
Tisztelt Küldöttgyűlés! 
Tisztelt Felügyelő Bizottság! 
 
 
A választási ciklus derekán járunk: ez egy olyan időszak, amikor még javában tart a lendület, de már kopik a 
hamvasság. Nehezebb rámutatni az újra, mert ami tavaly nóvum volt, az idén már rutinná érett, azonban jobban 
látszik az apróbb mozdulatok rajzolta összkép is. Most dől el, hogy sikerül-e végigvinnünk azokat a folyamatokat, 
amelyeket két éve indítottunk el, de még van hova fejlődjenek. 
 
Számomra az egyik legfontosabb feladat a BÉK tagjainak nyújtott szolgáltatásaink színvonalának fejlesztése, 
ideértve egy befogadó, mégis professzionális kamarai identitás felépítését is. A MOME támogatásával sikerrel 
lebonyolítottuk a BÉK új grafikai arculatának elkészítésére kiírt pályázatot: Kovács Mónika nyertes pályaműve 
novemberben a mutációtervezés során véglegesedett. Az elkészült arculat bevezetése 2019 során fokozatosan 
történik. 
 
Szintén eredményesen zárult a www.bek.hu oldal fejlesztésének első üteme, amelynek során jelentős 
tartalombővítés zajlott, elsősorban a szakmagyakorlók által elérhető új funkciók fejlesztésével. Minden 
szakmagyakorló a nyilvántartási számának és jelszavának megadásával be tud jelentkezni a személyes oldalára, ahol 

- ellenőrizheti nyilvántartott személyes adatait, 
- ellenőrizheti nyilvántartott, elvégzett továbbképzéseinek listáját, 
- letöltheti minden korábbi tagdíj és eljárási díj számláját. 

 
Az idei évben további tartalomfejlesztést, valamint felhasználóiélmény-fejlesztést követően teljesedik ki a honlap 
megújítása. Mindemellett egyre több figyelmet kap a BÉK Facebook oldala is, ahol elsősorban kamarai 
programokról lehet tájékozódni. 
 
A Titkárság a személyi állomány fluktuációja mellett is stabilan működik – nem kevés lelkesedéssel teljesítve a néha 
lehetetlen feladatokat. A kettős könyvelésre való átállás beváltotta a hozzá fűzött reményeket, az előre kiállított 
számlák egy közérthetőbb helyzetet teremtettek a tagdíjfizetés terén, így az elmaradásokat sikerül a tervezett szint 
alatt tartanunk. 
 
Taglétszámunk 2019. elején az elmúlt évhez viszonyítva 3%-os növekedést mutat, bár még messze elmaradunk a 
tíz évvel korábbi adatoktól. Bíztató, hogy javulni látszik a kor szerinti megoszlás, a 26-35 év közötti korosztály 
létszáma 25%-kal emelkedett. Historikus adatok hiányában komolyabb következtetést nem szeretnék ebből 
levonni, de mindenképpen fontosnak tartom azt az üzenetet, hogy a BÉK a szakmagyakorlás kontinuitását a teljes 
szakmai életpálya gondozásával igyekszik biztosítani. 
 
Az Elnökség másik kiemelt célja, hogy a BÉK az építészet egységét reprezentálja, közvetítse a 
műszaki/művészeti/használati aspektusok szétválaszthatatlan jellegét. E téren a legfontosabb esemény a Budapest 
Építészeti Nívódíja átadása, amely a kiírástól az utókövetésig tartó folyamatával egyben partnerségi kapcsolataink 
gazdagítására is számos lehetőséget nyújt. A BÉK szakmai tevékenységei között számon kell tartsuk a FUGA és az 
Építész Továbbképző működését, leányvállalataink a kamarai tagságnál jóval szélesebb társadalmi rétegeknek 
közvetítik a fenti üzenetet. 
 
Budapest Főváros Önkormányzata és a Budapesti Építész Kamara közösen hirdette meg a Budapest Építészeti 
Nívódíja 2018 pályázatát.  
 
A díjazottak: 

- Graphisoft Park Fogadóépület; Sugár Péter DLA – Ilyés-Fekete Zsuzsa – Kun Tamás; 
- Kőbányai Ügyfélszolgálati Központ; Vikár András DLA – Lukács István – Gál Árpád; 

 
Kiemelt dicséretben részesültek: 

- Őrmezői P+R Parkoló és Pavilon; Marp Kft: Dévényi Márton – Gyürki-Kiss Pál; 
- Palatinus Strandfürdő műemléki főépület; Nagy Csaba – Pólus Károly – Nagy Zsolt; 
- Felnőtt és gyermek Háziorvosi Rendelő; Mészáros Erzsébet – Szepesi János; 
- Új Hegyvidék Galéria; Csóka Bálint – MOME közreműködő diákjai. 



 
 
Az elmúlt évben kamaránk társszervezőként részt vett a „SHARE Budapest 2018” nemzetközi építészeti konferencia 
lebonyolításában, továbbá a Miniszterelnökség, illetve a MÉK támogatásával megszerveztük „A településkép 
védelme és alakítása Budapesten” című konferenciát. 
 
Számos szakmai elismerés és díj kapcsán élünk jelölési jogunkkal, amelyek közül az „Ybl-díj” és a „Prima Primissima 
díj” kiemelkedőnek számít. Az „Ezüst Ácsceruza díj” zsűrijében Benczúr László képviseli az Elnökséget, a 2018. évi 
díjazottak: Máté Klára, Csernyus Lőrinc és Szmodits Júlia. A „FIABCI Ingatlanfejlesztési Nívódíj” zsűrijében Tima 
Zoltán van jelen a BÉK nevében. A BÉK különdíját 2018 -ban a Szigetszentmiklósi 24 Tantermes Általános Iskola, 
Zeneiskola, 6 Foglalkoztató Termes óvoda, Sport-és Rendezvénycsarnok nyerte, tervezője HAP tervező Iroda, 
Winkler Barnabás. 
 
Korábban kiépített jó kapcsolatok mentén 2018 évben is kisebb anyagi támogatást nyújtottunk az Ars Sacra 
Alapítvány, az Alapítvány a Honi Művészetért és a GYIK Műhely tevékenységeihez. 
 
A költségvetés tekintetében a 2018. év ismét pozitív eredménnyel zárult. A tervezett bevételek a fix tételek esetén 
kissé elmaradtak a tényleges értékektől, az eseti bevételek viszont ezt kompenzálták, így a bevételi oldal 
összességében szerény, 0,5%-os pozitív eredménnyel zárt a tervezetthez képest. A kiadási oldalon a 
költségtúllépések jellemzően a szakmai feladatok területén jelentkeztek, ezek ellensúlyozását a tagdíjhátralékok 
mérséklődése jelentette. A költségek összesen 2,77 % -al maradtak el a tervezett szinttől. A BÉK tartalékkerete 
mintegy 6,2 mFt összeggel bővült, a fordulónapon közel 42,7 mFt volt a tartalékkeretünk. 
 
Külön meg kell említenünk, hogy a Fővárosi Önkormányzat 8.000.000.- Ft (Nívódíj), a Miniszterelnökség 5.000.000.- 
Ft (szakmai munka, arculat, web), és a Miniszterelnökség a MÉK közvetítésével 3.484.000.- Ft (TAK konferencia) 
pénzügyi támogatással segítette munkánkat, köszönet érte. 
 
Leányvállalataink a szokásos pénzügyi teljesítménnyel, a FUGA minimális veszteséggel, míg az Építész Továbbképző 
közel 4 mFt nyereséggel zárta a 2018. üzleti évet. 
 
 
Idei évi céljaink között szerepel az arculati megújítás kiteljesítése, új, a kortárs építészetet bemutató térképes 
alkalmazás fejlesztése, a szakmagyakorláshoz kapcsolódó kamarai szolgáltatások lehetőségeinek feltárása, valamint 
a MÉK munkacsoporti rendszerében aktivitásunk növelése. 
 
 
 
Tisztelt Küldöttgyűlés! 
Tisztelt Felügyelő Bizottság! 
 
Egyetértés esetén kérem fenti beszámolóm szíves elfogadását! 
 
 
 
 
 
 
 
Csapó Balázs 
elnök 
 
 
 
Budapest, 2019. április 
 


