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HATÁROZATOK JEGYZÉKE  kivonatolta: Dobosné Fontana Vera, titkár 
2021  lezárva: 2022.02.10. 

 
 
2021. január 19. (online) 
 

szám határozat szövege szavazás 

1/2021 21.01.08. írásbeli határozathozatal eredményének rögzítése 
Az Elnökség kérelmezőket a kamara tagjai sorába bejegyzi és a jogosultság bejegyzéséhez az igazolt szakmai gyakorlatot megfelelőnek 
tartja: P. K. – É; F. B. – É; M. G. – É; B. B. – É; K. B. – TT (Tagozat javasolja); Cs. N. É. – É; M. L. - É 
Az Elnökség kérelmezőket ismételten tagnak bejegyzi: F. K. – É; B. E. – É 
Az Elnökség kérelmezők tagságát helyreállítja: H. K.; R.-F. Zs.; Sz. O.; Sz. B. Zs. K.; Sz. O. 
Az Elnökség kérelmezők tagságát felfüggeszti: B. T. J. (2021.01.01-től); E. O. (2021.01.01.); K. A. Cs. (2021.01.01.); L. N. O. 
(2021.01.01.); P. N. L. (2021.01.01.); R.-F. Zs.; K. D. É.; K. Á. 
Az Elnökség tiszteletbeli tag címet adományoz: N. M.; P. B. B.;  P. P. A.; Á. F.; P. L.; R. J.; S. F.; F. G.; B. K.; L. CS. 

egyhangú igen 
 

2/2021 Az Elnökség az előterjesztés szerint selejtezi: 
- 2011. évi költségvetés, részadatok, mérleg, eredménylevezetés; 
- 2012. évi bankszámla kivonatok (január 1.- december 31.), kapcsolódó csekkes befizetések, szállító számlák;  
- 2012. évi házipénztár kiadási és bevételi bizonylatai, a hozzá tartozó havi pénztárjelentés és kapcsolódó szállító számlák;  
- 2012. évi főkönyvi kivonatok, kartonok és egyéb kimutatások, 
- 2013. évben kiállított papír alapú számlák a selejtezési jegyzőkönyv mellékletében szereplő tételekre vonatkozóan, 
- 2015. évben jogerőre emelkedett Etikai-fegyelmi ügyek teljes iratanyaga, 
- 2015. évi lezárt Szakmafelügyeleti ügyek iratanyagai,  
- 2015. évi kamarai biztosi jelentések és azok mellékletei, 
- 2010. évben tagdíjtartozás miatt megszüntetett tagságú 21 fő tag papír alapú iratanyaga, a selejtezési jegyzőkönyv mellékletében 

szereplő személyekre vonatkozóan. (Az iratok digitalizált formában archiválásra kerültek.) 
- D. A. kamarai tag 2015. évi, eljárást nem keletkeztető levelei (e-mailek) 
 
Az Elnökség fentieket 1/2021 – 5/2021 számú selejtezési jegyzőkönyvbe foglalja. 

egyhangú igen 
 

3/2021 Az Elnökség a Műemlékvédelmi Tagozat javaslatára, a Szakmafelügyelet támogatásával Weiler Árpád kamarai tag műemlékvédelmi 
kamarai biztosi kinevezését támogatja. 

4 igen,  
1 tartózkodás 
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4/2021 Az Elnökség a Szakmafelügyelet javaslatára Dienes Szabolcs kamarai tag XIV. kerületi kamarai biztosi kinevezését támogatja. egyhangú igen 

5/2021 Az Elnökség a Szakmafelügyelet ügyrendjének módosítását az előterjesztés szerint elfogadja. 
 
Az Ügyrend III. fejezet 1. és 5. pontjának módosítása: 

 
1.   A Szakmafelügyelet havonta legalább egy alkalommal ülésezik. 
Az I. fejezetben felsorolt feladatok ellátása érdekében, az Elnök szükség szerint meghívhatja az érintett szakmai terület, hatóság, 
vagy egyéb szervezetek képviselőit. 
A szakmafelügyleti ülés indokolt esetben - Elnöki hatáskör alapján - online rendszeren keresztül is megtartható, digitális térben. 
Ebben az esetben a feladatok ellátására meghívott személyek is online platform használatával kapnak meghívót. Az online tér 
digitális eszközét és az online rendszer működési formáját az Elnök határozza meg a Budapesti Építész Kamara digitális rendszerének 
figyelembevételével. 
 
5.  A szakmafelügyeleti eljárás megindításáról szóló értesítés tartalmazza a vélelmezett jog- vagy szakszerűtlenséget. Indokolt 
esetben - a bejelentésben foglaltak tisztázása érdekében - a vonatkozó szerződést, tervdokumentációt, továbbá releváns iratokat 
bekérhet az eljárás alá vont szakmagyakorlótól. 
Szükség esetén a Szakmafelügyelet az eljárás alá vontat személyesen meghallgathatja, illetve a több szakmagyakorlót érintő, vagy 
ellenérdekű feleket érintő ügyekben az összes érintett részvételével személyes meghallgatást tarthat, helyszíni szemlét hívhat össze. 
Indokolt esetben a személyes meghallgatás online térben is kezdeményezhető, amely elrendelésének hatáskörét az Elnök 
gyakorolja. Az online meghallgatáson a résztvevők egyértelmű azonosítása szükséges. 

egyhangú igen 

6/2021 Az Elnökség kérelmezőket a kamara tagjai sorába bejegyzi és a jogosultság bejegyzéséhez az igazolt szakmai gyakorlatot megfelelőnek 
tartja: J. Á. (É); H. S. (É); H. S. (É); 
Az Elnökség kérelmezőknek új jogosultság bejegyzéséhez az igazolt szakmai gyakorlatot megfelelőnek tartja: Cs. L. A. (SZÉSZ); K. B. Z. 
(SZÉSZ);  
Az Elnökség kérelmezőt ismételten tagnak bejegyzi: Sz. Sz. (É);  
Az Elnökség más területi kamarától kérelmezők tagságát lakcímváltozás miatt átjegyzi: B. I. (PMÉK – É); D. K. (PMÉK – É); B. T. (Békés – 
É) 
Az Elnökség kérelmezők tagságát helyreállítja: K. D., M. J., D. K. 
Az Elnökség kérelmezők tagságát felfüggeszti: K. D., Cs.-K. L., D. ZS., F. I., K. K., M. R., P. R., S. L., Sz. N. A., Sz. G., T. I.,  
Az Elnökség az 5 éves felfüggesztési időtartam lejártát követően nevezettek tagsági viszonyának megszűnését tudomásul veszi: F. A., D. 
D. A., Sz. Gy., G. M., K. B., K. M., Ny. P., Sz. T., B. Á., B. J., K. R., S. A. M. 
Az Elnökség tiszteletbeli tag címet adományoz: Sz. P., H. M., V. Zs., V. M. P., L. M., J. Á., L. M., Sz. B., I. K., Sz. T., Sz. B., H. M. 

4 igen,  
1 tartózkodás 

7/2021 Az Elnökség hozzájárul a 2021. évi kamarai tagdíj részletekben történő befizetéséhez: B. E., Cs. J., M. K., M. Gy. K. 4 igen,  
1 tartózkodás 

8/2021 Az Elnökség B. J. méltányossági kérelmét nem támogatja, díj mérséklést nem tart indokoltnak, részletfizetés lehetőségét támogatja. 4 igen,  
1 tartózkodás 

9/2021 Az Elnökség K. Zs., M. I. tagdíj mérséklési kérelmét támogatja, számukra 2021. évre 22.500 Ft tagdíjfizetési kötelezettséget állapít meg. 4 igen,  
1 tartózkodás 
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10/2021 Az Elnökség T. D. kérelmét 2020. évre vonatkozó utólagos nyugdíjas nyilatkozatnak, illetve 2021. évre benyújtott nyugdíjas 
nyilatkozatnak tekinti, így számára 2020. évre 22.200,- Ft, 2021. évre 22.500,- Ft tagdíjfizetési kötelezettséget állapít meg. Javasolja 
tiszteletbeli tagság igénylését. 

4 igen,  
1 tartózkodás 

 
 
2021. február 2. (online) 
 

szám határozat szövege szavazás 

11/2021 Az Elnökség kérelmezőket a kamara tagjai sorába bejegyzi és a jogosultság bejegyzéséhez az igazolt szakmai gyakorlatot megfelelőnek 
tartja: H. B. (É); O. T. (É); M. S. (É); S. A. E. (K); Sz. E. V. (TT); Sz. A. Sz. (K); Cs. J. E. (É); P. B. (É); 
Az Elnökség kérelmezőknek új jogosultság bejegyzéséhez az igazolt szakmai gyakorlatot megfelelőnek tartja: K. I. P. (BÉ); P. N. (BÉ); M. 
R. P. (SZB) 
Az Elnökség kérelmezők részére vezető tervezői címet állapít meg: K. T. (K1), K. Z. (É1) 
Az Elnökség más területi kamarától kérelmezők tagságát lakcímváltozás miatt átjegyzi: T. H. J. (É) 
Az Elnökség kérelmezők tagságát helyreállítja: T. Zs., A. V., P. K. F., V. B. G. 
Az Elnökség kérelmezők tagságát felfüggeszti: Cs. E. Z., V. I., Z. A.  
Az Elnökség tiszteletbeli tag címet adományoz: B. L. E., K. Zs., M. M., S. Gy. 

egyhangú igen 

12/2021 Az Elnökség J. Zs. (É), M. E. (BÉ) és P. K. F. (BÉ) kérelmével kapcsolatos, a szakmai gyakorlat szakirányúságának megállapítására 
vonatkozó döntést elnapolja. 

egyhangú igen 

13/2021 Az Elnökség hozzájárul a 2021. évi kamarai tagdíj részletekben történő befizetéséhez: U. Sz. Á., V. L., C.-G. I. 4 igen,  
1 tartózkodás 

14/2021 Az Elnökség V. M. kérelmében foglaltak szerint elfogadja az utólagos nyugdíjas nyilatkozatot 2020. és 2021. évre, amely alapján 
kedvezményes tagdíjat fizethet. 
L. T. tagdíj mérséklési kérelmét az Elnökség nem támogatja, javasolja a jogosultság szüneteltetését, vagy részletfizetést ajánl fel. 

4 igen,  
1 tartózkodás 

15/2021 Az Elnökség a tagdíj elengedését nem támogatja, javasolja, hogy S. B. szüneteltesse a jogosultságát, vagy fizesse részletekben a tagdíjat. 4 igen,  
1 tartózkodás 

 
 
2021. február 10. (online) 
 

szám határozat szövege szavazás 

16/2021 Az Elnökség áttekintve a FUGA helyzetét, mérlegelve a működése óta fennálló szakmai és pénzügyi eredményeket, a vezetői pozíció 
betöltésére irányuló pályázat kiírását határozza el. 
A pályázat előkészítésének folyamatába - az adott árajánlat alapján - bevonja a Schneider és Társa Kommunikációs Kft. részéről 
Schneider Erika tanácsadót, ugyanakkor szükségesnek érzi egy elemzés készítését, amelybe a MOME szakmai stábját is be kívánja vonni. 
Az Elnökség felhatalmazza az Elnököt, hogy Schneider Erikával, mint projektmenedzserrel a szükséges írásbeli szerződést megkösse. 

egyhangú igen 
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2021. február 16. (online) 
 

szám határozat szövege szavazás 

17/2021 Az Elnökség kérelmezőket a kamara tagjai sorába bejegyzi és a jogosultság bejegyzéséhez az igazolt szakmai gyakorlatot 
megfelelőnek tartja: M. E. (BÉ); B. D. (É); K. D. (É); L. K. B. (É, BÉ); J. Zs. (É); A. D. (K) 
Az Elnökség kérelmezőknek új jogosultság bejegyzéséhez az igazolt szakmai gyakorlatot megfelelőnek tartja: M. R. P. (BÉ); K. M. 
(SZB); N. M. (BÉ); 
Az Elnökség kérelmező részére – a MÉK vezető tervezői minősítő testület véleményét figyelembe véve - vezető tervezői címet állapít 
meg: T. K. (É1) 
Az Elnökség kérelmezők tagságát helyreállítja: B. K. K. 
Az Elnökség kérelmezők tagságát felfüggeszti: N.-M. B.; A. G. M., B. K. K. 
Az Elnökség tiszteletbeli tag címet adományoz: B. G., K. Cs. 
Az Elnökség a határozott idejű tagság felfüggesztés időtartamának lejártával tudomásul veszi a tagság megszűnését: B. I., U. E. 

egyhangú igen 

18/2021 Az Elnökség áttekintette P. K. F. BÉ bejegyzési kérelméhez csatolt szakmai gyakorlat igazolást annak érdekében, hogy szakértői 
véleményt tudjon adni az eljárásra hatáskörrel rendelkező Titkár részére a kérelem elbírálásához. Az Elnökség azonos jogosultsággal 
rendelkező tagja javaslatára azonban a döntést elnapolja a következő ülésig azzal, hogy kérelmező bemutatott szakmai gyakorlatának 
vizsgálatára szóbeli konzultációt kér a Belsőépítészeti Tagozat elnökétől. 

egyhangú igen 

19/2021 Az Elnökség hozzájárul a 2021. évi kamarai tagdíj részletekben történő befizetéséhez: F. A., H. K., M. I., K. B., F. Gy. 3 igen,  
1 tartózkodás 

20/2021 Az Elnökség méltányossági jogkörben elfogadja a határidő után benyújtott nyugdíjas nyilatkozatokat: G. L., B. I., B. J. 3 igen,  
1 tartózkodás 

21/2021 Az Elnökség méltányossági jogkörben elfogadja a határidő után benyújtott kettős kamarai tag nyilatkozatokat: S. T., H. R. 3 igen,  
1 tartózkodás 

22/2021 Az Elnökség méltányossági jogkörben elengedi N. Zs. 2020. évi 22.000.-Ft tartozását és hozzájárul kamarai tagságának 
megszűntetéséhez. 

3 igen,  
1 tartózkodás 

23/2021 Az Elnökség Sz. E. L. valamint Sz. Sz. méltányossági kérelmét nem támogatja, részükre részletfizetési lehetőséget ajánl. 3 igen,  
1 tartózkodás 

24/2021 Az Elnökség kéri, hogy a FUGA készítsen egy megalapozott kárbecslést annak érdekében, hogy eldönthető legyen, érdemes-e a peren 
kívüli megállapodást kötni. 

3 igen,  
2 tartózkodás 

25/2021 Az Elnökség a FUGA 2021. évi pénzügyi és szakmai tervét nem fogadja el, kéri annak átdolgozását és ismételt előterjesztését. 2 igen,  
1 tartózkodás 

26/2021 Az Elnökség az éves rendes Területi Küldöttgyűlés időpontját 2021. május 20. napjában határozza meg azzal, hogy az aktuális járványügyi 
helyzetre tekintettel mérlegeli majd annak biztonságos megtartását. Indokolt esetben halasztja, azonban az előkészítés az eredeti 
meghatározott határidők szerint zajlik. 

egyhangú igen 
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27/2021 Az Elnökség a kamarai biztosok feladatkörét az alábbiak szerint határozza meg:  
1.  Folyamatos kapcsolattartás a kerületi főépítészi irodával: 

- településrendezési eszközök (kerületi építési szabályzat és szabályozási terv, településképi jogszabály ismerete, 
módosításainak figyelemmel kísérése, véleményezése); 

- részvétel a településképi véleményezési eljárás során a kerületi tervtanács munkájában, megbízólevél szerint (legalább 
tanácskozási joggal); 

- a Szakmafelügyelet elnökségének rendszeres írásbeli tájékoztatása a tapasztalatokról (havi, illetve negyedéves jelentés 
részeként). 

2.  Az adott kerületet érintően a Szakmafelügyelet elnökségétől érkező szakmai feladatok (véleményezés, adatgyűjtés stb.) ellátása, 
végrehajtása. 

egyhangú igen 

28/2021 Az Elnökség a Szakmafelügyelet eljárási ügyrendjének módosítását az előterjesztésnek megfelelően elfogadja. egyhangú igen 

29/2021 Az Elnökség a Szakmafelügyelet javaslatát elfogadva, a XVII. kerületi kamarai biztosi teendők ellátásával megbízza Taródi-Nagy Dániel 
építész, kamarai tagot. 

egyhangú igen 

30/2021 Az Elnökség a Budapesti Területi Építészeti Tervtanácsba állandó tagnak delegálja a Szakmafelügyelet tagjait, azaz dr. Fiala István, 
Dienes Szabolcs DLA, Tóth Zoltán, Sólyom Benedek DLA építész kamarai tagokat. Továbbá eseti jelleggel delegálja a kerületi kamarai 
biztosokat, a kerületüket érintő napirendi kérdésekben. 
Az Elnökség a kerületi Építészeti Tervtanácsokba állandó tagnak delegálja a kamarai biztosokat. 

egyhangú igen 

 
 
2021. március 2. (online) 
 

szám határozat szövege szavazás 

31/2021 Az Elnökség a MOME által 2021. február 24 -én - a FUGA vezető kiválasztási folyamatának támogatására készítendő Benchmark elemzés 
tárgyban - adott árajánlatot elfogadja, felhatalmazza az Elnököt a szerződés megkötésére.  

egyhangú igen 

32/2021 Az Elnökség felhatalmazza az Elnököt az Alapszabály módosítás szövegszerű előkészítésére. egyhangú igen 

33/2021 Az Elnökség a Budapesti Területi- Építészeti Tervtanácsba a BÉK képviseletében az alábbi építész, kamarai tagokat delegálja: 

név szakterület jogosultság 

Balázs Mihály DLA építészet É/1 01-0035 

Balogh Péter István DLA táj- és kertépítészet K/1 01-5119 

Bálint Imre DLA 
építészet 

településtervezés 
É/1 01-00410 
TT/1 01-0040 

Benczúr László Róbert építészet É/1 01-0177 

Fernezelyi Gergely DLA építészet É/1 01-3089 

egyhangú igen 
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Földes László építészet É/1-01-0931 

Göde András belsőépítészet 
É/1 01-2490 

BÉ/1 01-2490 

Gunther Zsolt építészet É/1 01-6011 

Hajnal Zsolt építészet 
É/1 01-0078 

SZÉSZ 01-0078 

Hőnich Richárd DLA építészet É/1 01-0082 

Dr. habil Kertész András 
Tibor DLA 

építészet É/1 01-0174 

Klaniczay Péter műemlékvédelem 
É 01-4146 

SZÉS5 01-4146 

Kruppa Gábor 
építészet 

műemlékvédelem 

É/1 01-1392 
SZÉSZ, SZB, SZÉS2, MV-

É, MV-É-M, ME-É 

Molnár Beáta belsőépítészet 
É/1 01-0457 

BÉ/1 01-0457 

Nagy Csaba 
építészet 

műemlékvédelem 
É/1 01-1609 

Peschka Alfréd Vilmos építészet É/1 01-1708 

Potzner Ferenc 
építészet 

műemlékvédelem 
É/1 01-1742 

Pottyondy Péter Dezső építészet É/1 01-1743 

Dr. Reith András PhD építészet 
É/1 01-4523 

SZÉS2 01-4523 

Steffler István táj-és kertépítészet K/1 01-5121 

Sugár Péter DLA 
építészet 

belsőépítészet 
É/1 01-1920 

BÉ/1 01-1920 

Szabó Tamás János DLA építészet É/1 01-0252 

Szabó Levente DLA építészet 
É/1 01-4084 
BÉ 01-4084 
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Vadász Bence DLA építészet É/1 01-2279 

Vikár András DLA építészet 
É/1 01-2344 

SZÉSZ, SZÉS2, SZÉS4, 
SZB 

 

34/2021 Az Elnökség az előterjesztett 6/2021 számú selejtezési jegyzőkönyvben foglalt iratok selejtezéséhez és zúzás útján történő 
megsemmisítéséhez hozzájárul. 

- III-31/2013  
- III-9/2014  
- III-20/2015 BÉK SZF  
- III-23/2015 BÉK SZF  
- III-24/2015 BÉK SZF  
- III-25/2015  
- III-6/2016 BÉK SZF  
- III-12/2016 BÉK SZF  
- III-16/2016 BÉK SZF  
- III-18/2016 BÉK SZF  
- III-27/2016 BÉK SZF  
- III-15/2017 BÉK SZF  
- III-18/2017 BÉK SZF  
- III-20/2017 BÉK SZF  
- III-21/2017 BÉK SZF  
- III-26/2020 

egyhangú igen 

35/2021 Az Elnökség kérelmezőket a kamara tagjai sorába bejegyzi és a jogosultság bejegyzéséhez az igazolt szakmai gyakorlatot 
megfelelőnek tartja: Cs. T. (É); H. V. (K); K. E. (É); M. G. (É); S. P. L. (É); S. M. (É); T.-V. D. (TT); 
Az Elnökség kérelmező részére – a MÉK vezető tervezői minősítő testület véleményét figyelembe véve - vezető tervező címet állapít 
meg: K. B. Z. (É1) 
Az Elnökség a Pest Megyei Építész Kamarából átjegyzi: L. V. Zs. E. 
Az Elnökség kérelmezők tagságát 2021.04.01. hatállyal helyreállítja: L. V. Zs. E. 
Az Elnökség kérelmező jogosultságának ismételt bejegyzését támogatja: B. L. P. (É); 
Az Elnökség tiszteletbeli tag címet adományoz: Sz. É., J. Z. részére, amennyiben az 1 hónapra eső időarányos tagdíjat befizetik. 

egyhangú igen 

36/2021 Az Elnökség - figyelembe véve az azonos jogosultsággal rendelkező tagja véleményét – P. K. F. BÉ jogosultságának bejegyzését nem 
támogatja, mert az igazolt szakmai gyakorlat nem felel meg a szakirányúság feltételeinek, a belsőépítészeti tevékenység nem meggyőző, 
a BÉ jogosultság bejegyzését nem támasztja alá. 

egyhangú igen 

37/2021 Az Elnökség Sz. É. és J. Z. méltányossági kérelmét részben támogatja, az időarányos tagdíj 50% -át elengedi, így 1 hónapra eső díj 
befizetése szükséges. A befizetést követően tiszteletbeli tagság adható. 

3 igen, 1 nem,  
1 tartózkodás 

38/2021 Az Elnökség K. P. M. részletfizetési kérelmét támogatja. 4 igen,  
1 tartózkodás 
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2021. március 16. (online) 
 

szám határozat szövege szavazás 

39/2021 Az Elnökség kérelmezőket a kamara tagjai sorába bejegyzi és a jogosultság bejegyzéséhez az igazolt szakmai gyakorlatot megfelelőnek 
tartja: A. D. (BÉ); F. L. (É); F. Sz. Zs. (É); F. Z. (É); K.-N. Zs. (É); K. Sz. (É); O. M. (É); R. D. J. (É); S. Zs. (É); S. G. (K); Sz. M. (É); T. A. (É); 
Az Elnökség a Komárom-Esztergom Megyei Építész Kamarából átjegyzi: Cs. J. (É3) 
Az Elnökség kérelmezők tagságát 2021.04.01. hatállyal helyreállítja: B. Cs., V. Sz., Sz. Sz., T. O. 
Az Elnökség kérelmezők tagságát 2021.04.01. hatállyal felfüggeszti: B. Cs., B. Cs. 
Az Elnökség a kérelemre történt tagság felfüggesztés határozott idejének lejárata következtében tudomásul veszi a tagsági viszony 
megszűnését, és tagszámát törli: K. Gy. 
Az Elnökség tiszteletbeli tag címet adományoz: Ó. G., N. Zs. 
Az Elnökség – figyelembe véve a minősítő testület javaslatát – O. Zs. részére nem támogatja az építész vezető tervezői szakmai cím 
bejegyzését.  
Az Elnökség – a szakterületen jogosultsággal rendelkező tagjai véleményét figyelembe véve – B. L. részére a BÉ jogosultság bejegyzését 
nem támogatja. Az igazolt szakmai gyakorlat nem felel meg a szakirányúság feltételeinek, a belsőépítészeti gyakorlatként bemutatott 
munkák nem meggyőzőek, az önálló belsőépítészeti tevékenység végzésének engedélyezését, így a BÉ jogosultság bejegyzését nem 
támasztják alá.  

egyhangú igen 

40/2021 Az Elnökség kérelmezőt a kamara tagjai sorába bejegyzi és a jogosultság bejegyzéséhez az igazolt szakmai gyakorlatot megfelelőnek 
tartja: H. B. (É) 
(Csapó Balázs érintettség okán nem vesz részt a szavazásban) 

3 igen, 
1 tartózkodás  

41/2021 Az Elnökség kérelmezőt a kamara tagjai sorába bejegyzi és a jogosultság bejegyzéséhez az igazolt szakmai gyakorlatot megfelelőnek 
tartja: L. A. B. (É) 
(Tima Zoltán érintettség okán nem vesz részt a szavazásban) 

3 igen,  
1 tartózkodás  

 

42/2021 Az Elnökség méltányolva a kérelmekben foglaltakat, L. S. valamint S. A. tagdíjtartozását elengedi. 3 igen, 1 nem,  
1 tartózkodás 

43/2021 Az Elnökség V. J. valamint B. L. méltányossági kérelmét nem támogatja, a tagdíj követelés mértékét továbbra is fenntartja. 3 igen, 1 nem,  
1 tartózkodás 

44/2021 Az Elnökség S. L. méltányossági kérelmét és az irattárban fellelhető dokumentumokat áttekintette és megállapította, hogy nyugdíjba 
vonulásáról nem tett bejelentést a kamarának, tagságának megszüntetését vagy felfüggesztését, jogosultságának törlését vagy 
szüneteltetését nem kérte. Ezért a fennálló tartozás elengedését nem támogatja, de a körülményekre tekintettel a kérelemben leírt 
nyilatkozat alapján kedvezményes tagdíj fizetését teszi lehetővé. Így 2019. évre 18.000,- Ft, 2020. évre 22.000,- Ft fizetési 
kötelezettséget ír elő. 

3 igen, 1 nem,  
1 tartózkodás 

45/2021 Az Elnökség Sz. E. részletfizetési kérelmét támogatja. 3 igen, 1 nem,  
1 tartózkodás 
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2021. március 30. (online) 
 

szám határozat szövege szavazás 

46/2021 Az Elnökség az Építész Továbbképző 2020. évi Felügyelő Bizottsági jelentését, szakmai beszámolóját és eredménylevezetéssel 
alátámasztott mérlegét elfogadja, azt az Elnöki beszámoló részeként a Küldöttgyűlés elé terjeszti elfogadásra. 

egyhangú igen 

47/2021 Az Elnökség a FUGA Felügyelő Bizottságának 2020. évi jelentését elfogadja. egyhangú igen 

48/2021 Az Elnökség a FUGA 2020. évi szakmai beszámolóját, eredménylevezetéssel alátámasztott mérlegét elfogadja, azt az Elnöki beszámoló 
részeként a Küldöttgyűlés elé terjeszti elfogadásra. 

egyhangú igen 

49/2021 Az Elnökség a FUGA 2020. évben keletkezett 2357 eFt összegű veszteséget tudomásul veszi, ezt az összeget - a FUGA 
eredménytartalékának hiányában - törzstőke pótbefizetésként teljesíti. 

egyhangú igen 

50/2021 Az Elnökség kéri, hogy a FUGA 2021. évben 2.357 eFt tagi kölcsön törlesztést teljesítsen. egyhangú igen 

51/2021 Az Elnökség az Etikai-Fegyelmi Bizottság 2020. évi szakmai beszámolóját tudomásul veszi, azt a Küldöttgyűlés elé terjeszti elfogadásra. egyhangú igen 

52/2021 Az Elnökség a Szakmafelügyelet 2020. évi szakmai beszámolóját elfogadja, azt az Elnöki beszámoló részeként a Küldöttgyűlés elé 
terjeszti elfogadásra. 

egyhangú igen 

53/2021 Az Elnökség a Budapesti Építész Kamara 2020. évi eredménylevezetéssel alátámasztott mérlegét, és költségvetési beszámolóját 
áttanulmányozta, azt elfogadásra a Küldöttgyűlés elé terjeszti. 

egyhangú igen 

54/2021 Az Elnökség a 2021. évi költségvetési terv részeként a Szakmafelügyelet tiszteletdíját az alábbiak szerint határozza meg: Elnök I-XII hó 
106.000/hó; Tag I-XII hó 50.000/hó; Kamarai biztos I-XII. max. 45.000/hó. A tiszteletdíj mértékének pontos meghatározása az 
elvégzett munka arányában a Testület elnökének feladata. 

egyhangú igen 

55/2021 Az Elnökség a 2021. évi költségvetési terv részeként az Etikai-fegyelmi Bizottság tiszteletdíját az alábbiak szerint határozza meg: Elnök 
I-VI. hó 102.000/hó; VII-XII hó 106.000/hó; Tag I-VI 48.000/hó; VII-XII 50.000/hó. A tiszteletdíj mértékének pontos meghatározása az 
elvégzett munka arányában a Bizottság elnökének feladata. 

egyhangú igen 

56/2021 Az Elnökség a FUGA havi támogatását 2021. január hónaptól 2 mFt (azaz Kettőmillió forintban) állapítja meg. Az emelt összegű 
támogatás a 2021. évi költségvetés elfogadását követően utalható. 

egyhangú igen 

57/2021 Az Elnökség a FEB és az Elnökség tiszteletdíjának, valamint a Titkárság bérének 4% -os emelésére tesz javaslatot, a 2021. évi 
költségvetés részeként a Küldöttgyűlés elé terjeszti elfogadásra. 

egyhangú igen 

58/2021 Az Elnökség a 2021. évi költségvetés tervezetet áttekintette, az abban foglaltakkal a 49/2021 és 50/2021 határozatban foglaltak 
szerinti módosítás átvezetésével együtt egyetért, azt elfogadásra a Küldöttgyűlés elé terjeszti. 

egyhangú igen 

59/2021 Az Elnökség kérelmezőket a kamara tagjai sorába bejegyzi és a jogosultság bejegyzéséhez az igazolt szakmai gyakorlatot 
megfelelőnek tartja: Zs. Á. S. (É); Y. A. R. (É) 
Az Elnökség kérelmezők tagságát helyreállítja: R. A. 
Az Elnökség kérelmezők tagsági viszonyát felfüggeszti: R. A., H. D., Sz. Sz. 
Az Elnökség tudomásul veszi G. M. valamint M. I.  tagságának megszűnését, a felfüggesztés határozott idejének leteltét követően. 

egyhangú igen 

60/2021 Az Elnökség K. Gy. valamint Sz. F. E. méltányossági kérelmét nem támogatja, a tagdíj követelés mértékét továbbra is fenntartja. egyhangú igen 

61/2021 Az Elnökség B. Z. indokait figyelembe véve úgy határoz, hogy kérelmező esetében eltekint a 2020. évre vonatkozó 37.000,- Ft 
nyilvántartási díj befizetésétől. 

egyhangú igen 

62/2021 Az Elnökség K. B. tartozásának elengedését nem támogatja, azonban a hátralék rendezésére részletfizetést ajánl. egyhangú igen 



10 / 23 

63/2021 Az Elnökség kérelmezők részére a részletfizetéshez hozzájárul: W. B., Sz. T., R. A. egyhangú igen 

 
 

2021. április 13. (online) 
 

szám határozat szövege szavazás 

64/2021 Az Elnökség támogatja Benczúr László, Zoltán Neville, Soltész Noémi és Nagy Csaba felkérését a 2021. évi Budapest Építészeti Nívódíja 
Birálóbizottságába. 

egyhangú igen 

65/2021 Az Elnökség úgy határoz, hogy a Területi Küldöttgyűlés elé terjeszti az Alapszabály módosítását. A módosítás első körben kizárólag az 
online ülések megtartásának és az online szavazás lehetőségének szabályait kell tartalmazza. Egy következő módosítási körben a 
Taggyűlés meghívó és mellékletei kiküldésének módját kell pontosítani és a digitális küldés lehetőségeit szabályozni, illetve az 
Alapszabály teljes felülvizsgálata szükséges. 

egyhangú igen 

66/2021 Az Elnökség a fennálló veszélyhelyzetre tekintettel a Területi Küldöttgyűlés időpontját 2021. május 20 -ról 2021. június 18. -ra halasztja. egyhangú igen 

67/2021 Az Elnökség kérelmezőket a kamara tagjai sorába bejegyzi és a jogosultság bejegyzéséhez az igazolt szakmai gyakorlatot megfelelőnek 
tartja: G. O. (É); K. T. I. (É); M. P. (É); N. L. A. (K); 
Az Elnökség kérelmező tagságát helyreállítja: L. Z. Sz. J. 
Az Elnökség kérelmezők tagságát felfüggeszti: L. Z. Sz. J., T. K. 
Az Elnökség Sz. E. kérelmező tagságát felfüggeszti, amennyiben elmaradt tagdíjának első részletét megfizeti. Helyreállítás a 
későbbiekben csak akkor lehetséges, ha a teljes tartozását kiegyenlítette. 
Az Elnökség tiszteletbeli tag címet adományoz: P. A. 

egyhangú igen 

68/2021 Az Elnökség N. Zs. kérelme szerint, a tagdíj halasztott határidőig (2021. május 31.) történő befizetéséhez hozzájárul. 
Az Elnökség B. Gy. kérelme szerint, a tagdíj halasztott határidőig (2021. december 31.) történő befizetéséhez hozzájárul. 

3 igen,  
1 tartózkodás 

69/2021 Az Elnökség G. A. kérelmét áttekintve úgy határoz, hogy a 2020. évi 37.000,- Ft hátralékot elengedi, amennyiben a 2019. évi tartozás 
kiegyenlítésre kerül. A hátralék rendezését követően a TR jogosultság törlésére vonatkozó kérelmet tudomásul veszi. 

3 igen,  
1 tartózkodás 

70/2021 Az elnökség hozzájárul kérelmezők részére a tagdíj részletekben történő befizetéséhez: N. Á., Sz. E. E. S. 3 igen,  
1 tartózkodás 

71/2021 Az Elnökség a szakmai tagozat javaslatára Nádai Brigitta táj- és kertépítész megbízását támogatja a Szakmafelügyelet tag teendőinek 
ellátására. 

egyhangú igen 

 
 

2021. április 27. (online) 
 

szám határozat szövege szavazás 

72/2021 Az Elnökség a 2020. évi elnöki beszámolót elfogadja, azt elfogadásra a Területi Küldöttgyűlés elé terjeszti. egyhangú igen 

73/2021 Az Elnökség felhatalmazza az Elnököt, hogy a MÉK Tisztújítás előkészítéseként a kerekasztal beszélgetés lebonyolítását vigye véghez, az 
ehhez kapcsolódó esetleges mentorok megbízására felhatalmazza. 

egyhangú igen 
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74/2021 Az Elnökség kérelmezőket a kamara tagjai sorába bejegyzi és a jogosultság bejegyzéséhez az igazolt szakmai gyakorlatot 
megfelelőnek tartja: F. B. (É); K. Z. D. (É); B. A. É.  (É); Sz. K. (É); J. P. (É); I. K. (É); 
Az Elnökség - a minősítő testület véleményét figyelembe véve – kérelmező részére az építész vezető tervező szakmai cím 
megállapítását támogatja: Cs. L. 
Az Elnökség a BÉK tagjai sorába kérelmezőt átjegyzi: D. É. (É) 
Az Elnökség kérelmező tagságát helyreállítja: D. Á. 
Az Elnökség kérelmezők tagságát felfüggeszti: D. Á. 
Az Elnökség tudomásul veszi S. D. valamint T. Á. tagságának megszűnését, a felfüggesztés határozott idejének leteltét követően. 

egyhangú igen 

75/2021 Az Elnökség, T.-J. Zs. BÉ bejegyzési kérelméhez benyújtott szakmai gyakorlata szakirányúságáról szóló döntést elnapolja. egyhangú igen 

76/2021 Az Elnökség Sz. Gy. TK bejegyzési kérelméhez benyújtott szakmai gyakorlatát szakirányúnak ismeri el, a bejegyzést függő hatállyal 
támogatja. Amennyiben az illetékes tagozat a bejegyzést nem támogatja, úgy a kérelem elutasítása szükséges, azonban ha a megadott 
határidőig a vélemény nem érkezik meg, a bejegyzés kiadható.  

egyhangú igen 

 
 
 
 
 
 
 
 

2021. május 11. (online) 
 

szám határozat szövege szavazás 

77/2021 kimaradt  

78/2021 Az Elnökség az előterjesztett alapszabály - amely a veszélyhelyzet idején alkalmazható szabályokat tartalmazza a bizottsági ülések és a 
Területi Küldöttgyűlés online módon történő megtarthatósága érdekében - módosítást támogatja, azt elfogadásra a Területi 
Küldöttgyűlés elé terjeszti. 

egyhangú igen 

79/2021 Az Elnökség a 2020. évi FEB beszámolót áttekintette, azt elfogadásra a Területi Küldöttgyűlés elé terjeszti. egyhangú igen 

80/2021 Az Elnökség kérelmezőket a kamara tagjai sorába bejegyzi és a jogosultság bejegyzéséhez az igazolt szakmai gyakorlatot megfelelőnek 
tartja: Cs.-Sz. Gy. (É); Á.-L. Zs. (É); B. F. E. (É); E. Á. (É); Ty. A. (É);  
Az Elnökség kérelmezőt tagjai sorába ismételten bejegyzi: G. M. (É) 
Az Elnökség kérelmezőknek új jogosultság bejegyzéséhez az igazolt szakmai gyakorlatot megfelelőnek tartja: P. P. (SZÉSZ) 
Az Elnökség más területi kamarától kérelmező tagságát lakcímváltozás miatt átjegyzi: K. Zs. (É - PMÉK) 
Az Elnökség kérelmezők tagságát felfüggeszti G. M. 
Az Elnökség az Etikai-fegyelmi Bizottság döntését tudomásul veszi, a döntést végrehajtja, F. K. DLA 
tagságát 3 hónapra felfüggeszti. 

egyhangú igen 

81/2021 Az Elnökség, F. Z. BÉ bejegyzési kérelméhez benyújtott szakmai gyakorlata szakirányúságáról szóló döntést elnapolja.  egyhangú igen 
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82/2021 Az Elnökség T. Zs. BÉ bejegyzési kérelmét nem támogatja. 
Az igazolt szakmai gyakorlatból nem állapítható meg az önálló belsőépítészeti kreativitás, a portfólió nagy részében inkább építészeti 
megoldásokat mutat be. A belsőépítészeti gyakorlatként bemutatott munkák nem meggyőzőek, csak néhány típus bútor, illetve lámpa 
elhelyezését illusztrálja. Nem állapítható meg egyértelműen a megvalósult és csak tervként létező alkotások aránya, ezért az önálló 
belsőépítészeti tevékenység végzésének engedélyezését, így a BÉ jogosultság bejegyzését nem támasztják alá. 

egyhangú igen 

83/2021 Az Elnökség a szakmai tagozat javaslatára Göbölyös Kristóf belsőépítész megbízását támogatja a Szakmafelügyelet tag teendőinek 
ellátására. 

egyhangú igen 

84/2021 Az Elnökség kérelmezők részére a tagdíj befizetésére részletfizetést biztosít: C. L., B. Z. Á., P. Z., B. I. 3 igen,  
1 tartózkodás 

 
 

2021. május 25. (online) 
 

szám határozat szövege szavazás 

85/2021 Az Elnökség az Induction Consulting Kft. által adott árajánlatot elfogadja, felhatalmazza az Elnököt a MÉK tisztújítás jelölési folyamatának 
elősegítése céljából tartandó kerekasztal beszélgetések szakmai támogatásának és lebonyolításának megrendelésére. 

egyhangú igen 

86/2021 Az Elnökség a Területi Küldöttgyűlés 2021. június 18 -ra kitűzött időpontját elhalasztja, és a Területi Küldöttgyűlést egy később 
meghatározott időpontban, a veszélyhelyzet megszűnését követő 90 napon belül tartja meg. 

egyhangú igen 

87/2021 Az Elnökség a fennálló veszélyhelyzetre tekintettel, az 502/2020 (XI.16.) Korm. rendelet 19. §. -ban foglalt felhatalmazás alapján a BÉK 
Elnökének beszámolóját elfogadja. Jelen határozatot a Területi Küldöttgyűlés elé terjeszti elfogadásra. 

egyhangú igen 

88/2021 Az Elnökség a fennálló veszélyhelyzetre tekintettel, az 502/2020 (XI.16.) Korm. rendelet 19. §. -ban foglalt felhatalmazás alapján a BÉK 
2020. évi könyvvizsgálói jelentését, mérleggel és eredménylevezetéssel alátámasztott költségvetési beszámolóját elfogadja. Jelen 
határozatot a Területi Küldöttgyűlés elé terjeszti elfogadásra. 

egyhangú igen 

89/2021 Az Elnökség a fennálló veszélyhelyzetre tekintettel, az 502/2020 (XI.16.) Korm. rendelet 19. §. -ban foglalt felhatalmazás alapján a BÉK 
2021. évi költségvetés-tervezetét elfogadja. Jelen határozatot a Területi Küldöttgyűlés elé terjeszti elfogadásra. 

egyhangú igen 

90/2021 Az Elnökség a 2021. május 11 -i ülésen előterjesztett Alapszabály módosítási javaslat jelen ülés napirendjéhez csatolt pontosításokkal a 
Területi Küldöttgyűlés elé terjeszti elfogadásra.  

egyhangú igen 

91/2021 Az Elnökség a Pest Megyei Építész Kamara által előterjesztett, az Építész Továbbképző 50% -os üzletrészének megvásárlására tett vételi 
szándéknyilatkozatát a Területi Küldöttgyűlés elé terjeszti döntéshozatalra azzal, hogy a vételár összegét a 2021. április 30 -i állapot 
szerinti időközi mérlegben kimutatott saját tőke összeg 50% -án javasolja meghatározni, a jegyzett tőke 50% -a helyett. 

egyhangú igen 

92/2021 Az Elnökség elhatározza, hogy a Budapesti Építész Kamara a HuGBC társult tagja lesz. Az ehhez szükséges megállapodás aláírására 
felhatalmazza az Elnököt, azzal, hogy a tervezet e. pontja alatt szereplő kitételt nem támogatja. 

egyhangú igen 

93/2021 Az Elnökség 2021. június 1. – 2025. május 31. hatállyal új Felügyelő Bizottságot bíz meg a FUGA ellenőrzési feladatainak ellátására. A 
személyi összetételre vonatkozóan külön írásos szavazással dönt. 

egyhangú igen 

94/2021 Az Elnökség a FUGA könyvvizsgálói feladatainak elvégzésével a 2021. június 1 – 2025. május 31. közötti időszakra a Duna-Controll Kft. -
t bízza meg, felelős könyvvizsgáló Fűr Zsuzsanna. 

egyhangú igen 
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95/2021 Az Elnökség az alábbi követeléseket, azok behajthatatlansága miatt leírja a könyvelésből. 
 

 Szakmagyakorló 
Nyilvántartási 

szám 
Számlaszám 

Számla 
kelte 

Fizetési 
határidő 

Elszámolási 
időszak 

Megnevezés 
Összeg 

(Ft) 
Leírás oka 

1.   BEK-020550-2020 2020.02.16 2020.03.31 2020 Kamarai tagdíj 75 000 Elhunyt 

2.   BEK-021657-2020 2020.02.27 2020.03.28 2020 
Igazgatási 

szolgáltatási díj 
23 499 Elhunyt 

3.   E-BEK-2020-827 2020.12.11 2021.01.10 2020 
Etikai eljárás 
költségtérítés 

50 000 Elhunyt 

4.   BEK-019971-2020 2020.02.15 2020.03.31 2020 Kamarai tagdíj 75 000 Elhunyt 

5.   BEK-009520-2018 2018.02.24 2018.03.31 2018 Kamarai tagdíj 50 000 Elhunyt 

6.   BEK-014341-2019 2019.02.07 2019.03.31 2019 Kamarai tagdíj 60 000 Elhunyt 

7.   BEK-007761-2017 2017.09.20 2017.10.20 2017 Kamarai tagdíj 50 000 Méltányosság 

8.   BEK-011167-2018 2018.02.28 2018.03.31 2018 Kamarai tagdíj 50 000 Méltányosság 

9.   BEK-010468-2018 2018.02.27 2018.03.31 2018 Kamarai tagdíj 50 000 Méltányosság 

10.   E-BEK-2021-3230 2021.02.06 2021.03.31 2021 Kamarai tagdíj 22 500 Elhunyt 

11.   BEK-009879-2018 2018.02.26 2018.03.31 2018 Kamarai tagdíj 50 000 Elhunyt 

12.   BEK-014717-2019 2019.02.08 2019.03.31 2019 Kamarai tagdíj 60 000 Elhunyt 

13.   BEK-019433-2020 2020.02.15 2020.03.31 2020 
Igazgatási 

szolgáltatási díj 
37 000 Elhunyt 

14.   E-BEK-2021-1149 2021.02.05 2021.03.31 2021 
Igazgatási 

szolgáltatási díj 
37 500 Elhunyt 

15.   BEK-007645-2017 2017.09.20 2017.10.19 2017 Kamarai tagdíj 50 000 Elhunyt 

16.   BEK-010826-2018 2018.02.28 2018.03.31 2018 Kamarai tagdíj 50 000 Elhunyt 

17.   BEK-015708-2019 2019.02.08 2019.03.31 2019 
Igazgatási 

szolgáltatási díj 
30 000 Elhunyt 

18.   BEK-020394-2020 2020.02.15 2020.03.31 2020 
Igazgatási 

szolgáltatási díj 
37 000 Elhunyt 

19.   BEK-018729-2020 2020.02.15 2020.03.31 2020 
Igazgatási 

szolgáltatási díj 
37 000 Méltányosság 

20.   BEK-019304-2020 2020.02.15 2020.03.31 2020 Kamarai tagdíj 37 000 Méltányosság 

21.   E-BEK-2021-2738 2021.02.06 2021.03.31 2021 
Igazgatási 

szolgáltatási díj 
37 500 Méltányosság 

összesen 968 999 
 

egyhangú igen 

96/2021 Az Elnökség kérelmezőket a kamara tagjai sorába bejegyzi és a jogosultság bejegyzéséhez az igazolt szakmai gyakorlatot megfelelőnek 
tartja: Sz. N. Zs. (É); V. K. (É); R. B. (É); F. G. (BÉ) 

egyhangú igen 
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Az Elnökség kérelmezőknek új jogosultság bejegyzéséhez - az azonos jogosultsággal rendelkező tagjai véleményét figyelembe véve - az 
igazolt szakmai gyakorlatot megfelelőnek tartja: T. T. (BÉ); F. Z. (BÉ); 
Az Elnökség - a minősítő testület véleményét figyelembe véve - kérelmező részére az építész vezető tervező szakmai cím megállapítását 
támogatja: B. A. 
Az Elnökség kérelmező tagságát (21.06.01 -től) helyreállítja: I. E.  

97/2021 Az Elnökség hozzájárul, hogy B. K. tag, 2021. évi tagdíját részletekben fizesse. 3 igen,  
1 tartózkodás 

 
 

2021. június 8. (online) 
 

szám határozat szövege szavazás 

98/2021 21.05.31 írásos szavazás eredményének rögzítése: 
Az Elnökség a FUGA Budapesti Építészeti Központ Felügyelő Bizottság tag tisztség betöltésére, 2021. június 1. – 2025. május 31. 
időtartamra, megbízza Kruppa Gábor, Dr. Sajtos Gábor és Vadász Bence építészeket. A Bizottság elnöki teendőinek ellátására Kruppa 
Gábor építészt kéri fel. 

4 igen,  
1 tartózkodás 

99/2021 Az Elnökség kérelmezőket a kamara tagjai sorába bejegyzi és a jogosultság bejegyzéséhez az igazolt szakmai gyakorlatot 
megfelelőnek tartja: K. N. (É); P.-Gy. E. (É); Sz. G. J. (É);  
Az Elnökség kérelmezőknek új jogosultság bejegyzéséhez az igazolt szakmai gyakorlatot megfelelőnek tartja: B. B. (SZÉS1); T.-B. F. 
(SZB);  
Az Elnökség kérelmező tagságát helyreállítja: D. É. (2021.07.01-től), Sz. N. A. 
Az Elnökség tudomásul veszi R. Zs. valamint S. I. tagságának megszűnését, a felfüggesztés határozott idejének leteltét követően. 

egyhangú igen 

100/2021 Az Elnökség hozzájárul, hogy V. A. tag, 2021. évi tagdíját részletekben fizesse. 3 igen, 
1 tartózkodás 

101/2021 Az Elnökség hozzájárul, hogy S. J. tag, 2021. évi tagdíját részletekben fizesse, a tagdíj összegének mérséklését nem támogatja. 3 igen, 
1 tartózkodás 

102/2021 Az Elnökség Sz. E. tag utólagos nyugdíjas nyilatkozatát nem tudja elfogadni, azonban hozzájárul 2021. évi tagdíjának részletekben 
történő befizetéséhez. 

3 igen, 
1 tartózkodás 

103/2021 Az Elnökség T.-V. D. tag 2 havi időarányos tagdíját elengedi, és hozzájárul tagságának felfüggesztéséhez 2021. június 8. napjától. 3 igen, 
1 tartózkodás 
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2021. szeptember 14. (személyes) 
 

szám határozat szövege szavazás 

104/2021 21.07.16. írásos szavazás eredményének rögzítése 
Az Elnökség kérelmezőket a kamara tagjai sorába bejegyzi és a jogosultság bejegyzéséhez az igazolt szakmai gyakorlatot 
megfelelőnek tartja: Á. N. (É); B. E. (É); D. D. (É); F. L. (É); M. T. (É); R.-K. D. (K); V. D. M. (K); Z. K. (É); M. T. (É) 
Az Elnökség kérelmezőknek új jogosultság bejegyzéséhez az igazolt szakmai gyakorlatot megfelelőnek tartja: B. K. (SZÉS5); H. J. 
(SZÉSZ, SZÉS2);  
Az Elnökség kérelmezők tagságát helyreállítja: B. P., D. Zs. 
Az Elnökség kérelmezők tagságát felfüggeszti: B. P., K. R. 
Az Elnökség kérelmező részére tiszteletbeli tag címet adományoz: E. V.  

egyhangú igen 

105/2021 21.07.16. írásos szavazás eredményének rögzítése 
Az Elnökség - az illetékes tagozat támogató véleményét figyelembe véve – M. M. TR jogosultságának bejegyzését támogatja. 

egyhangú igen 

106/2021 21.07.16. írásos szavazás eredményének rögzítése 
Az Elnökség J.-S. E. M. részére a K jogosultság bejegyzését feltételes hatállyal támogatja, az illetékes tagozat véleményének 
figyelembe vételével. 

egyhangú igen 

107/2021 21.07.16. írásos szavazás eredményének rögzítése 
Az Elnökség hozzájárul, hogy B. T. 2021. évi tagdíját részletekben fizesse.  

3 igen,  
1 tartózkodás 

108/2021 21.07.16. írásos szavazás eredményének rögzítése 
Az Elnökség D. J. kérelmére 2021. évi tagdíjának befizetésétől eltekint, amennyiben kéri tagságának felfüggesztését vagy törlését. 
Amennyiben ilyen kérelemmel az értesítést követő 8 napon belül nem él, úgy a 2021. évi tagdíj befizetése szükséges, azonban az 
részletekben teljesíthető. 

3 igen,  
1 tartózkodás 

109/2021 21.07.16. írásos szavazás eredményének rögzítése 
Az Elnökség a Terület- és Településrendezési Tagozat javaslatára, 2021. augusztus 1. napjától Berényi Máriát a Szakmafelügyelet állandó 
tagjaként megbízza. 

egyhangú igen 

110/2021 21.07.16. írásos szavazás eredményének rögzítése 
Az Elnökség a 4+1 alkalommal lezajlott kerekasztal egyeztetés, és az az alapján előzetesen adott vállalások eredményeként kialakult 
jelölt névsort a MÉK szeptemberben esedékes Tisztújításra az alábbiak szerint hagyja jóvá, azt a MÉK Választási jelölőbizottsága részére 
megküldi. 
Elnökjelölt: Csapó Balázs; Alelnök-jelölt: Bánáti Béla; Elnökségi tag-jelölt: Pólus Károly, Peschka Alfréd; FEB jelölt: Kopasz László, Lente 
András, Schwarczuk Ágnes 

egyhangú igen 

111/2021 21.07.30. írásos szavazás eredményének rögzítése 
Az Elnökség kérelmezőket a kamara tagjai sorába bejegyzi és a jogosultság bejegyzéséhez az igazolt szakmai gyakorlatot megfelelőnek 
tartja: B. T. (É); B. D. (É); F. M. (É); Gy. M. (É); K. P. (É); L. P. (É); S. K. (É); V. B. (É); 
Az Elnökség más területi kamarától kérelmező tagságát lakcímváltozás miatt átjegyzi: S. Gy. (É, MV-É, ME-É) 
Az Elnökség kérelmező tagságát helyreállítja D. R. J., H. F. A. 
Az Elnökség kérelmező tagságát felfüggeszti: D. R. J., H. F. A. 
Az Elnökség tiszteletbeli tag címet adományoz K. J. 

egyhangú igen 
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Az Elnökség tudomásul veszi M. Sz. I. tagságának megszűnését, a felfüggesztés határozott idejének leteltét követően. 

112/2021 21.07.30. írásos szavazás eredményének rögzítése 
Az Elnökség hozzájárul, hogy O. E., hátralékának befizetését 2021. augusztus 31 -ig teljesítse. 

3 igen, 
 1 tartózkodás 

113/2021 Az Elnökség a 7/2021 (09.14) selejtezési jegyzőkönyv szerint az alábbi papír alapú dokumentumok zúzás útján történő 
megsemmisítését, digitalizált formájának archiválását követően tudomásul veszi. 

- 2007-2021. évben benyújtott hatósági bizonyítvány külföldi munkavégzéshez tárgyban keletkezett papír alapú iratanyagok 
(selejtezési jegyzőkönyvhöz mellékelt lista szerint). 

- 2009-2021. évben benyújtott külföldi oklevél elismerése tárgyban keletkezett papír alapú iratanyagok (selejtezési 
jegyzőkönyvhöz mellékelt lista szerint). 

egyhangú igen 

114/2021 Az Elnökség a 8/2021 (09.14) selejtezési jegyzőkönyv szerint az alábbi papír alapú dokumentumok zúzás útján történő 
megsemmisítését, digitalizált formájának archiválását követően tudomásul veszi. 

Kamarai tagsággal, illetve névjegyzéki nyilvántartással nem rendelkezők (6 fő) végzéssel megszüntetett eljárásainak papír alapú 
iratanyaga  
- I-35/2018 
- I-68/2019 
- I-104/2008 
- I-39/2009 
- I-462/2007 
- I-56/2010 

egyhangú igen 

115/2021 Az Elnökség a 9/2021 (09.14) selejtezési jegyzőkönyv szerint az alábbi papír alapú dokumentumok zúzás útján történő megsemmisítését 
- azok kötelező őrzési idejének leteltével - tudomásul veszi. 

- 2004. évi elutasított GVOP pályázat [GVOP-4.2.2-2004-10-0008/4.0] (korszerű információs rendszer felállítása) teljes papír alapú 
iratanyaga (pályázati adatlap, elutasítás, stb. digitalizált formában archiválva) 

- 2005. évi NKA támogatás [2412/336] (alkotások weboldal létrehozása) teljes papír alapú iratanyaga (pályázati adatlap, 
támogatási szerződés, elszámolás, stb. digitalizált formában archiválva) 

- 2006. évi NKA támogatás [2412/372] (alkotások weboldal fejlesztése) teljes papír alapú iratanyaga (pályázati adatlap, támogatási 
szerződés, elszámolás, stb. digitalizált formában archiválva) 

- 2006. évi elutasított NKA pályázat [2412/371] (könyvkiadás) teljes papír alapú iratanyaga (pályázati adatlap, elutasítás, stb. 
digitalizált formában archiválva) 

- 2007. évi NKA támogatás [2412/0408] (alkotások weboldal fejlesztése) teljes papír alapú iratanyaga (pályázati adatlap, 
támogatási szerződés, elszámolás, stb. digitalizált formában archiválva) 

- 2007. évi elutasított NKA pályázat [2407/397] (továbbképzés) teljes papír alapú iratanyaga (pályázati adatlap, elutasítás, stb. 
digitalizált formában archiválva) 

- 2008. évi elutasított NKA pályázat [2412/455] (alkotások weboldal fejlesztése) teljes papír alapú iratanyaga (pályázati adatlap, 
elutasítás, stb. digitalizált formában archiválva) 

- 2008. évi elutasított NKA pályázat [2407/470] (hajótúra) teljes papír alapú iratanyaga (pályázati adatlap, elutasítás, stb. 
digitalizált formában archiválva) 

egyhangú igen 
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- 2008. évi elutasított NKA pályázat [2407/471] (konferencia) teljes papír alapú iratanyaga (pályázati adatlap, elutasítás, stb. 
digitalizált formában archiválva) 

- 2008. évi NFGM támogatás [TER/1960/9/2008] (közig. feladatellátás) teljes papír alapú iratanyaga (pályázati adatlap, támogatási 
szerződés, elszámolás, stb. digitalizált formában archiválva) 

- 2008. évi NFGM támogatás [TER/1960/224/2008] (tervtanács) teljes papír alapú iratanyaga (pályázati adatlap, támogatási 
szerződés, elszámolás, stb. digitalizált formában archiválva) 

- 2008. évi ÖTM támogatás [ÖTM/4497/0(1)2008] (tervtanács) teljes papír alapú iratanyaga (pályázati adatlap, támogatási 
szerződés, elszámolás, stb. digitalizált formában archiválva) 

- 2008. évi ÖTM támogatás [ÖTM/6701/2008] (szakmai rendezvény) teljes papír alapú iratanyaga (pályázati adatlap, támogatási 
szerződés, elszámolás, stb. digitalizált formában archiválva) 

- 2008. évi ÖTM támogatás [ÖTM/3959/0(2008)(1)] (FUGA működés) teljes papír alapú iratanyaga (pályázati adatlap, támogatási 
szerződés, elszámolás, stb. digitalizált formában archiválva) 

- 2008. évi nem támogatott ÖTM pályázat (jogalkalmazási segédlet kiadása; elektronikus ügyintézés bevezetése; szakmai díjak 
finanszírozása; szakmai rendezvény szervezése) adatlapok papír alapú formája (digitalizált formában archiválva) 

- 2009. évi elutasított NKA pályázat [2412/490] (szerzői jogi tanulmány netes megjelenés) teljes papír alapú iratanyaga (pályázati 
adatlap, elutasítás, stb. digitalizált formában archiválva) 

- 2009. évi NFGM támogatás [1006/1 (2009)] (tervtanács) teljes papír alapú iratanyaga (pályázati adatlap, támogatási szerződés, 
elszámolás, stb. digitalizált formában archiválva) 

- 2011. évi elutasított NCA pályázat [NCA-KM-11-1883] (Titkárság működés) teljes papír alapú iratanyaga (pályázati adatlap, 
elutasítás, stb. digitalizált formában archiválva) 

116/2021 Az Elnökség kérelmezőket a kamara tagjai sorába bejegyzi és a jogosultság bejegyzéséhez az igazolt szakmai gyakorlatot megfelelőnek 
tartja: A.-S. B. (É); K. J. (É); K.-P. Á. (É); K. P. (É); R. Á. L. (É); H. M. L. (É); V. N. K. (É); K. Zs. (É); W. R. (É); 
Az Elnökség kérelmezőknek új jogosultság bejegyzéséhez az igazolt szakmai gyakorlatot megfelelőnek tartja: B. G. (É); P. B. (SZB); 
Az Elnökség kérelmezőnek – az illetékes tagozat véleményét figyelembe véve - az új jogosultság bejegyzéséhez az igazolt szakmai 
gyakorlatot megfelelőnek tartja: B. B. (TR); 
Az Elnökség kérelmező részére – a MÉK vezető tervezői minősítő testület véleményét figyelembe véve – építész vezető tervező címet 
állapít meg: T. B. (É/1) 
Az Elnökség kérelmezőnek – az illetékes tagozat véleményét figyelembe véve - műemlékek területén gyakorlott szakmai címet állapít 
meg: Sz. V. 
Az Elnökség a BÉK tagjai sorába kérelmezőket átjegyzi: Gy. M. (Békés; É, MV-É, ME-É); D. Á. (PMÉK; É); S. J. (PMÉK; É) 
Az Elnökség kérelmező tagságát helyreállítja: Cs. K. L., T. N. 
Az Elnökség kérelmezők tagságát felfüggeszti: D. J., Cs. K. L. 
Az Elnökség tiszteletbeli tag címet adományoz: L. F. 
Az Elnökség tudomásul veszi S. Zs. tagságának megszűnését, a felfüggesztés határozott idejének leteltét követően. 

egyhangú igen 

117/2021 Az Elnökség L. K. (É) valamint Sz. D. (É) bejegyzési kérelméhez tartozó szakmai gyakorlat szakirányúságának megítélésére vonatkozó 
döntést elnapolja. 

egyhangú igen 

118/2021 Az Elnökség eltekint B. I. 2021. évi időarányos tagdíjának megfizetésétől, és hozzájárul jogosultságainak szüneteltetéséhez. 2 igen,  
1 tartózkodás 
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119/2021 Az Elnökség eltekint F. P. 2021. évi kedvezményes tagdíjának befizetésétől, és hozzájárul tagságának törléséhez. 2 igen,  
1 tartózkodás 

120/2021 Az Elnökség eltekint P. I. 2021. évi kedvezményes tagdíjának befizetésétől, azonban tagságának törléséhez csak a 2020. évi hátralék 
rendezése után járul hozzá. 

2 igen,  
1 tartózkodás 

121/2021 Az Elnökség eltekint D. J. 2019. évi 53.000,- Ft hátralékának befizetésétől, azonban a 2018. évire vonatkozó 50.000,- Ft követelést 
továbbra is fenntartja. 

2 igen,  
1 tartózkodás 

122/2021 Az Elnökség elfogadja K. A. utólagos nyugdíjas nyilatkozatát, részére 2021. évre kedvezményes tagdíjfizetési kötelezettséget állapít 
meg. 

2 igen,  
1 tartózkodás 

 
 

2021. október 12. (személyes) 
 

szám határozat szövege szavazás 

123/2021 21.09.29. írásos szavazás eredményének rögzítése 
Az Elnökség megbízza Tima Zoltán elnökségi tagot, hogy a BÉK képviseletében a FIABCI Magyar Ingatlanfejlesztési Nívódíj pályázat 
Bírálóbizottságának munkájában vegyen részt. 

egyhangú igen 

124/2021 21.09.29. írásos szavazás eredményének rögzítése 
Az Elnökség úgy határoz, hogy a FUGA jelenlegi ügyvezetője Koszorú Lajos megbízását - vele egyeztetett módon - 2022. június 30 -ig 
meghosszabbítja, ezzel elősegítve az átmeneti időszakban az átadás/átvétel folyamatát, illetve ez idő alatt a FUGA zavartalan és 
zökkenőmentes működését. 

egyhangú igen 

125/2021 21.09.29. írásos szavazás eredményének rögzítése 
Az Elnökség kérelmezőket a kamara tagjai sorába bejegyzi és a jogosultság bejegyzéséhez az igazolt szakmai gyakorlatot megfelelőnek 
tartja: Ny. R. (É); B. B. (É); D. K. K. (É); Sz. B. K. (É); J. Zs. (É); F. D. (É); 
Az Elnökség kérelmező tagságát felfüggeszti: Sz. O. 
Az Elnökség kérelmező tagságát átjegyzi: Sz. Zs. Gy. (É/1, SZÉS5, MV-É, MV-É-M – Bács);  

egyhangú igen 

126/2021 Az Elnökség kérelmezőket a kamara tagjai sorába bejegyzi és a jogosultság bejegyzéséhez az igazolt szakmai gyakorlatot megfelelőnek 
tartja: V. L. (É); Sz. B. (TK) 
Az Elnökség kérelmezőnek az új jogosultság bejegyzéséhez az igazolt szakmai gyakorlatot megfelelőnek tartja: T.-N. D. (SZÉSZ, SZÉS2, 
SZÉS9); 
Az Elnökség kérelmezőknek - az azonos jogosultsággal rendelkező tagjai véleményét figyelembe véve - az új jogosultság bejegyzéséhez 
az igazolt szakmai gyakorlatot megfelelőnek tartja: G. K. (SZÉSZ-BÉ); B. E. (BÉ); 
Az Elnökség kérelmező részére – a MÉK vezető tervezői minősítő testület véleményét figyelembe véve – építész vezető tervező címet 
állapít meg: G. M. (É1); 
Az Elnökség a BÉK tagjai sorába kérelmezőket átjegyzi: R. Á. (É, TT/1) 
Az Elnökség kérelmező tagságát helyreállítja: Sz. Zs. 
Az Elnökség kérelmezők tagságát felfüggeszti: Sz. Zs. 

egyhangú igen 
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127/2021 Sz. Zs. Gy. BÉ bejegyzési kérelmét az Elnökség megvizsgálta, de annak hiányossága miatt nem hoz döntést. A kérelem mielőbbi 
elbírálhatósága érdekében, a kérelmezett jogosultsággal rendelkező tagjaira (Tima Zoltán, Sajtos Gábor) bízza a szakmai gyakorlat 
megfelelőségének megítélését azzal, hogy a kérelem teljessé válását követően a döntés a két tag véleménye alapján, Elnökségi 
döntésként kiadható.  
Az Elnökség véleménye előzetesen, hogy a belsőépítészeti gyakorlatként bemutatott munkák nem saját tervezésű építmények 
belsőépítészeti tervezését igazolják, illetve BÉ jogosultsággal rendelkező által igazolt gyakorlat nem került bemutatásra. Az Elnökség a 
belsőépítészeti tervezési gyakorlatot nem tartja elfogadhatónak, így a BÉ jogosultság bejegyzését - a rendelkezésére álló 
dokumentumok alapján - nem támogatja. A kérelem teljessé válásával - a két tag véleménye szerint - jelen előzetes vélemény 
megváltoztatható. 

egyhangú igen 

128/2021 Az Elnökség eltekint B. P., 2021. évi 37.500,- Ft tartozásának befizetésétől, és hozzájárul jogosultságának szüneteltetéséhez. egyhangú igen 

129/2021 Az Elnökség eltekint H. M. 2016. évi 50.000,- Ft és 2017. évi 16.000,- Ft hátralékának befizetésétől. egyhangú igen 

 
 
2021. november 9. (online) 
 

szám határozat szövege szavazás 

130/2021 21.10.26 írásos szavazás eredményének rögzítése 
Az Elnökség a székház felújításával kapcsolatos háromoldalú megállapodásban foglaltakkal egyetért. 

egyhangú igen (4) 

131/2021 21.10.26 írásos szavazás eredményének rögzítése 
Az Elnökség kérelmezőket a kamara tagjai sorába bejegyzi és a jogosultság bejegyzéséhez az igazolt szakmai gyakorlatot megfelelőnek 
tartja: L. K. (É); U. E. (É); Sz.-N. A. Sz. (É); Sz. D. (É) 

egyhangú igen (4) 

132/2021 21.10.26 írásos szavazás eredményének rögzítése 
Az Elnökség kérelmezőnek tiszteletbeli tag címet adományoz: V. F. 

egyhangú igen (4) 

133/2021 Az Elnökség B. B. felterjesztését javasolja a 2021. évi Ezüst Ácsceruza díjra. egyhangú igen (4) 

134/2021 Az Elnökség az Ezüst Ácsceruza díjat 220.000,- Ft (azaz kettőszázhúszezer forint) összeggel támogatja, a költségvetés 2.4.1 sorának 
terhére. A támogatásról támogatói okirat aláírása szükséges a MÉSZ -el. 

egyhangú igen (4) 

135/2021 Az Elnökség a Szakmafelügyelet ügyrendjének előterjesztés szerinti módosítását az alábbiak szerint elfogadja. 
I. A Szakmafelügyelet feladata és hatásköre  

3. Szakmafelügyelet a bíróság hatáskörébe tartozó polgári jogi-, vagy szerzői jogi kérdésben állásfoglalást, véleményt nem adhat 
ki.  

III.  A Szakmafelügyelet eljárási rendje 
7.       - Amennyiben a Testület véleményének kialakítása olyan előzetes kérdés elbírálásától függ, melynek tárgyában más hatóság, 

vagy bíróság előtt eljárás van folyamatban, úgy a Testület az előtte folyó eljárást megszünteti azzal, hogy kérelemre a hatósági- 
vagy bírósági eljárás jogerős döntésének megküldésével az eljárást kezdeményező személy ismét kezdeményezheti a 
szakmafelügyeleti eljárást. 

egyhangú igen (4) 

136/2021 Az Elnökség kérelmezőket a kamara tagjai sorába bejegyzi és a jogosultság bejegyzéséhez az igazolt szakmai gyakorlatot megfelelőnek 
tartja: Sz. I. F. (É); Sz. Sz. B. (É); L. K. (É); T. A. F. (É); 

3 igen,  
1 tartózkodás 
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Az Elnökség kérelmezők kamarai tagságát ismételten bejegyzi, amely alapján az ismételt névjegyzékbe vétel is támogatható: V. Cs. (É); 
Dr. B. Gy. (É); J. B. (É); 
Az Elnökség kérelmezőt a Pest Megyei Építész Kamarából átjegyzi: T. K. (É) 
Az Elnökség kérelmezők kamarai tagságát helyreállítja: B. J. G., D. Zs., Sz. I. 
Az Elnökség kérelmezők tagságát felfüggeszti: B. J. G., Sz. I. 
Az Elnökség a tagság felfüggesztés határozott idejének lejárata miatt tudomásul veszi a tagság megszűnését: T. Á. M. 
Az Elnökség egy évet meghaladó tagdíj hátralék miatt nevezettek tagságát megszünteti: Á. K., B. B., Cs. L., Cs. Z., D. Cs., E. A. DLA, E. 
M., F. Gy. I., Gy. A., J. M., K. L. Gy., K. A. DLA 
Az Elnökség kérelmező részére tiszteletbeli tag címet adományoz: K. R. M. 

137/2021 Az Elnökség G. L. méltányossági kérelmében foglaltakat figyelembe véve javasolja, hogy - amennyiben annak feltételei fennállnak – úgy 
a 2020, 2021 évre tegyen utólagos nyugdíjas nyilatkozatot, amely alapján díjhátraléka a kedvezményes mértékre csökkenthető. A 
hátralék rendezése után az Elnökség javasolja a tagság felfüggesztésének, vagy tiszteletbeli tagság megadásának kérését. Amennyiben 
befizetés nem történik, úgy a tagság megszüntetésének folyamatát el kell indítani. Amennyiben a befizetést követően nem érkezik 
kérelem a tagsági státusz módosítására, úgy további méltányosság nem adható.  

3 igen,  
1 tartózkodás 

138/2021 Az Elnökség F. L. méltányossági kérelmében foglaltak, valamint a korábban adott, de nem teljesített méltányossági döntés alapján, 
nem támogatja további méltányosság biztosítását, a tagság megszüntető határozat kiküldését indokoltnak tartja. 

3 igen,  
1 tartózkodás 

 
 

2021. december 7. (online) 
 

szám határozat szövege szavazás 

139/2021 21.12.03 írásbeli határozathozatal eredményének rögzítése 
Az Elnökség kérelmezőket a kamara tagjai sorába bejegyzi és a jogosultság bejegyzéséhez az igazolt szakmai gyakorlatot 
megfelelőnek tartja: B.-F. A. A. (É); Sz. A. (É); Sz. N. Zs. (É); U. D. (É);  

egyhangú igen (4) 

140/2021 21.12.03 írásbeli határozathozatal eredményének rögzítése 
Az Elnökség kérelmező új jogosultsága bejegyzéséhez az igazolt szakmai gyakorlatot megfelelőnek tartja: V. G. (SZÉSZ) 

egyhangú igen (4) 

141/2021 21.12.03 írásbeli határozathozatal eredményének rögzítése 
Az Elnökség kérelmezőket a kamara tagjai sorába bejegyzi és a jogosultság bejegyzéséhez az igazolt szakmai gyakorlatot az 
illetékes Tagozat véleményét elfogadva megfelelőnek tartja: B. D. (K); S. E. J. (K); 

egyhangú igen (4) 

142/2021 21.12.03 írásbeli határozathozatal eredményének rögzítése 
Az Elnökség kérelmezőket a BÉK tagjai sorába átjegyzi: K. A. (DDÉK, É1); M. P. (PMÉK, TK) 

egyhangú igen (4) 

143/2021 21.12.03 írásbeli határozathozatal eredményének rögzítése 
Az Elnökség kérelmezőt a kamarai tagjai sorába ismételten bejegyzi: P. Sz. V. (É) 

egyhangú igen (4) 

144/2021 21.12.03 írásbeli határozathozatal eredményének rögzítése 
Az Elnökség kérelmezők kamarai tagságát helyreállítja: B. J.; T. D.; Sz. H.; 

3 igen,  
1 tartózkodás 

145/2021 21.12.03 írásbeli határozathozatal eredményének rögzítése 
Az Elnökség kérelmezők kamarai tagságát felfüggeszti: V. L.; G. O.; R. V. J. 

3 igen,  
1 tartózkodás 
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146/2021 21.12.03 írásbeli határozathozatal eredményének rögzítése 
Az Elnökség, egy évet meghaladó tagdíjtartozás miatt a kamarai tag tagságát megszünteti: M. T.; Sz. J. 

egyhangú igen (4) 
 

147/2021 Az Elnökség a napirend 4. sz. mellékletében részletezettek szerinti követelések könyvelésben történő leírásához - azok 
behajthatatlansága miatt - hozzájárul.  

Partner Szakmagyakorló 
neve 

Nyilvántartási 
száma 

Számlaszám Számla 
kelt 

Határidő Elszámolási 
időszak 

Megnevezés Összeg 
(Ft) 

Leírás oka 

1. 
   

E-BEK-2021-1933 21.02.06 21.03.31 2021 Kamarai tagdíj 75 000 Elhunyt 

2. 
   

E-BEK-2021-929 21.02.05 21.03.31 2021 Igazgatási 
szolgáltatási díj 

37 500 Átjegyzés 

3. 
   

BEK-019310-2020 20.02.15 20.03.31 2020 Kamarai tagdíj 75 000 Elhunyt 

4. 
   

E-BEK-2021-1032 21.02.05 21.03.31 2021 Kamarai tagdíj 75 000 Elhunyt 

5. 
   

E-BEK-2021-2907 21.02.06 21.03.31 2021 Kamarai tagdíj 22 500 Elhunyt 

6. 
   

E-BEK-2021-717 21.02.05 21.03.31 2021 Kamarai tagdíj 75 000 Méltányosság 

7. 
   

E-BEK-2021-856 21.02.05 21.03.31 2021 Kamarai tagdíj 22 500 Méltányosság 

8. 
   

E-BEK-2021-2222 21.02.06 21.03.31 2021 Kamarai tagdíj 22 500 Méltányosság 

9. 
   

E-BEK-2021-4489 21.07.26 21.12.20 2021 Kamarai tagdíj 13 500 Méltányosság 

10. 
   

E-BEK-2021-4680 21.10.13 21.11.20 2021 Kamarai tagdíj 5 250 Méltányosság 

11. 
   

BEK-017938-2019 19.08.08 19.09.07 2019 Kamarai tagdíj 35 000 Méltányosság 

12. 
   

BEK-017939-2019 19.08.08 19.09.07 2019 Kamarai tagdíj 18 000 Méltányosság 

13. 
   

E-BEK-2021-354 21.02.05 21.03.31 2021 Igazgatási 
szolgáltatási díj 

37 500 Méltányosság 

14. 
   

BEK-008403-2017 17.11.30 17.12.30 2016 Kamarai tagdíj 50 000 Méltányosság 

15. 
   

BEK-008402-2017 17.11.30 17.12.30 2017 Kamarai tagdíj 16 400 Méltányosság 

16. 
   

BEK-008172-2017 17.10.20 17.11.19 2011 Kamarai tagdíj 44 000 Elhunyt 

17. 
   

BEK-008173-2017 17.10.20 17.11.19 2012 Kamarai tagdíj 44 000 Elhunyt 

18. 
   

BEK-014287-2019 19.02.06 19.03.31 2019 Kamarai tagdíj 18 000 Elhunyt 

19. 
   

BEK-019023-2020 20.02.15 20.03.31 2020 Kamarai tagdíj 22 000 Elhunyt 

Összesen:        708 650 Ft 
 

egyhangú igen (4) 

148/2021 Az Elnökség kérelmezőket a kamara tagjai sorába bejegyzi és a jogosultság bejegyzéséhez az igazolt szakmai gyakorlatot megfelelőnek 
tartja: E. R. (É); B. B. (É); K. É. K. (É); P. M. Gy. (É); 
Az Elnökség kérelmező tagságát felfüggeszti: Sz. H.; 

egyhangú igen (4) 

149/2021 Az Elnökség megállapítja, hogy R.-M. L. (É) nem igazolta teljeskörűen a bejegyzéshez szükséges gyakorlati idő meglétét, a benyújtott 
iratokból mindössze 9 hónap ismerhető el szakirányú szakmai gyakorlatnak. Mivel kérelmező a korábban kiküldött hiánypótlási 
felhívásban foglaltak ellenére sem nyújtott be további, a gyakorlatát igazoló dokumentumot, így névjegyzéki bejegyzése építészeti 
tervezési szakterületre nem támogatható. Ennek értelmében kamarai tagfelvétele sem indokolt. 

egyhangú igen (4) 
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150/2021 Az Elnökség K. L. Gy. méltányossági kérelmében foglaltakat figyelembe véve 2020. és 2021. évi tartozásának befizetésétől eltekint. 3 igen,  
1 tartózkodás 

151/2021 Az Elnökség Cs. Cs. A. méltányossági kérelmében foglaltakat méltányolja, és részére kérelme szerinti részletfizetést biztosít. A tagság 
felfüggesztéséhez akkor járul hozzá, ha legalább az első részlet beérkezik. 

3 igen,  
1 tartózkodás 

152/2021 Az Elnökség B. J. méltányossági kérelmét nem tudja elbírálni, mert a döntéshez nem rendelkezik kellő ismerettel. Kéri a kérelem 
kiegészítését.  

3 igen,  
1 tartózkodás 

153/2021 Az Elnökség B. M. méltányossági kérelmében foglaltakat figyelembe véve 2021. évi tagdíjának elengedéséhez nem járul hozzá, mert 
annak indoka nem valós tényeken alapul. 

3 igen,  
1 tartózkodás 

 
 
 
 

Írásbeli határozathozatalok, amelyek a 2022. január 18 -i ülés jegyzőkönyvében kerültek rögzítésre: 
 

szám határozat szövege szavazás 

154/2021 21.12.15 írásbeli határozathozatal eredményének rögzítése 
Az Elnökség kérelmezőt a kamara tagjai sorába bejegyzi és a jogosultság bejegyzéséhez az igazolt szakmai gyakorlatot 
megfelelőnek tartja: S. A. (É) 

egyhangú igen (3) 

155/2021 21.12.15 írásbeli határozathozatal eredményének rögzítése 
Az Elnökség kérelmezők kamarai tagságát helyreállítja: Cs. Á., T. T., D. J. K. 

2 igen,  
1 tartózkodás 

156/2021 21.12.15 írásbeli határozathozatal eredményének rögzítése 
Az Elnökség kérelmezők kamarai tagságát felfüggeszti: Cs. Á., O. T., T. T., K. D., K. P. G. 

2 igen,  
1 tartózkodás 

157/2021 21.12.15 írásbeli határozathozatal eredményének rögzítése 
Az Elnökség K. R. kamarai tagságának megszűnését - határozott idejű felfüggesztésének lejárata miatt - tudomásul veszi, 
tagnyilvántartási számát törli. 

egyhangú igen (3) 

158/2021 21.12.15 írásbeli határozathozatal eredményének rögzítése 
Az Elnökség K. M. és Á. M. J. tagokkal szemben fennálló követelés könyvelésben történő leírásához - annak behajthatatlansága 
miatt - hozzájárul. 

 

egyhangú igen (3) 

159/2021 21.12.27 írásbeli határozathozatal eredményének rögzítése 
Az Elnökség a 2022. évi Ybl-díj elismerésre H. Á. építész felterjesztését támogatja. 

2 igen,  
2 tartózkodás 

160/2021 21.12.27 írásbeli határozathozatal eredményének rögzítése 
Az Elnökség a 2022. évi Mőcsényi-díj elismerésre A. A. táj- és kertépítész felterjesztését támogatja. 

egyhangú igen (4) 
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Fontosabb határozatok téma szerint: 
 

Beszámolók 26/2021; 46/2021; 51/2021; 52/2021; 53/2021; 54/2021; 57/2021; 58/2021; 66/2021; 72/2021; 79/2021; 86/2021; 87/2021; 88/2021; 89/2021; 90/2021 

FUGA 16/2021; 24/2021; 25/2021; 31/2021; 47/2021; 48/2021; 49/2021; 50/2021; 56/2021; 93/2021; 94/2021; 98/2021; 124/2021  

Selejtezés 2/2021; 34/2021; 113/2021; 114/2021; 115/2021 

Tagsági ügyek 

1/2021; 6/2021; 11/2021; 12/2021; 17/2021; 18/2021; 35/2021; 36/2021; 39/2021; 40/2021; 41/2021; 59/2021; 67/2021; 74/2021; 75/2021; 76/2021; 
80/2021; 81/2021; 82/2021; 96/2021; 99/2021; 104/2021; 105/2021; 106/2021; 111/2021; 116/2021; 117/2021; 125/2021; 126/2021; 127/2021; 
131/2021; 132/2021; 136/2021; 139/2021; 140/2021; 141/2021; 142/2021; 143/2021; 144/2021; 145/2021; 146/2021; 148/2021; 149/2021; 154/2021; 
155/2021; 156/2021; 157/2021  

Méltányosság 

7/2021; 8/2021; 9/2021; 10/2021; 13/2021 14/2021; 15/2021; 19/2021; 18/2021; 19/2021; 20/2021; 21/2021; 22/2021; 23/2021; 37/2021; 38/2021; 
41/2021; 42/2021; 43/2021; 44/2021; 45/2021; 60/2021; 61/2021; 62/2021; 63/2021; 68/2021; 69/2021; 70/2021; 84/2021; 97/2021; 100/2021; 101/2021; 
102/2021; 103/2021; 107/2021; 108/2021; 112/2021; 118/2021; 119/2021; 120/2021; 121/2021; 122/2021; 128/2021; 129/2021; 137/2021; 138/2021; 
150/2021; 151/2021; 152/2021; 153/2021;  
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