott munkacsoportok munkáját lejjebb ismertetjük.
Fontos újra hangsúlyozni, hogy a Területi Kamara és a MÉK munkáját nem lehet megítélni a munkánkat
érintő, megjelenő jogszabályok/jogszabályváltozások mennyiségével és azok minőségével.
A MÉK minden szinten igyekezett minden tőle telhetőt megtenni annak érdekében, hogy érthető, használható, az érintettek és az épített környezet érdekeit szolgáló jogszabályi környezet jöjjön létre. Ugyanakkor, mint az élet egyéb területein is érzékelhető, ezt a szándékot sok esetben felülírja a politikai akarat,
az az erő, amit nem minden esetben a szakmai érvek irányítanak, vagy befolyásolnak.
A közvélemény általában csak a végeredményt ismerheti meg és érthetően az alapján ítél. Az előkészítő
fázisok a jogalkotás szabályai szerint nem publikusak, így nem látható, hogy milyen szakmai lehetetlenségekből születik egy-egy jogszabály, hogy mikor és hogyan kapunk meg egy tervezetet véleményezésre, és mi az, amit sikerül, vagy nem sikerül elérnie a MÉK-nek, hogy valamennyire használhatóvá
tegye az adott jogszabályt. Ez változó mértékben sikerült az elmúlt időszakban, és ennek okán érezhető,
hogy míg egy viszonylag használható jogszabály módosításnál a tagság egyszerűen konstatálja a helyzetet, addig egy jogalkotási agyrémnél egyből a Kamara véréért kiált, függetlenül attól, hogy tudja-e, hogy
a Kamara a tagok érdekeiért kiállt-e, és múlt-e rajta a legcsekélyebb mértékben is az adott jogszabály
végeredménye.
A Területi Kamara kapcsolata kiegyensúlyozott a helyi önkormányzatokkal és egyéb kormányzati szervekkel. Ugyanakkor ezen a téren még van mit fejlődnünk, bár a politikával való kapcsolattartás nem tartozik a könnyen végrehajtható feladatok közé.
Megfelelő munkakapcsolatot ápolunk a Magyar Mérnök Kamara területi szervezetével. Az utóbbi időszakban előrehaladott tárgyalások folynak az MMK illetékeseivel a Közterület Alakítási Tervek szükségességét, a hiányukból adódó problémákat illetően, mellyel kapcsolatban igyekszünk közösen fellépni az érintett hatóságok és önkormányzatok megkeresésével, szem előtt tartva, hogy a megoldás nem jelenthet
többlet tehertételt a tagjainknak.
Együttműködési megállapodást kötöttünk a Magyar Építőművészek Szövetségével, akikkel közös szakmai programokat szervezünk, kiállításokat hozunk el Tőlük és viszünk hozzájuk.
Küldöttgyűlés, taggyűlés:
Legutóbb 2018 júniusában tartottunk területi küldöttgyűlést, közepes részvétellel.
A 2018-as küldöttgyűlés elfogadta az elnökség és a különböző bizottságok jelentéseit, a 2017. évi költségvetési beszámolót és a 2018. évi költségvetési tervet.
Az utóbbi időszakban 3 országos küldöttgyűlés volt/lesz.
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2018. 05. 25.
o Beszámoló a MÉK Elnökségének 2017. évi munkájáról és gazdálkodásáról
o A MÉK Felügyelő Bizottságának véleménye
o Beszámoló a MÉK Nonprofit Kft. 2017. évi működéséről és gazdálkodásáról
o A MÉK Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának véleménye
o A MÉK Etikai-fegyelmi Bizottságának 2017. évi beszámolója
o A MÉK Felügyelő Bizottságának 2017. évi beszámolója
o A MÉK 2018. évi programja
o A MÉK 2018. évi költségvetésének módosítása
o A MÉK Felügyelő Bizottságának véleménye a költségvetés módosításáról
o MÉK Alapszabály módosítása a FEB véleményének figyelembevételével
o MÉK Etikai-fegyelmi Szabályzat módosítása
o MÉK Szakmai gyakorlat szakirányúsága szabályzat módosítása
2018. 11. 30.
o MÉK Kamarai stratégia
o Munkacsoportok beszámolója
o MÉK 2019. évi költségvetésének tervezete és a 2019. évi tagdíj
o A MÉK Felügyelő Bizottságának jelentése
o A MÉK Pénzügyi és gazdálkodási szabályzatának módosítása
o Jogosultsági szabályzat
o TAK konferencia
2019. 05. 31.
o Jelen pont a napirend meghatározását követően kerül kiegészítésre.
Gazdálkodás:
A 2018-as év gazdasági szempontból a MÉK életében kevésbé döcögős volt, amely összefüggött a Miniszterelnökségi együttműködéssel, illetve a szakmai továbbképzések központosításával is. Ebből adódóan egyre több forrás jut a MÉK-nél is a szakmai munkára. Ez várhatóan az idei évben hangsúlyosabban
fog megmutatkozni a mindennapokban.
A megyei kamara gazdasági helyzete stabil, kiegyensúlyozott. A korábbi évek takarékos működése eredményeképpen továbbra is biztosítani tudjuk a vállalt feladatok elvégzéséhez szükséges anyagi forrásokat,
a tervezett események, rendezvények anyagi kereteit.
A mellékelt 2018. évi költségvetési adatok és 2019. évi tervezet alapján a következő 12 hónapban sem
kell attól tartanunk, hogy a helyi kamara pénzügyi helyzete bizonytalanná válna.
Célunk, hogy ésszerű takarékosság mellett minden, a tagok számára fontos szolgáltatást, minden értelmes, értékes rendezvény megrendezését, támogatását biztosítani tudjuk. Csak bíztatni tudunk minden
kamarai tagot, hogy amennyiben ötlete, igénye van valamilyen közérdeklődésre számot tartó rendezvényre, és érez magában erőt arra, hogy annak megszervezésében esetleg részt is vegyen, úgy bátran
jelezze.
- 2018-as költségvetési beszámoló:
- 2018-ban a tervezetthez képest a bevételek kis mértékben nőttek. Ez a növekedés leginkább a
TAK bírálattal kapcsolatos támogatás összegéből adódik. Sajnos jelentős a kintlévőségünk (bár a dec.
31-i összeget növeli, hogy a TAK bírálatra kapott összeget januárban kaptuk meg, így az kintlévőségként
szerepel, azaz a tényleges kintlévőség ennyivel kevesebb. Ugyanakkor a tagdíjtartozás is jelentősen növekedett. ) Igyekszünk mindent megtenni, hogy rábírjuk a késedelemben lévő tagjainkat az elmaradások
rendezésére.
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- 2018-ban a Kamara működési költségei a tervezettnek megfelelően alakultak, igyekeztünk a
dologi költségekkel jól gazdálkodni. A TAK bírálatra fordított összeg részben bérjellegű volt, részben pedig a szolgáltatásoknál szerepel (ennek oka a különböző módon történt kifizetések). A szakmai munkára
fordított összeg alacsonyabb volt a tervezettnél, amely egyes projektek lefutási idejéből (illetve elmaradásából), a beérkezett támogatási igények változó mértékéből adódott. A Miniszterelnökségtől kapott 5
milliós összeget részben szakmai programok szervezésére, támogatására, részben pedig működési költségekre fordítottuk. 2018-ban ismételten rendeztünk kamarai tematikus kiállítást. Összességében a kiadások mintegy 5 millió forinttal alacsonyabbak voltak a tervezettnél.
Ebből adódik, hogy a 2018-as tényleges maradvány jelentősen nagyobb a tervezettnél, és ez ad lehetőséget arra, hogy a 2019-es évben is megfelelő összeget tervezhessünk szakmai munkára.
Ugyanakkor a nyitó pénzkészletünk összegét árnyalja, egyrészt a 2019-ben kifizetendő, még 2018-ra
vonatkozó cca 5 milliós 2018-as költség, illetve a jelentős kintlévőségünk (amennyiben ez a 2 tétel odavissza rendeződne, úgy lenne a tényleges tartalékunk megegyező a nyitó pénzkészletünkkel).
- 2019-es költségvetés tervezet:
- A kamarai tagdíj növekedéséből adódóan 2019-ban nagyobb tagdíjbevétellel számolunk.
- A bérek közterhekkel növelt összege és a dologi kiadások kis mértékben nőnek. Ennek oka,
hogy tisztújítás lévén ebben az évben a jelölőbizottság munkáját is finanszírozni kell..
- A 2019-as bevételnél nem szerepel az idei Miniszterelnökségi támogatás, mivel ennek sorsa
jelenleg ismeretlen. Ebből adódóan a bevételek kis mértékben csökkennek. Amennyiben beérkezik valamilyen támogatás, úgy azt részben szakmai programok finanszírozására, részben pedig működési költségekre kívánjuk fordítani.
- 2019-ben nem tervezünk nagyobb léptékű, saját szervezésű tematikus kiállítást, a következő
ilyen anyag összeállítása 2020-ban várható. Továbbra is él a Megye Építészetéért Díj és a Diplomadíj
kiírása, ennek költsége szerepel a tervezetben. Ugyancsak szerepelnek a szakmai programban a különböző szakmai rendezvények támogatásai, szervezési költségei.
- 2019-ben is biztosítjuk tagjaink számára a költségek átvállalása melletti kötelező továbbképzést.
Összességében elmondható, hogy a likviditásunk megőrzése mellett a többletforrásokat teljes körűen
szakmai célokra kívánjuk fordítani.
Területi Elnökök Tanácsa (TET):
A TET az eltelt időszakban 4 alkalommal ült össze, ennek során az alábbi fontosabb napirendi pontokat
tárgyalta:
2018. 10. 03-04. Debrecen
o A 2019. évi tagdíj és nyilvántartási díj mértéke
o Építési Beruházási Folyamatok és a Tervezői Szolgáltatások Rendszere
2018. 10. 29.
o A 2019. évi tagdíj és nyilvántartási díj mértéke, és a tagdíj emelés indokolása
o Az 1. napirendi ponttal összefüggő Pénzügyi és Gazdálkodási Szabályzat módosítás
o Jogosultsági Szabályzat
o Kamarai stratégia
o Egységes szakmafelügyeleti rendszer kérdése
2019. 03. 05.
o Mintaterv ötletpályázat
2019. 04. 24-25. Inárcs
o Jogosultsági szabályzat
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o Kamarai stratégia
o Kötelező felelősségbiztosítás
o A már megvalósult épülethez kötődő építészeti alkotás és az építészeti-műszaki dokumentáció
ismételt felhasználásának ajánlott díjszabása szabályzat
Szakmai élet
Az utóbbi időszak nagy publicitást kapó és vitákat kiváltó intézkedése az új településkép védelmi törvény
(2016. évi LXXIV. törvény) megalkotása volt. Ez a törvény, illetve annak végrehajtási rendelete több feladatot is rótt az Építész Kamarára. Egyrészt lehetőséget biztosít, hogy az arra hivatott, érdeklődő tagjaink
részt vegyenek a Települési Arculati Kézikönyv (TAK) elkészítésében, másrészt mivel a jogszabály minden település esetében főépítész közreműködését írja elő, ezért lehetőséget nyit tagjaink számára, hogy
főépítészként közreműködjenek a folyamatban (amennyiben megfelelnek a főépítészi pozíció követelményeinek). Elvileg ennek a folyamatnak le kellett volna csengenie 2017-ben, de megyénkben kicsit lassabban haladt a TAK-ok készítése, így voltak olyan TAK-ok, amelyeket 2018. 2. félévében tudtunk véleményezni.
Hasonlóan a korábbiakhoz, megállapítható, hogy bár az elkészült anyagok színvonala hullámzó, de az
mindenképp erénye az egész folyamatnak, hogy sok település végre intenzívebben foglalkozott a település képével, igyekezett meghatározni, hogy mik a jó és rossz példák, és az épített környezet állapota és
jövője sok helyen újra téma volt.
Több esetben felvetett kérdéseket, hogy a TAK-ot csak "kipipálni" kívánó települések és TAK készítők
esetében elég határozott volt-e a kamarai bírálat, a megfelelő tanulságokat a későbbiekben célszerű
lenne levonni.
Arra bíztatunk minden Tervező kollégát, hogy a munkája során az eddig megszokott HÉSZ mellett tanulmányozza a tervezési területét érintő TAK-ot és településképi rendeletet, különös tekintettel arra, hogy
például több település esetében megjelent a főépítészi vagy településképi egyeztetés (előzetes szakmai
konzultáció – az egyszerű bejelentési eljárás esetén is, illetve a településképi véleményezés, azaz a tervtanács) kötelezettsége.
Mint azt már korábban is említettük, a 2017. év végén megalakult új MÉK Elnökségnek egyik első és
legjelentősebb döntése volt, hogy a területi építész kamarákat – az anyagi lehetőségeire tekintettel, a
korábban kialakult gyakorlaton túl – a MÉK fokozottabban kívánja bevonni az országos kamara szakmai
munkájába, a döntések meghozatalába. Feltétlenül szükséges a jelentősebb kérdésekben és feladatokban az országos és területi kamarák közötti, - mindkét irányú - rendszeres és automatikus információ
áramlás megteremtése, naprakésszé tétele.
A szakmai feladatainak ellátására a MÉK Elnökségének 3 szakértői testületet és 1 szerkesztő bizottságot
valamint 11 munkacsoportot kell létrehoznia. Ezek közül az alábbi területeken kívánja a MÉK a nagyon
szoros együttműködést a területi kamarákkal megteremteni, velük együtt dolgozni:
• Kommunikációs munkacsoport
• Oktatási munkacsoport
• Közbeszerzési munkacsoport
• Beruházási folyamatok és tervezői szolgáltatási rendszer munkacsoport
• Tervezői szolgáltatás díjszámítása munkacsoport
• Tervek műszaki tartalma és mintatervek munkacsoport
• Szakmai segédletek munkacsoport
• Szerzői jog munkacsoport
A munkacsoportokat a Területi Kamarák régiónként delegált tagjai és az Elnökség képviselője alkotja.
Rendkívül fontos, hogy a munkacsoportba delegált kolléga a munkacsoporti döntések során ne csak a
személyes, hanem az őt delegáló területi kamarák véleményét és elvárásait is képviselje. A delegált személynek a feladata nemcsak a munkacsoportban való együttműködés, hanem a munkacsoportban folyó
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munkáról és meghozott döntésekről azonnali tájékoztatás nyújtása a területi elnökségek felé, így teremtve
meg az információk naprakész kétirányú áramlását a MÉK szakmai munkavégzése és a területi kamarák
között.
Területi Kamaránk az Oktatási munkacsoportba Fodróczy Józsefet, a Tervek műszaki tartalma és mintatervek munkacsoportba Petrovicz Attilát delegálta. A MÉK elnöksége részéről, de természetesen a Területi Kamaránk véleményét is képviselve a Kommunikációs munkacsoport és a nem regionális elven szervezett Kamarai stratégia munkacsoport (mely gyakorlatilag a MÉK elnöksége) felelőse Tutervai Mátyás.
A további 6 munkacsoportban régiónkat a Somogy, Vas, Veszprém és Zala megye építész kamarák tagjai
képviselik. A regionális információáramlás „nem kifogástalan”!
Az egyes munkacsoportok megkezdték a munkájukat, melyről a kapott információk alapján igyekszünk
folyamatosan beszámolni. Az eddigi tapasztalatok alapján a munkacsoportok vegyes hatékonysággal
Elnökségünk arra bíztatja a Tagságot, hogy a fenti témákkal kapcsolatos építő véleményét, kritikáját javaslatait folyamatosan jutassa el nekünk, lehetővé téve ezáltal, hogy a Kamara még inkább a Tagok
véleményének ismeretében, azt képviselve tudja a munkáját végezni.
- Kamarai stratégia:
A MÉK új elnöksége a korábban említett munkacsoportok keretében kívánja megalkotni a Kamara stratégiáját. A MÉK Elnökség terve, hogy a Kamara stratégiáját a Kamara társadalomban, közéletben, a
szakmában betöltött szerepe, feladata alapján határozza meg, hiszen ezek generálják a Kamara céljait,
feladatait. A 2018. novemberi országos küldöttgyűlés feladatul szabta a MÉK számára, hogy a kamarai
stratégiából 3 pontot kiemelve, azok vitaanyagát a 2019. májusi küldöttgyűlésre előterjessze.
Ezek az alábbiak:
- a tagdíjreform,
- a szakirányú gyakorlat megszerzésének szabályozása,
- az országos szakmafelügyeleti rendszer kidolgozása.

Ezeket a kérdéseket az országos küldöttgyűlés 2019. 05. 30-án fogja tárgyalni. A témákkal kapcsolatos
pillanatnyi helyzetről a taggyűlésen fogunk beszámolni.
- Felelősségbiztosítás:
A MÉK honlapján a közeljövőben elérhető lesz egy olyan szolgáltatás, amelynek igénybevétele esetén a
kamarai tagok általános és az egyszerű bejelentésekre vonatkozó felelősségbiztosítást tudnak kötni, egy
a kamarai tagoknak nyújtott speciálisan kedvező feltételekkel. A szolgáltatás lehetőséget biztosít mind az
új biztosítások megkötésére, mind pedig a meglévő biztosítások módosítására, mindazzal az ingyenes
tanácsadással együtt, amivel minden érintett meg tudja ítélni, hogy számára mi a legkedvezőbb konstrukció, meglévő biztosítás esetén érdemes-e azt módosítani. A konstrukcióról a későbbiekben részletes
információk lesznek elérhetőek a MÉK honlapján.
- Jogszabályváltozások:
Mint azt már korábban is jeleztük, a jogszabályváltozások gyakorisága, és még inkább Kamarai véleményezése erőteljesen csökkent az utóbbi időszakban. A MÉK igyekszik mindent megtenni annak érdekében, hogy véleményezhesse a bennünket érintő jogszabályváltozásokat, függetlenül attól, hogy a kamarai
véleményt mennyiben kívánják figyelembe venni. Egy ideális világban nyilván figyelembe veszik...
Területi Kamaránk 2 éve javasolta a többi területi kamarának és a MÉK-nek, hogy a Kamara teremtse
meg a pénzügyi forrásait egy olyan jogszabály előkészítő munkának, amely átfogó, a teljes építési jogot
érintő és az alapoktól újrafogalmazó jogszabály csomag előállítását teszi lehetővé, mivel a rossz és roszszabb jogszabályok foltozgatása nem Európába, sőt leginkább sehová sem vezet. Javaslatunk egyes
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területi kamarák részéről "visszafogott támogatást élvez", az utóbbi évben nem mozdult előre a dolog, de
nem adjuk fel... Az érintett munkacsoportok felé továbbra is jelezni fogjuk a fenti javaslatot.
- Cégnyilvántartás, iparkamarai regisztráció:
A Kamara a kamarai törvénynek megfelelően felállította a cégnyilvántartás informatikai rendszerét, amely
elég döcögősen indult el. Az utóbbi időszakban tapasztalható, hogy az Építési Hatóságok is ellenőrzik a
tervező cégek regisztrációjának meglétét, így felhívjuk mindenki figyelmét arra, hogy aki még cégként
nem regisztrált, az mielőbb tegye meg.
Az Iparkamarai fronton a helyzet változatlan, csapataink harcban állnak, de az Iparkamara érdekérvényesítő képessége és kapcsolati tőkéje más léptékű, mint a miénk. Elég pontosan jellemzi az ezzel kapcsolatos helyzetet, hogy a fentiek már 2 éve szerepelnek a beszámolókban, de nincs előrelépés annak ellenére sem, hogy az új kormányzati ciklusban megjelenő, bennünket felügyelő államtitkár szóban nyitott
volt a kérdés felülvizsgálatára.
- Tervezési díjszabás:
Ebben a témában nincs előrelépés. A korábban említett 1056/2015 számú Kormányrendeletben már voltak biztató jelek, de tényleges eredményről még nem tudunk beszámolni. Pillanatnyi információnk szerint
a példaképül választott német HOAI is az utolsókat rúgja az Európai Unióban. A MÉK érintett munkacsoportjainak fontos feladatot jelent ez a kérdés a jövőben is.
- Szakmafelügyelet, kamarai biztosi hálózat:
A kamarai stratégia részeként a MÉK igyekszik megújítani, megerősíteni a szakmafelügyeleti munkát. Az
aktuális helyzetről, mint azt fentebb már jeleztük, a taggyűlésen számolunk be.
Internet:
A MÉK honlapja mind tartalmát, mind külsejét tekintve korábban megújult, bőséges tartalommal rendelkezésére áll mindenkinek, javasoljuk, hogy minél többet használják tagjaink, különös tekintettel a jogszabály figyelő szolgáltatásra. Ebben a folyamatosan változó világban ez sajnos elengedhetetlen.
Ugyanakkor az igazsághoz az is hozzátartozik, hogy a mai honlap is erős ráncfelvarrásra szorul, az ezzel
kapcsolatos munkák megkezdődtek.
A helyi honlapunkon megteremtettük annak lehetőségét, hogy mindenki korlátozott terjedelemben bemutatkozhasson, az ezzel kapcsolatos információkat megküldtük tagjainknak.
Elindítottuk a Területi kamara Facebook oldalát, ahol gyorsabban, naprakészebben tudjuk az aktuális
információkat közvetíteni. Jó szívvel ajánljuk minden tagunknak, hogy ott is tájékozódjon a napi ügyekről.
https://www.facebook.com/Gy%C5%91r-Moson-Sopron-Megyei-%C3%89p%C3%ADt%C3%A9sz-Kamara-761459793985671/?ref=aymt_homepage_panel
Kamarai Közlöny:
A Kamarai Közlöny átalakult. Ritkábban jelenik meg, de igényesebbé vált. A kiadvány online változata
elérhető a MÉK honlapon.
MÉK hírlevél:
A MÉK azon tagoknak küld hírlevelet, akik regisztrálták magukat erre a szolgáltatásra. A tavalyihoz hasonlóan buzdítunk mindenkit, hogy ha még nem regisztrált, tegye meg.
Megyei hírlevél:
Helyi hírlevelünket, mely az aktuális hírek függvényében alkalmanként kerül összeállításra, email-ben
küldjük meg tagjainknak. Emellett igyekeztünk és igyekszünk továbbra is minden olyan anyagot soron
kívül eljuttatni mindenkinek, ami megkönnyítheti az eligazodást akár az ágazatot, akár a kamarát érintő
jogszabályokban.
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Megjelenés a médiában:
Mind a területi kamara, mind a MÉK alulreprezentált a nyomtatott és egyéb médiában.
Mindaddig, amíg az építészet, mint a társadalom átlagának igényét reprezentáló művészeti ág, és ezáltal
maguk az építészek nem lesznek sokkal inkább részei a társadalmi közbeszédnek, nincs esélyünk arra,
hogy a szakma elfogadottsága,súlya az elvárható szintre emelkedjen mind a lakosság, mind pedig a jogalkotók körében. Ebben csak nagyobb jelenléttel a mindennapokban, a hangunk, a véleményünk hallatásával van lehetőségünk.
A Kisalföld újság tulajdonosváltása kapcsán a korábban tervezett rendszeres megjelenési elképzelésünk
egyenlőre aktualitását vesztette, amennyiben az újság új felelős szerkesztőivel sikerül kapcsolatot teremtenünk, visszatérünk erre a kérdésre.
A kommunikációt illetően a MÉK is igyekszik új struktúrát, új felületeket kialakítani, hatékonyabb módon
közvetíteni az üzeneteit, melyet a területek is átvehetnek majd.
Oktatások, választható továbbképzés:
Igyekszünk ingyenesen, érdekes valóban értékes programokkal biztosítani tagjaink számára a továbbképzési rendszerben előírtak teljesíthetőségét.
Megyénk azon 2 megye egyike, amely a kötelező továbbképzést ingyenesen (mintegy a tagdíjért) biztosította tagjainak.
A továbbképzési rendszer változása, központosítása eredményeképpen ez a költség sajnos növekszik,
mivel a kötelező továbbképzések árát (10.000.- Ft + ÁFA/fő) - ami tartalmazza a MÉK erre költött kiadásait
és egyéb költségeit - nem mi határozzuk meg.
Kamaránk az ingyenes kötelező továbbképzést továbbra is biztosítani kívánja a tagdíjhátralékkal nem
rendelkező tagjainak.
A választható képzésben szerezhető pontok gyűjtését kirándulások, előadások, kiállítások szervezésével
igyekszünk elősegíteni. Minden megkeresést, a környéken szervezett program ajánlatot igyekszünk
közzé tenni, amely a tagok figyelmére igényt tarthat.
Ha bárkinek ötlete támad a témával kapcsolatban köszönjük, és kérjük jelezze a titkárságon.
Az aktuálisan elérhető programokról országos szinten a MÉK honlapján található OTIR rendszer alatt
lehet tájékozódni.
A 2018. évben a Miniszterelnökségi pályázatnak köszönhetően nagyobb anyagi mozgástér állt rendelkezésünkre mind a programok szervezésére, mind pedig támogatására, ez a forrás azonban ebben a formában a továbbiakban várhatóan nem áll majd a rendelkezésünkre.
Általunk szervezett, meghirdetett programok:
- Észt faépítészet - kiállítás
2018. 06. 11.
- Kortárs építészettörtének - Történeti belső terek helyreállítása
2018. 09. 14.
közös konferencia a Széchenyi Egyetemmel
- A hosszú hatvanas évek építészete Magyarországon - kiállítás
2018. 10. 09.
- Design Hét - Közös modern? - kiállítás és épületlátogatások
2018. 10.12.
- Kamarai tantermi kötelező továbbképzés
2018. 10. 17.
- Puskás Ferenc stadion - Épületlátogatás
2018. 11. 23.
- A TAK múltja és jelene - kerekasztal beszélgetés
2018. 11. 28.
- Tervezői művezetés: ami a szakembertől elvárható - webinárium
2019. 02. 13.
- Szakmai kirándulás Ausztriában
2019. 03. 29-31.
- "MENHÁZ" színház (szünetel) A kamarai tagok számára szervezett zártkörű előadások nagy sikert arattak az eddigiekben, így ezt a programot folytatni kívánjuk, amennyiben újra indul a programsorozat (ez szervezési feladatot jelent a Kamara számára, egyéb költséggel nem jár).
- Közös modern? - kiállítás Budapesten a Fugában
2019. 04. 15.
Mint a fenti listából is látszik, nőtt a szervezett programjaink száma, amely köszönhető a szakmai programokra fordítható költségkeret növekedésének.
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Bíztatni szeretnénk tagjainkat, hogy vegyenek részt a rendezvényeken, hiszen a környéken más helyszínen, más szervezésben nem nagyon van mód építészeti tárgyú kiállítások látogatására.
2019. márciusában egy, a visszajelzések alapján jól sikerült 3 napos kirándulást szerveztünk Salzburg és
Linz környékére, amely során jó néhány kortárs épülettel sikerült megismerkednünk. Terveink szerint
ősszel és tavasszal újabb célpontokkal folytatjuk a szakmai utak szervezését. Minden érdeklődőt bíztatunk, hogy jöjjön velünk!
Támogatott programok:
Az elnökség az elmúlt évben is igyekezett lehetőségeihez mérten minden olyan programot és kezdeményezést támogatni, mely tagjaink számára hasznosnak ítélhető, és lehetőséget nyújt arra, hogy a nagyközönség is minél jobban megismerje az építészettel, épített környezettel, vizuális kultúrával
kapcsolatos eredményeket, alkotásokat, valamint az alkotói folyamatot támogató és gátló mindennapi
küzdelmeket. A támogatások részben anyagi jellegűek voltak, részben pedig teret biztosítottunk a rendezvények népszerűsítésére.
A programok:
- Kortárs építészettörtének - Történeti belső terek helyreállítása - közös konferencia a Széchenyi
Egyetemmel
- Hidak esztétikája konferencia - Győr
- Építészinvázió programsorozat – Sopron
- ALKOTÓHÉT 2018, Széchenyi István Egyetem Építészmérnöki Szak
- Győr építészete - Monográfia Műhelynap
- Modern Győr építészeti szakmai honlap támogatása
- Építőanyag gyártók, egyéb szakmai szervezetek rendezvényeinek népszerűsítése (ÉMSZ, Diadém, Wienerberger, Remmers)
A „Megye Építészetéért” díj, Diplomadíj:
A Megye Építészetéért díjat meghirdettük, de egyenlőre - nehezen érthetően és elfogadhatóan - nagyon
alacsony az érdeklődés.
Kiadvány és kiállítás szervezés:
Hartmann Gergellyel és csapatával igyekszünk folytatni az eddig kiemelkedően sikeres együttműködést
a kiállítások szervezését illetően.
Terveink között szerepel, hogy idén októberben egy a megye Bauhaus épületeit bemutató kiállítást szervezünk.
A korábbi sikeres kiállításokhoz hasonlóan idén is igyekszünk minél több kortárs építészeti kiállítást szervezni.
Előzetes tárgyalásokat folytatunk a 2019-es Designhét győri rendezvényeinek támogatásáról, az együttműködésről, közös programok szervezéséről.
Országos elismerések:
Legutóbbi küldöttgyűlésünk óta 3 örvendetes dolog történt.
Keresztes Sándor és Körmendy János kollégánk a regionális főépítészi hálózat létrehozásában végzett
tevékenységéért emléklapot vehetett át Füleky Zsolt helyettes államtitkártól, Veöreös András pedig a
Forster Gyula díjat vehette át 2019-ben.
Gratulálunk Nekik!
Köszönjük a bizottságoknak, választott tisztségviselőknek, valamint a Titkárságnak a 4 éves munkájukat!
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Végezetül az Elnökség és a többi választott tisztségviselő nevében szeretnénk megköszönni a bizalmat,
hogy 4 évig dolgozhattunk a Kamarában, és az újonnan felálló Elnökségnek és Bizottságoknak sikeres
munkát kívánunk!

Győr, 2019. május 24.

Gy-M-S Megyei Építész Kamara Elnöksége és Titkársága
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