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HATÁROZATOK JEGYZÉKE  kivonatolta: dr. Lichner Gábor, titkár 
2022  lezárva: 2022.12.16.  

 
 
2022. január 18. (online) 
 

szám határozat szövege szavazás 

1/2022 Az Elnökség kérelmezőket a kamara tagjai sorába bejegyzi és a jogosultság bejegyzéséhez az igazolt szakmai gyakorlatot 
megfelelőnek tartja: V. I. (É); B.-P. P. (É); K. Zs. (É) 

3 igen,  
1 tartózkodás 

2/2022 Az Elnökség kérelmezők kamarai tagságát helyreállítja: M. B. R., M. J. E., P. I. 3 igen,  
1 tartózkodás 

3/2022 Az Elnökség kérelmezők kamarai tagságát felfüggeszti: B. D., B. L., B. I., B. E., K. J., M. B. R., M. J. E., N. D. G., V. É. S., Zs. E. J. 3 igen,  
1 tartózkodás 

4/2022 Az Elnökség kérelmezők részére tiszteletbeli tag címet adományoz: B. L., H. P., P. G.; H. L.  
A HATÁROZAT NEM KERÜLT ELFOGADÁSRA 

1 igen,  
3 tartózkodás 

5/2022 Az Elnökség a 2022. évi Ybl-díj Bírálóbizottságába a BÉK képviseletében W. B. építészt delegálja, amennyiben erre vonatkozóan a 
Miniszterelnökségtől felkérés érkezik. 

2 igen,  
2 tartózkodás 

6/2022 Az Elnökség a 2022. évi műemlékvédelemért Forster Gyula-díj elismerésre B. T. E. építész felterjesztését támogatja. 3 igen,  
1 tartózkodás 

7/2022 Az Elnökség a 2022. évi műemlékvédelemért Forster Gyula-díj elismerésre M. É. építész tervező művész felterjesztését támogatja. 
A HATÁROZAT NEM KERÜLT ELFOGADÁSRA. 

1 igen,  
3 tartózkodás 

8/2022 Az Elnökség az alábbi iratok és dokumentumok selejtezéséhez és azok zúzás útján történő megsemmisítéséhez hozzájárul: 
- 2016. évi lezárt Szakmafelügyeleti ügyek iratanyagai,  
- 2016. évi kamarai biztosi jelentések és azok mellékletei. 
- 2011. évben tagdíjtartozás miatt megszüntetett tagságú 38 fő tag papír alapú iratanyaga (a selejtezési jegyzőkönyvhöz mellékelt 

lista szerint). Az iratok digitalizált formában archiválásra kerültek. 
 
A Számvitelről szóló 2000 évi C. törvény 169.§ (1), (2) pontja alapján: 
- 2012. évi költségvetés, részadatok, mérleg, eredménylevezetés; 
- 2013. évi bankszámla kivonatok (január 1.- december 31.), kapcsolódó csekkes befizetések, szállító számlák;  
- 2013. évi házipénztár kiadási és bevételi bizonylatai, a hozzá tartozó havi pénztárjelentés és kapcsolódó szállító számlák;  

egyhangú igen (3) 
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- 2013. évi főkönyvi kivonatok, kartonok és egyéb kimutatások. 
 
Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 78.§ (3) bekezdése alapján  
- 2014. évben kiállított papír alapú számlák a selejtezési jegyzőkönyv mellékletben részletezettek szerint. 
 
A Magyar Építész Kamara Etikai-Fegyelmi Szabályzat 5.3.5. pontja alapján:  
- 2016. évben jogerőre emelkedett Etikai-Fegyelmi ügyek teljes iratanyaga. 
 
Az Elnökség fentieket 1-5/2022 (01.18) számú selejtezési jegyzőkönyvbe foglalja. 

9/2022 Az Elnökség kérelmezőket a kamara tagjai sorába bejegyzi és a jogosultság bejegyzéséhez az igazolt szakmai gyakorlatot megfelelőnek 
tartja: B. B. Sz. (É); D. R. (É); F. H. (É); O. V. (É); S. D. (É); V. B. L. (É); 
Az Elnökség kérelmező részére - az illetékes szakmai tagozat javaslatát figyelembe véve - a jogosultság bejegyzéséhez a szakmai 
gyakorlatot megfelelőnek tartja: S. A. (K); 
Az Elnökség kérelmező új jogosultsága bejegyzéséhez a szakmai gyakorlatot megfelelőnek tartja: Gy. I. (SZÉSZ, SZTT) 
Az Elnökség kérelmező új jogosultsága bejegyzéséhez - az illetékes Tagozat javaslatát figyelembe véve - a szakmai gyakorlatot 
megfelelőnek tartja: K. Z. (BÉ); 
Az Elnökség kérelmező részére az építész vezető tervező szakmai cím bejegyzését támogatja: K. B. Cs. (É/1); Az Elnökség kérelmező 
részére - a minősítő testület javaslatát figyelembe véve - az építész vezető tervező szakmai cím bejegyzését támogatja: V. G. (É/1) 
Az Elnökség kérelmezők tagságát felfüggeszti: B. Á., B. P. Á., D. É., E. Á., R. P. V., T. Z. 
Az Elnökség kérelmezők tagságát helyreállítja: B. P. Á., R. P. V., S.-Sz. L., U.-P. V., V. A. 
Az Elnökség kérelmezők részére tiszteletbeli tag címet adományoz: H. L.; P. G.; H. P.; B. L.; V. Zs. Zs.; P. K. Zs.; L. Á.; S. Á.; Dr. H. A.; H. Zs.; 
Z. I.; M. L.; G. I.; C. J.; H. F.; T. I.; I. Gy. 

egyhangú igen (3) 

10/2022 Az Elnökség Gy. I. szakértői kérelmét áttekintette, a bemutatott szakmai gyakorlat szakirányúságának vizsgálata alapján az alábbi 
véleményt adja:  
A benyújtott kérelemhez csatolt szakmai gyakorlat igazolásból nem állapítható meg a kérelmezett SZÉS2 és SZB szakterületekre 
vonatkozó szakirányú szakmai gyakorlat megléte. A többségében családi házak tervezését, néhány esetben felelős műszaki vezetői 
feladatok ellátását tartalmazó igazolás nem támasztja alá a szakértői tevékenység ellátásához szükséges magas szintű, különleges 
épületszerkezeti ismeretek meglétét. Továbbá az egyes hatóságoknál munkaköri feladatként ellátott tevékenységek leírásából nem 
állapítható meg egyértelműen az építési beruházási szakértői szakterülethez szükséges gyakorlati idő megléte. 

egyhangú igen (3) 

11/2022 Az Elnökség - figyelembe véve az illetékes minősítő testület véleményét – T. Sz. részére építész vezető tervező szakmai cím megadását 
nem támogatja. 

egyhangú igen (3) 

12/2022 Az Elnökség hozzájárul, hogy kérelmezők 2022. évre esedékes tagdíjukat részletekben fizessék: Cs. J., T. D. 2 igen,  
1 tartózkodás 

13/2022 Az Elnökség R. E. részére - méltányolva kérelmében foglaltakat - 2022. évre vonatkozó tagdíjfizetési kötelezettségét 22.500,- Ft -ban 
állapítja meg. 

2 igen,  
1 tartózkodás 
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2022. február 21. (online) 
 

szám határozat szövege szavazás 

14/2022 22.02.08. írásos szavazás eredményének rögzítése 
Az Elnökség kérelmezőket a kamara tagjai sorába bejegyzi és a jogosultság bejegyzéséhez az igazolt szakmai gyakorlatot 
megfelelőnek tartja: K. V. (É); T. H. D. (É); B. D. (É); K. T. (É); 

egyhangú igen (4) 

15/2022 22.02.08. írásos szavazás eredményének rögzítése 
Az Elnökség kérelmezőt a kamara tagjai sorába bejegyzi és a jogosultság bejegyzéséhez az igazolt szakmai gyakorlatot megfelelőnek 
tartja: K. Zs. (É); 
(Tima Zoltán érintettség okán nem vesz részt a szavazásban) 

3 igen,  
1 tartózkodás 

16/2022 22.02.08. írásos szavazás eredményének rögzítése 
Az Elnökség kérelmezőt a kamara tagjai sorába bejegyzi, a jogosultság bejegyzéséhez - az illetékes szakmai tagozat javaslata alapján 
- az igazolt szakmai gyakorlatot megfelelőnek tartja: M. M. (K); 

egyhangú igen (4) 

17/2022 22.02.08. írásos szavazás eredményének rögzítése 
Az Elnökség kérelmezőket a BÉK tagjai sorába átjegyzi: Sz. D. P. (HBMÉK - É); M. K. (SMÉK - É3); 

egyhangú igen (4) 

18/2022 22.02.08. írásos szavazás eredményének rögzítése 
Az Elnökség kérelmező által igazolt szakmai gyakorlatot szakirányúnak elismeri, az új jogosultság bejegyzését támogatja: V. Á. 
(SZÉSZ); 

egyhangú igen (4) 
 

19/2022 22.02.08. írásos szavazás eredményének rögzítése 
Az Elnökség kérelmezőt a BÉK tagjai sorába ismételten bejegyzi, a jogosultság ismételt bejegyzését támogatja: J. Z. (É); 

egyhangú igen (4) 

20/2022 22.02.08. írásos szavazás eredményének rögzítése 
Az Elnökség kérelmező részére a mentor szakmai cím bejegyzését támogatja: V. G. 

3 igen,  
1 tartózkodás 

21/2022 22.02.08. írásos szavazás eredményének rögzítése 
Az Elnökség kérelmezők részére a tiszteletbeli tag cím adományozását támogatja: J. K.; K. É. K.; R. M.; 

egyhangú igen (4) 

22/2022 22.02.08. írásos szavazás eredményének rögzítése 
Az Elnökség kérelmező kamarai tagságát helyreállítja: Sz. A. 

egyhangú igen (4) 

23/2022 22.02.08. írásos szavazás eredményének rögzítése 
Az Elnökség kérelmezők kamarai tagságát felfüggeszti: D. T., O. A. M., P. V. 

egyhangú igen (4) 

24/2022 22.02.08. írásos szavazás eredményének rögzítése 
Az Elnökség hozzájárul, hogy kérelmezők a 2022. évi tagdíjukat részletekben fizessék: N. Á.; B. I.; I. M. M.; K. B. E.; 

3 igen,  
1 tartózkodás 

25/2022 22.02.18. írásos szavazás eredményének rögzítése 
Az Elnökség kérelmezőt a kamara tagjai sorába bejegyzi és a jogosultság bejegyzéséhez az igazolt szakmai gyakorlatot megfelelőnek 
tartja: G. Z. (É) 

egyhangú igen (4) 

26/2022 22.02.18. írásos szavazás eredményének rögzítése 
Az Elnökség kérelmezőt a kamara tagjai sorába bejegyzi, a jogosultság bejegyzéséhez - az illetékes szakmai tagozat javaslata alapján 
- az igazolt szakmai gyakorlatot megfelelőnek tartja: B. T. G. (TT); G.-S. N. R. (TT); 

egyhangú igen (4) 
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27/2022 22.02.18. írásos szavazás eredményének rögzítése 
Az Elnökség kérelmezőt a BÉK tagjai sorába átjegyzi: M. A. (É3, MV-É, TÉ) 

egyhangú igen (4) 

28/2022 22.02.18. írásos szavazás eredményének rögzítése 
Az Elnökség kérelmező részére különösen gyakorlott szakmai címet állapít meg: K. I. 

egyhangú igen (4) 

29/2022 22.02.18. írásos szavazás eredményének rögzítése 
Az Elnökség kérelmezők kamarai tagságát helyreállítja: Gy. B. T., V. Á. 

egyhangú igen (4) 

30/2022 22.02.18. írásos szavazás eredményének rögzítése 
Az Elnökség kérelmezők kamarai tagságát felfüggeszti: E. A., M. T., S.-Sz. L., Sz. Zs. O., V. Á. 

egyhangú igen (4) 

31/2022 22.02.18. írásos szavazás eredményének rögzítése 
Az Elnökség hozzájárul, hogy kérelmező a 2022. évi tagdíját részletekben fizesse: B. Gy. 

3 igen,  
1 tartózkodás 

32/2022 22.02.18. írásos szavazás eredményének rögzítése 
Az Elnökség G. B. 2022. évi tagdíjának mértékét - méltányolva kérelmében foglaltakat - 22.500,- Ft -ban határozza meg. 

3 igen,  
1 tartózkodás 

33/2022 22.02.18. írásos szavazás eredményének rögzítése 
Az Elnökség H. P. méltányossági kérelmében foglalt indokokat nem fogadja el, a hátralék befizetésétől nem tud eltekinteni. 
Kérelmező jogosultsága kizárólag a teljes hátralék (43.250 + 31.250) befizetését követően szüneteltethető. Amennyiben a befizetés 
jelen döntés közlését követő 15 napon belül nem kerül kiegyenlítésre, úgy a 2022. évre vonatkozó, a befizetés időpontjáig 
megkezdett hónapok szerint időarányosan számított névjegyzéki díj is további követelésként előírásra kerül.  

3 igen,  
1 tartózkodás 

 
 

2022. március 1. (személyes) 
 

szám határozat szövege szavazás 

34/2022 Az Elnökség az Építész Továbbképző 2021. évi Felügyelő Bizottsági jelentését, szakmai beszámolóját és eredménylevezetéssel 
alátámasztott mérlegét elfogadja, azt az Elnöki beszámoló részeként a Küldöttgyűlés elé terjeszti elfogadásra. 

2 igen,  
1 tartózkodás 

35/2022 Az Elnökség a Szakmafelügyelet 2021. évi szakmai beszámolóját elfogadja, azt az Elnöki beszámoló részeként a Küldöttgyűlés elé 
terjeszti elfogadásra. 

egyhangú igen (3) 

36/2022 Az Elnökség az Etikai-Fegyelmi Bizottság 2021. évi szakmai beszámolóját tudomásul veszi, azt a Küldöttgyűlés elé terjeszti elfogadásra. egyhangú igen (3) 

37/2022 Az Elnökség a FUGA Felügyelő Bizottságának 2021. évi jelentését elfogadja. egyhangú igen (3) 
 

38/2022 Az Elnökség a FUGA 2021. évi szakmai beszámolóját elfogadja, azt az Elnöki beszámoló részeként a Küldöttgyűlés elé terjeszti 
elfogadásra. 

egyhangú igen (3) 
 

39/2022 Az Elnökség a FUGA 2022. évi szakmai és pénzügyi tervét elfogadja. 
A HATÁROZAT NEM KERÜLT ELFOGADÁSRA 

1 igen,  
2 tartózkodás 

40/2022 Az Elnökség a Budapesti Építész Kamara 2021. évi eredménylevezetéssel alátámasztott mérlegét áttanulmányozta, azt elfogadásra a 
Küldöttgyűlés elé terjeszti. 

egyhangú igen (3) 
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41/2022 Az Elnökség a 2022. évi költségvetési terv részeként a Szakmafelügyelet tiszteletdíját az alábbiak szerint határozza meg: Elnök I-XII hó 
111.000/hó; Tag I-XII hó 52.000/hó; Kamarai biztos I-XII. max. 47.000/hó. A tiszteletdíj mértékének pontos meghatározása az elvégzett 
munka arányában a Testület elnökének feladata. 

egyhangú igen (3) 
 

42/2022 Az Elnökség a 2022. évi költségvetési terv részeként az Etikai-fegyelmi Bizottság tiszteletdíját az alábbiak szerint határozza meg: Elnök 
I-VI. hó 106.000/hó; VII-XII hó 111.000/hó; Tag I-VI 50.000/hó; VII-XII 52.000/hó. A tiszteletdíj mértékének pontos meghatározása az 
elvégzett munka arányában a Bizottság elnökének feladata. 

egyhangú igen (3) 
 

43/2022 Az Elnökség a FUGA havi támogatását 2022. január hónaptól 2,1 mFt (azaz Kettőmillió-egyszázezer forintban) állapítja meg. Az emelt 
összegű támogatás a 2022. évi költségvetés küldöttgyűlési elfogadását követően utalható. 

egyhangú igen (3) 
 

44/2022 Az Elnökség a FEB és az Elnökség tiszteletdíjának 5%-os emelésére tesz javaslatot, valamint a Titkárság bérének Titkári hatáskörben 
történő rendezéséhez a költségvetési kereten belül hozzájárul, a 2022. évi költségvetés részeként a Küldöttgyűlés elé terjeszti 
elfogadásra. 

egyhangú igen (3) 

45/2022 Az Elnökség a 2022. évi költségvetés tervezetet áttekintette, az abban foglaltakkal egyetért, azzal, hogy amennyiben a FUGA végleges 
mérlege a jelenleg ismert számoktól eltérő adatokat tartalmaz, úgy azokat az 1.5 és a 2.4.6.2. sorokon is át kell vezetni, továbbá az 
Építész Továbbképző részére 1 mFt rövid távú tagi kölcsönt új, 2.4.7. soron be kell tervezni. A költségvetés tervezetet elfogadásra a 
Küldöttgyűlés elé terjeszti. 

egyhangú igen (3) 

46/2022 Az Elnökség a napirendben előterjesztett Alapszabály módosítást támogatja azzal, hogy a 6. e. pontban a Rendkívüli Tisztújítás 
összehívására 180 nap előkészítési időt javasol. Az Alapszabály módosítást a Küldöttgyűlés elé terjeszti elfogadásra. 

egyhangú igen (3) 

47/2022 Az Elnökség a júniusban esedékes Rendkívüli Tisztújítás jelölt listájára elnökségi tag tisztségre javasolja M. S. kamarai tagot felvenni. 
A javaslatot a Választási Jelölőbizottságnak át kell adni. 

egyhangú igen (3) 

48/2022 Az Elnökség kérelmezők kamarai tagságát bejegyzi, a jogosultság bejegyzéséhez a szakmai gyakorlatot megfelelőnek tartja: V. Cs. (É); 
H. M. (É); Sz. K. (É); B. Zs. (É); T. K. (É);  
Az Elnökség kérelmező kamarai tagságát a Pest Megyei Építész Kamarától átjegyzi: M. P. (É) 
Az Elnökség kérelmező kamarai tagságát helyreállítja: K. A.  
Az Elnökség kérelmezők kamarai tagság felfüggeszti: R. Zs.; K.-N. Zs.; Sz. N. A.; P. F.; Cs. Cs. A. 
Az Elnökség Gy. I. SZB és SZÉS2 bejegyzés elutasításának felülvizsgálatát elnapolja. 

egyhangú igen (3) 

49/2022 Az Elnökség T. B. K. BÉ bejegyzési kérelmét elutasítja, tudomásul véve a Tagozat véleményét, miszerint a kérelemhez csatolt 
portfólióban foglaltakat nem tartja elégségesnek a szakmai követelmények teljesítéséhez, ezért belsőépítészeti jogosultsági kérelmét 
nem támogatja. 

egyhangú igen (3) 

50/2022 Az Elnökség kérelmezők méltányossági kérelmét támogatja azzal, hogy azokat követelés leírásként kezeli. 
P. F. (104.500,-), H. Z. (75.000,-), K. A. (22.500,-), V. J. (132.000,-), K. T. (110.000,-), Sz. Zs. (37.000,-); Sz. J. (104.500,-); K. M. (75.000,-) 
Fentiek alapján az Elnökség az alábbi követeléseket, azok behajthatatlansága miatt leírja a könyvelésből. 

  Szakmagyakorló 
neve 

Nyilvántartási 
száma 

Számlaszám Számla 
kelte 

Fizetési 
határidő 

Elszámolási 
időszak 

Megnevezés Összeg 
(Ft) 

Leírás oka 

1.   BEK-015832-
2019 

2019.02.09 2019.03.31 2019 Igazgatási 
szolgáltatási díj 

30 000    méltányosság 

2.   BEK-020509-
2020 

2020.02.15 2020.03.31 2020 Igazgatási 
szolgáltatási díj 

37 000    méltányosság 

2 igen,  
1 tartózkodás 
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3.   E-BEK-2021-2204 2021.02.06 2021.03.31 2021 Igazgatási 
szolgáltatási díj 

37 500    méltányosság 

4.   E-BEK-2021-3655 2021.02.23 2021.03.31 2021 Kamarai tagdíj 75 000    méltányosság 

5.   E-BEK-2021-3376 2021.02.06 2021.03.31 2021 Kamarai tagdíj 22 500    méltányosság 

6.   BEK-007840-
2017 

2017.09.21 2017.10.21 2017 Kamarai tagdíj 50 000    méltányosság 

7.   BEK-011806-
2018 

2018.02.28 2018.03.31 2018 Kamarai tagdíj 15 000    méltányosság 

8.   BEK-016750-
2019 

2019.02.12 2019.03.31 2019 Igazgatási 
szolgáltatási díj 

30 000    méltányosság 

9.   BEK-021402-
2020 

2020.02.16 2020.03.31 2020 Igazgatási 
szolgáltatási díj 

37 000    méltányosság 

10.   BEK-010329-
2018 

2018.02.27 2018.03.31 2018 Kamarai tagdíj 50 000    méltányosság 

11.   BEK-015174-
2019 

2019.02.08 2019.03.31 2019 Kamarai tagdíj 60 000    méltányosság 

12.   BEK-021077-
2020 

2020.02.16 2020.03.31 2020 Igazgatási 
szolgáltatási díj 

37 000    méltányosság 

13.   BEK-016372-
2019 

2019.02.11 2019.03.31 2019 Kamarai tagdíj 30 000    méltányosság 

14.   BEK-021029-
2020 

2020.02.16 2020.03.31 2020 Kamarai tagdíj 37 000    méltányosság 

15.   E-BEK-2021-2706 2021.02.06 2021.03.31 2021 Igazgatási 
szolgáltatási díj 

37 500    méltányosság 

16.   E-BEK-2021-3536 2021.02.11 2021.03.31 2021 Kamarai tagdíj 75 000    méltányosság 

 

  

   

 

Összesen:  660 500 Ft 
 

51/2022 Az Elnökség H. Á. utólagos kettős kamarai tag nyilatkozatát elfogadja, számára 2022. évre 70% mértékű tagdíjfizetési kötelezettséget 
állapít meg. 

2 igen,  
1 tartózkodás 
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2022. április 26. (személyes) 
 

szám határozat szövege szavazás 

52/2022 22.03.17. írásos szavazás eredményének rögzítése  
Az Elnökség kérelmezőket a kamara tagjai sorába bejegyzi és a jogosultság bejegyzéséhez az igazolt szakmai gyakorlatot megfelelőnek 
tartja: E. A. (É); L. N. (É); B. M. (É); 

egyhangú igen (4) 

53/2022 A22.03.17. írásos szavazás eredményének rögzítése  
Az Elnökség kérelmezőt a kamara tagjai sorába bejegyzi és a jogosultság bejegyzéséhez az igazolt szakmai gyakorlatot - az illetékes 
tagozat javaslatát figyelembe véve - megfelelőnek tartja: P. A. (TT) 

egyhangú igen (4) 
 

54/2022 22.03.17. írásos szavazás eredményének rögzítése  
Az Elnökség kérelmezőt a kamara tagjelöltjeként bejegyzi: L. Á. 

egyhangú igen (4) 

55/2022 22.03.17. írásos szavazás eredményének rögzítése  
Az Elnökség kérelmező részére - az illetékes tagozat javaslatát figyelembe véve - a "műemlékek területén gyakorlott" szakmai cím 
bejegyzését támogatja: K. I. 

egyhangú igen (4) 

56/2022 22.03.17. írásos szavazás eredményének rögzítése  
Az Elnökség kérelmező részére a jogosultság ismételt bejegyzését támogatja: P. G. (É) 

egyhangú igen (4) 

57/2022 22.03.17. írásos szavazás eredményének rögzítése  
Az Elnökség G. M. tagtól az utólagos nyugdíjas nyilatkozatot elfogadja, 2022. évre a kedvezményes tagdíjfizetés (30%) lehetőségét 
biztosítja. 

3 igen,  
1 tartózkodás 

58/2022 22.04.04. írásos szavazás eredményének rögzítése  
Az Elnökség a FUGA Budapesti Építészeti Központ 2021. évi eredménylevezetéssel alátámasztott mérlegét és pénzügyi beszámolóját 
elfogadja, azt az Elnöki beszámoló részeként a Küldöttgyűlés elé terjeszti elfogadásra. 

2 igen,  
1 nem,  
1 tartózkodás 

59/2022 22.04.04. írásos szavazás eredményének rögzítése  
Az Elnökség a FUGA Budapesti Építészeti Központ 2021. évben keletkezett 9292 eFt összegű veszteségét tudomásul veszi, ezt az 
összeget - a FUGA eredménytartalékának hiányában - törzstőke pótbefizetésként a BÉK 2022. évi költségvetésének elfogadását 
követően teljesíti. 

3 igen, 
1 tartózkodás 

60/2022 22.04.04. írásos szavazás eredményének rögzítése  
Az Elnökség kéri, hogy a FUGA Budapesti Építészeti Központ 2022. évben 9292 eFt tagi kölcsön törlesztést teljesítsen.  

3 igen,  
1 tartózkodás 

61/2022 22.04.04. írásos szavazás eredményének rögzítése  
Az Elnökség a Budapesti Építész Kamara 2021. évi költségvetési beszámolóját áttekintette, azt elfogadásra a Küldöttgyűlés elé  
terjeszti. 

egyhangú igen (4) 

62/2022 22.04.04. írásos szavazás eredményének rögzítése  
Az Elnökség a Budapesti Építész Kamara 2021. évi elnöki beszámolóját áttekintette, azt elfogadásra a Küldöttgyűlés elé terjeszti. 

egyhangú igen (4) 

63/2022 Az Elnökség kérelmezőket a kamara tagjai sorába bejegyzi és a jogosultság bejegyzéséhez az igazolt szakmai gyakorlatot 
megfelelőnek tartja: C. F. (É); S. D. (É); G. J. F. (É); Z. P. (É); N. F. Zs. (É); S. Sz. (É); 

egyhangú igen (4) 
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64/2022 22.04.04. írásos szavazás eredményének rögzítése  
Az Elnökség kérelmezőket a kamara tagjai sorába bejegyzi és a jogosultság bejegyzéséhez az igazolt szakmai gyakorlatot - az 
illetékes tagozat javaslatát figyelembe véve - megfelelőnek tartja: N. A. G. (BÉ); G. Zs. (BÉ); S. E. (BÉ); D. N. (BÉ); 

egyhangú igen (4) 

65/2022 22.04.04. írásos szavazás eredményének rögzítése  
Az Elnökség kérelmezők kamarai tagságát ismételten bejegyzi: R. B. (É); D. M. (BÉ); 

egyhangú igen (4) 

66/2022 22.04.04. írásos szavazás eredményének rögzítése  
Az Elnökség kérelmezők kamarai tagságát helyreállítja: Sz. A.; B. Cs.; M. É. 

egyhangú igen (4) 

67/2022 22.04.04. írásos szavazás eredményének rögzítése  
Az Elnökség kérelmezők kamarai tagságát felfüggeszti: Sz. Zs.; M. É.; T. V.; K. R. M.; B. D. 

egyhangú igen (4) 

68/2022 22.04.04. írásos szavazás eredményének rögzítése  
Az Elnökség kérelmező kamarai tagságát a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Építész Kamarától átjegyzi: F. I. E. (É); 

egyhangú igen (4) 

69/2022 22.04.04. írásos szavazás eredményének rögzítése  
Az Elnökség tudomásul véve az Etikai-Fegyelmi Bizottság hatályosult döntését, annak végrehajtásaként Sz. Á. kamarai tagságát 6 
hónapra felfüggeszti. 

egyhangú igen (4) 

70/2022 22.04.04. írásos szavazás eredményének rögzítése  
Az Elnökség hozzájárul, hogy D. E. kamarai tag, a 2022. évi tagdíját halasztott határidőre, kérelme szerint 2022. május 5. napjáig 
fizesse meg. 

3 igen, 
1 tartózkodás 

71/2022 22.04.19. írásos szavazás eredményének rögzítése  
Az Elnökség kérelmezőket a kamara tagjai sorába bejegyzi és a jogosultság bejegyzéséhez az igazolt szakmai gyakorlatot 
megfelelőnek tartja: S. M. (É); B. Á. G. (É); B. G. (É); Cs. B. (É); D. J. (É); T. B. P. (É); R.-M. L. (É); 

3 igen, 
1 tartózkodás 

72/2022 22.04.19. írásos szavazás eredményének rögzítése  
Az Elnökség kérelmezőt a kamara tagjai sorába bejegyzi és a jogosultság bejegyzéséhez - az illetékes szakmai tagozat javaslatát 
figyelembe véve - az igazolt szakmai gyakorlatot megfelelőnek tartja: R. B. (BÉ) 

3 igen, 
1 tartózkodás 

73/2022 22.04.19. írásos szavazás eredményének rögzítése  
Az Elnökség kérelmező által igazolt szakmai gyakorlatot az új jogosultságok bejegyzéséhez megfelelőnek tartja: B. A. (SZB, SZÉSZ, 
SZÉS2); 

3 igen, 
1 tartózkodás 

74/2022 22.04.19. írásos szavazás eredményének rögzítése  
Az Elnökség kérelmező részére - az illetékes minősítő testület javaslatát figyelembe véve - az építész vezető tervező szakmai cím 
bejegyzését támogatja: Sz. P. 

3 igen, 
1 tartózkodás 

75/2022 22.04.19. írásos szavazás eredményének rögzítése  
Az Elnökség kérelmezőket lakóhely változás miatt más területi kamarától átjegyzi: M. B. (É, MV-É); M. A. K. (É); Sz. L. (É); 

3 igen, 
1 tartózkodás 

76/2022 22.04.19. írásos szavazás eredményének rögzítése  
Az Elnökség kérelmezők kamarai tagságát helyreállítja: B. Cs.; K. A. T. 

3 igen, 
1 tartózkodás 

77/2022 22.04.19. írásos szavazás eredményének rögzítése  
Az Elnökség kérelmező kamarai tagságát felfüggeszti: K. A. T. 

3 igen, 
1 tartózkodás 

78/2022 Az Elnökség a XXIV. Ingatlanfejlesztési Nívódíj pályázat zsűrijébe a BÉK képviseletében Tima Zoltán elnökségi tagot jelöli zsűri tagnak. 3 igen, 
1 tartózkodás 
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2022. június 20. (online) 
 

79/2022 22.05.10 írásos szavazás eredményének rögzítése 
Az Elnökség a 2012. évben tagdíjtartozás miatt megszüntetett tagságú 35 fő tag (tételes névsor a selejtezési jegyzőkönyvhöz 
mellékletként csatolva) papír alapú iratanyaga zúzás útján történő megsemmisítéséhez, azok digitalizált archiválását követően 
hozzájárul. Az Elnökség fentiek 6/2022 (03.29) számú selejtezési jegyzőkönyvbe foglalását tudomásul veszi.  

egyhangú igen 
(4) 

80/2022 22.05.10 írásos szavazás eredményének rögzítése 
Az Elnökség kérelmező kamarai tagságát helyreállítja: L.Z.Sz. 

egyhangú igen 
(4) 

81/2022 22.05.25 írásos szavazás eredményének rögzítése 
Az Elnökség kérelmezők kamarai tagságának ismételt bejegyzéséhez hozzájárul: Sz.A.; B.S.; O.I. 
Korábbi névjegyzéki jogosultságuk alapján, az előzetes eljárást lezáró pozitív tartalmú igazolás kiadását támogatja.  

egyhangú igen 
(4) 
 

82/2022 22.05.30 írásos szavazás eredményének rögzítése 
Az Elnökség az alábbi, összesen 275.000,- Ft követelést, annak behajthatatlansága miatt leírja a könyvelésből:  
 

 Partner 
Szakmagyakorló 

neve 
Nyilvántartási 

száma 
Számlaszám Számla kelt Határidő 

Elszámolási 
időszak 

Megnevezés 
Összeg 

(Ft) 
Leírás oka 

1.    
2021-951 2021.02.05 2021.03.31 2021 

Kamarai 
tagdíj 

75 000 Elhunyt 

3.    
2021-3153 2021.02.06 2021.03.31 2021 

Kamarai 
tagdíj 

22 500 Elhunyt 

4.    
2021-1345 2021.02.05 2021.03.31 2021 

Kamarai 
tagdíj 

75 000 Méltányosság 

5.    2020-
019642 

2020.02.15 2020.03.31 2020 
Kamarai 

tagdíj 
75 000 Méltányosság 

6.    
2021-3449 2021.02.06 2021.03.31 2021 

Kamarai 
tagdíj 

22 500 Elhunyt 

7.    013695-
2019 

2019.02.05 2019.03.07 2019 
Kamarai 

tagdíj 
5 000 Elhunyt 

 

egyhangú igen 
(4) 
 

83/2022 22.05.30 írásos szavazás eredményének rögzítése 
Az Elnökség tudomásul véve a 7/2022 (05.27) selejtezési jegyzőkönyvben foglaltakat, az alábbi, összesen br. 2.728.085,- Ft beszerzési 
értékű, könyv szerint 0,- Ft (nulla Ft) nettó értékű tárgyi eszköz selejtezéséhez hozzájárul. 

 Nyilvántartási szám Megnevezés Bruttó érték Nettó érték Selejtezés oka Hasznosítás módja 

1 1411 28 
HP LaserJet 1320 nyomtató 
2 db 

88.125 0 
nem javítható 

elektronikai hulladék 

2 1411 39 
Irodai forgószék  
6 db 99.960 0 

nem javítható 
hulladék 

3 1411 44 
Eastside tárgyalószék  
198 db 

2.286.000 0 
használaton kívül 

adomány 

4 1411 44 
Eastside tárgyalószék  
22 db 

254.000 0 
nem javítható 

hulladék 

összesen 2.728.085 0  
 

egyhangú igen 
(4) 
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84/2022 22.05.30 írásos szavazás eredményének rögzítése  
Az Elnökség a BÉK tárgyi eszköz leltárában 0,- Ft (nulla Ft) nettó értéken szereplő 198 db Eastside tárgyalószéket a FUGA Budapesti 
Építész Központnak adományozza. Saját tárgyi eszköz nyilvántartásából a 7/2022 (05.27) selejtezési jegyzőkönyv alapján kivezeti. 

egyhangú igen 
(4) 
 

85/2022 22.05.30 írásos szavazás eredményének rögzítése 
Az Elnökség tudomásul véve a 8/2022 (05.30) selejtezési jegyzőkönyvben foglaltakat, az alábbi, összesen br. 589.728,- Ft beszerzési 
értékű, könyv szerint 0,- Ft (nulla Ft) nettó értékű, már használaton kívüli, elavult, lejárt licenszű szoftverek törlés útján történő 
selejtezéséhez hozzájárul. 
 

 Nyilvántartási szám Megnevezés 
Bruttó 
érték 

Nettó érték Selejtezés oka Hasznosítás módja 

1 1111 6 
Ms Office 2010 
5 db 

299.375 0 
elavult, 
lejárt licenc 

törlés 

2 1111 7 
Ms Windows 7 Pro 
2 db  

69.750 0 
elavult, 
lejárt licenc törlés 

3 1111 1 Windows Vista Home 2008 26.160 0 
elavult, 
lejárt licenc 

törlés 

4 1111 2 Ms Office 2007/2007-g-56 74.160 0 
elavult, 
lejárt licenc 

törlés 

5 1111 51 Ms Office 2013 Home 74.803 0 
elavult, 
lejárt licenc 

törlés 

6 1111 3 Ms Office 2007 / Basic 2007-f-40 45.480 0 
elavult, 
lejárt licenc 

törlés 

összesen 589.728 0  
 

egyhangú igen 
(4) 
 

86/2022 22.06.01 írásos szavazás eredményének rögzítése 
Az Elnökség kérelmező kamarai tagságát felfüggeszti: K.K.E 

egyhangú igen 
(4) 

87/2022 22.06.03 írásos szavazás eredményének rögzítése  
Az Elnökség kérelmezők kamarai tagságának bejegyzését támogatja, az igazolt szakmai gyakorlat szakirányúságát és időtartamát 
elfogadja. Kérelmezők részére az előzetes eljárást lezáró pozitív tartalmú igazolás kiadható: T.M. (É), B.B. (É), B.A.Zs. (É). 

egyhangú igen 
(4) 
 

88/2022 22.06.03 írásos szavazás eredményének rögzítése 
Az Elnökség kérelmezőt a kamara tagjai sorába bejegyzi, illetve - az illetékes szakmai Tagozat véleményét figyelembe véve - 
névjegyzéki bejegyzéséhez az igazolt szakmai gyakorlatot megfelelőnek tartja: J.T. (TT) 

egyhangú igen 
(4) 
 

89/2022 22.06.08 írásos szavazás eredményének rögzítése 
Az Elnökség kérelmezőket a BÉK tagjai sorába átjegyzi: B.Gy. (É, MV-É - PMÉK); Cs.D. (É - Békés); N.Z.(É - Békés). 

egyhangú igen 
(4) 

90/2022 22.06.08 írásos szavazás eredményének rögzítése 
Az Elnökség kérelmező részére az építész vezető tervező szakmai cím bejegyzését - a minősítő testület véleményét figyelembe véve 
- nem támogatja. Kérelmező által benyújtott portfólióban bemutatott munkák színvonala hullámzó, nem derül ki, hogy az egyes 
munkákban milyen szerepet vállalt, azok milyen mértékben minősülnek saját szellemi termékének. A bemutatott anyag nem 
tartalmaz vezető tervezői igazolásokat, ajánlásokat. Az egy darab csatolt igazolás mindössze másfél évet igazol, amelyben csa k 
gyakorlati időtartam került megjelölésre egy kamarai tagsággal nem rendelkező személy által. 

egyhangú igen 
(4) 
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91/2022 22.06.08 írásos szavazás eredményének rögzítése 
Az Elnökség a beérkezett méltányossági kérelmekről (…) nem hoz döntést, annak tárgyalását a Rendkívüli Tisztújítást követő első 
Elnökségi ülésig elnapolja. 

egyhangú igen 
(4) 
 

92/2022 Az Elnökség kérelmezők kamarai tagságának bejegyzését támogatja, az igazolt szakmai gyakorlat szakirányúságát és időtartamát 
elfogadja. Kérelmezők részére az előzetes eljárást lezáró pozitív tartalmú igazolás kiadható: Zs.G.A. (É); C.M. (É); S.B. (É); V.É.B. (É); 
M.K. (É); Sz.A.Zs. (É); Sz.D.(É); 

egyhangú igen 
(3) 

93/2022 Az Elnökség kérelmezők kamarai tagságának bejegyzését támogatja, az igazolt szakmai gyakorlat szakirányúságát és időtartamát - 
az illetékes szakmai tagozat véleményét figyelembe véve - elfogadja. Kérelmezők részére az előzetes eljárást lezáró pozitív tartalmú 
igazolás kiadható: M.P. (BÉ); V.I. (BÉ); V.Zs. (K); 

egyhangú igen 
(3) 

94/2022 Az Elnökség kérelmezők kamarai tagságát 2022. június 14. hatállyal helyreállítja: B.B.M.; B.G.Zs. egyhangú igen 
(3) 

95/2022 Az Elnökség kérelmezők kamarai tagságát felfüggeszti: F.G.(22.06.14); H.S. egyhangú igen 
(3) 

96/2022 Az Elnökség a beérkezett méltányossági kérelmekről (…) nem hoz döntést, annak tárgyalását a Rendkívüli Tisztújítást követő első 
Elnökségi ülésig elnapolja. 

egyhangú igen 
(3) 

97/2022 Az Elnökség a FUGA ügyvezetője, K. L. megbízatását - az átmenet biztosításának érdekében - 2022. szeptember 30 -ig - egyetértésével 
- meghosszabbítja. A szükséges alapítói határozatok és iratok elkészítésére és aláírására felhatalmazza az Elnököt. Határidő: 2 022. 
június 30. 

egyhangú igen 
(3) 

98/2022 Az Elnökség a 2022. évi Prima Primissima díjra (…) építész jelölését támogatja. egyhangú igen 
(3) 

 

2022. július 8. (személyes) 

99/2022 Az Elnökség felkéri dr. Fiala Istvánt, hogy a korábbi gyakorlatnak megfelelően, a Szakmafelügyelet folytassa a tevékenységét. egyhangú igen 
(5) 

100/2022 Az Elnökség kérelmezők kamarai tagságát helyreállítja: S.B.V. (22.07.05), P.E.K.(22.07.01) 
Az Elnökség kérelmezők kamarai tagságát felfüggeszti: S.B.V., B.Zs., K.B. 

egyhangú igen 
(4) 

101/2022 Az Elnökség hozzájárul, hogy B.Z. tag, a 2022. évre előírt 75.000,- Ft tagdíját két részletben, 2022. szeptember 1 -ig, illetve november 
30 -ig rendezze. 

egyhangú igen 
(4) 

102/2022 Az Elnökség méltányolva B.R. nyilvántartott kérelmében foglaltakat, részére 2021. évre 6250,- Ft névjegyzéki díj befizetését írja elő, a 
2021. évben befizetett 37.500,- Ft díjat 2022. év nyilvántartási díjnak jóváírja. 

egyhangú igen 
(4) 

103/2022 Az Elnökség méltányolva N.S. tag kérelmében foglaltakat, részére 2022. évre 22.500,- Ft mértékű tagdíjat állapít meg. egyhangú igen 
(4) 

104/2022 Az Elnökség méltányolva O.E. tag kérelmében foglaltakat, az utólagos nyugdíjas nyilatkozatot elfogadva, részére 2022. évre 22.500,- Ft 
mértékű tagdíjat állapít meg. 

egyhangú igen 
(4) 

105/2022  Az Elnökség méltányolva B.T. tag kérelmében foglaltakat, részére 2022. évre 22.500,- Ft mértékű tagdíjat állapít meg. egyhangú igen 
(4) 



12 / 22 

106/2022 Az Elnökség méltányolva K.G. tag kérelmében foglaltakat, hozzájárul a tagság – a kérelem beérkezésének napjával történő – 
felfüggesztéséhez, egyben a 2022. évre előírt tagdíj befizetéstől teljes mértékben eltekint. 

egyhangú igen 
(4) 

107/2022 Az Elnökség méltányolva Sz.P. tag kérelmében foglaltakat, részére 2021. évre - a MÉK tagdíjrészesedés mértékével megegyező – 
22.107,- Ft mértékű tagdíjat állapít meg, továbbá hozzájárul tagságának a kérelem beérkezésének napjával (2022.02.11) történő 
felfüggesztéséhez, amennyiben írásos nyilatkozatot tesz, hogy az azóta eltelt időszakban kamarai tagsághoz kötött tevékenységet nem 
végzett, illetve 2022. év első két hónapjára eső időarányos tagdíjat (12.500,-Ft) befizeti. 

egyhangú igen 
(4) 
 

108/2022 Az Elnökség méltányolva Sz.E. tag kérelmében foglaltakat, részére tiszteletbeli tag címet adományoz, és tagdíj hátralékának (149.500,-
Ft) befizetésétől eltekint. 

egyhangú igen 
(4) 

109/2022 Az Elnökség méltányolva V.A. tag kérelmében foglaltakat, teljes mértékben eltekint a 2022. évi tagdíj befizetésétől. egyhangú igen 
(4) 

110/2022 Az Elnökség méltányolva M.A. tag kérelmében foglaltakat - az utólagos nyugdíjas nyilatkozatot elfogadva - részére 2022. évre 22.500,- 
Ft mértékű tagdíjat állapít meg. 

egyhangú igen 
(4) 

111/2022 Az Elnökség méltányolva P.P. tag kérelmében foglaltakat - az utólagos nyugdíjas nyilatkozatot elfogadva - részére 2022. évre 22.500,- 
Ft mértékű tagdíjat állapít meg. 

egyhangú igen 
(4) 

112/2022 Az Elnökség méltányolva N.G. tag kérelmében foglaltakat - az utólagos kettős kamarai tag nyilatkozatot elfogadva - részére 2022. évre 
52.500,- Ft mértékű tagdíjat állapít meg. 

egyhangú igen 
(4) 

 

2022. július 19. (személyes) 

113/2022 Az Elnökség támogatja, hogy az Építész Továbbképző biztonságos működése érdekében, a BÉK költségvetéséből 1,5 mFt összeghatárig 
egy kockázati alap kerüljön létrehozásra, amely összeg kizárólag havária helyzet esetén hívható le. Hasonló kockázati alap létrehozását 
kéri a társtulajdonostól, amelynek tárgyalására felhatalmazza az Elnököt. A kockázati alap létrehozásáról a tulajdonosok taggyűlésének 
határozata szükséges. 

egyhangú igen  
(4) 

114/2022 Az Elnökség úgy dönt, hogy az átmeneti időszak biztosítása érdekében, 2022. augusztus 1. - szeptember 30. közötti időszakra heti 20 
óra időtartamban megbízási szerződést köt a jelenlegi titkárral, a titkári teendők közigazgatási feladatainak ellátására. Az Elnökség 
felhatalmazza az Elnököt a vonatkozó szerződés feltételeinek meghatározására és megkötésére. A megbízási díj a költségvetés 2.2.3 
(Megbízási szerződések) sorát terheli. 

egyhangú igen  
(4) 

115/2022 Az elnökség megbízza D. F. V-t a Budapesti Építészeti Nívódíja pályázat kurátori teendőinek ellátásával, és így a pályázat teljes körű 
lebonyolításával. A megbízás 2022. augusztus 1. - 2022. december 20. közötti időszakra vonatkozik. Az Elnökség felhatalmazza az 
Elnököt a vonatkozó szerződés feltételeinek meghatározására és megkötésére. A megbízási díj a költségvetés 2.4.4.2 (Budapest 
Építészeti Nívódíja) sorát terheli. 

egyhangú igen  
(4) 

116/2022 Az Elnökség kérelmezők kamarai tagságának bejegyzését támogatja, az igazolt szakmai gyakorlat szakirányúságát és időtartamát 
elfogadja. Kérelmezők részére az előzetes eljárást lezáró pozitív tartalmú igazolás kiadható: S.R. (É), K.L. (É), Z.S. (É) 

egyhangú igen  
(4) 
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2022. augusztus 2. (személyes) 
 

szám határozat szövege szavazás 

117/2022 Az Elnökség a FUGA vezetői pozíciójára készült pályázati kiírást jóváhagyja. Felkéri a titkárt a kiírás azonnali közzétételére. A pályázat 
beadási határidejét 2022. szeptember 15. napjában határozza meg, a munkakör 2022. október 1. – 2025. május 31. közötti határozott 
időtartamra tölthető be.  

egyhangú igen 
(5) 

118/2022 Az Elnökség a Titkár tisztség betöltésére készült pályázati kiírást jóváhagyja. Felkéri a titkárt a kiírás azonnali közzétételére. A pályázat 
beadási határidejét 2022. szeptember 12. napjában határozza meg, a munkakör 2022. október 1. – 2025. május 31. közötti határozott 
időtartamra tölthető be. 

egyhangú igen 
(5) 

119/2022 Az Elnökség az alábbi, összesen 374.500,- Ft követelést, annak behajthatatlansága miatt leírja a könyvelésből. 
 

 Partner 
Szakmagyakorló 

neve 
Nyilvántartási 

szám 
Számlaszám 

Számla 
kelte 

Fizetési 
határidő 

Elszámolási 
időszak 

Megnevezés 
Összeg 

(Ft) 
Leírás oka 

1. 
   

E-BEK-2022-
1300 

2022.02.04 2022.03.31 2022 Kamarai 
tagdíj 

75 000    méltányosság 

2. 
   

E-BEK-2021-
2697 

2021.02.06 2021.03.31 2021 Kamarai 
tagdíj 

75 000    méltányosság 

3. 
   

E-BEK-2021-
2845 

2021.02.06 2021.03.31 2021 Kamarai 
tagdíj 

74 500    méltányosság 

4. 
   

E-BEK-2022-
2801 

2022.02.05 2022.03.31 2022 Kamarai 
tagdíj 

75 000    méltányosság 

5. 
   

E-BEK-2022-
3102 

2022.02.05 2022.03.31 2022 Kamarai 
tagdíj 

75 000    méltányosság 

 Összesen:  

  

   

  

374 500 Ft 
 

egyhangú igen 
(5) 

120/2022 Az Elnökség kérelmezők kamarai tagságának bejegyzését támogatja, az igazolt szakmai gyakorlat szakirányúságát és időtartamát 
elfogadja. Kérelmezők részére az előzetes eljárást lezáró pozitív tartalmú igazolás kiadható: K.B.S. (É); K. E. (É); J. Á. (É) 

egyhangú igen  
(4) 

121/2022 Az Elnökség kérelmező igazolt szakmai gyakorlatának szakirányúságát és időtartamát - az illetékes szakmai tagozat véleményét 
figyelembe véve - elfogadja. Kérelmező részére az eőzetes eljárást lezáró pozitív tartalmú igazolás kiadható: J. B. (TUÉ) 

egyhangú igen 
(4) 
 

122/2022 Az Elnökség kérelmezők igazolt szakmai gyakorlatának szakirányúságát és időtartamát elfogadja. Kérelmezők részére az előzetes 
eljárást lezáró pozitív tartalmú igazolás kiadható: O. K. (SZÉSZ); T. G. (SZÉSZ, SZB);  

egyhangú igen 
(4) 

123/2022 Az Elnökség kérelmezők igazolt szakmai gyakorlatának szakirányúságát és időtartamát nem tartja elfogadhatónak, ezért részükre 
hiánypótlást ír ki: K. E. (É); V. O. (É);  

egyhangú igen 
(4) 

124/2022 Az Elnökség kérelmező igazolt szakmai gyakorlatának szakirányúságát és időtartamát saját hatáskörben bírálja, mivel az illetékes 
tagozattól vélemény határidőben nem érkezett. Az Elnökség kérelmező részére hiánypótlást ír ki: Sz. P. G. (BÉ) 

egyhangú igen 
(4) 

125/2022 Az Elnökség felhatalmazza Lente András elnökségi tagot, hogy az Elnökség által hivatalból indított etikai-fegyelmi eljárásokban 
képviselje a panaszt. Az egyes eljárások indításáról külön határozat szükséges. 

egyhangú igen 
(4) 
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2022. szeptember 6. (személyes) 
 

szám határozat szövege szavazás 

126/2022 Az elnökség megbízza F. R.-t a Budapest Építészeti Nívódíja pályázat kurátori teendőinek ellátásával, és így a pályázat teljes körű 
lebonyolításával. Az Elnökség felkéri a Titkárt a vonatkozó szerződés feltételeinek meghatározására és megkötésére. A munkavállaló 
munkadíja a költségvetés 2.2.1.1. és 2.2.1.2. (Személyi kifizetések – Titkárság) sorait terhelik. 

egyhangú igen 
(3) 

127/2022 Az Elnökség kérelmező igazolt szakmai gyakorlatának szakirányúságát és időtartamát nem tartja elfogadhatónak, ezért részére 
hiánypótlást ír ki: V. O. (É) 

egyhangú igen 
(3) 

128/2022 Az Elnökség kérelmezők igazolt szakmai gyakorlatának szakirányúságát és időtartamát saját hatáskörben bírálja, mivel az illetékes 
tagozattól vélemény határidőben nem érkezett. Az Elnökség kérelmezők részére hiánypótlást ír ki: Sz. P. G. (BÉ), V. O. (BÉ)  

egyhangú igen 
(3) 

129/2022 Az Elnökség kérelmezők kamarai tagságának bejegyzését támogatja, az igazolt szakmai gyakorlat szakirányúságát és időtartamát 
elfogadja. Kérelmezők részére az előzetes eljárást lezáró pozitív tartalmú igazolás kiadható: K.Zs. (É), K. E. (É) 

egyhangú igen 
(3) 

130/2022 Az Elnökség kérelmező kamarai tagságának ismételt bejegyzését támogatja, az igazolt szakmai gyakorlat szakirányúságát és 
időtartamát elfogadja. Kérelmező részére az előzetes eljárást lezáró pozitív tartalmú igazolás kiadható: O.k Gy. (BÉ/1) 

egyhangú igen 
(3) 

131/2022 Az Elnökség kérelmező igazolt szakmai gyakorlatának szakirányúságát és időtartamát elfogadja. Kérelmező részére az előzetes 
eljárást lezáró pozitív tartalmú igazolás kiadható: H. B. (SZÉS2) 

egyhangú igen 
(3) 

132/2022 Az Elnökség kérelmező igazolt szakmai gyakorlatának szakirányúságát és időtartamát - az illetékes szakmai tagozat véleményét 
figyelembe véve - elfogadja. Kérelmező részére az előzetes eljárást lezáró pozitív tartalmú igazolás kiadható: V. B. K. (K) 

egyhangú igen 
(3) 

133/2022 Az Elnökség kérelmezőnek tiszteletbeli tag címet adományoz: N. K. egyhangú igen (3) 

134/2022 Az Elnökség kérelmezők kamarai tagságát helyreállítja: K. K., L. Á. egyhangú igen (3) 

135/2022 Az Elnökség kérelmezők kamarai tagságát – saját kérésükre - felfüggeszti: K. Gy., L. Á., B. B. egyhangú igen (3) 

136/2022 Az Elnökség T. B. (xx-xxxx) méltányossági kérelmében foglalt indokokat elfogadja, és hozzájárul a 2022. évi nyilvántartási díjának két 
részletben történő befizetéséhez. 

egyhangú igen 
(3) 

137/2022 Az Elnökség módosítja a Titkári és a FUGA vezetője pályázatok esetében a határozathozatalok korábbi szeptember 20. időpontját, 
szeptember 26-ra. 

egyhangú igen 
(3) 

138/2022 Az Elnökség nem támogatja az aktuálpolitikai vonatkozású, vagy arra utaló kiállításokat. Erről az Elnök tájékoztatja a FUGA-t.  egyhangú igen (3) 
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2022. szeptember 19. (személyes) 
 

szám határozat szövege szavazás 

139/2022 Az Elnökség kérelmező kamarai tagságának bejegyzését támogatja, az igazolt szakmai gyakorlat szakirányúságát és időtartamát 
elfogadja. Kérelmező részére az előzetes eljárást lezáró pozitív tartalmú igazolás kiadható: B. G. Sz. (É), D. M. (É) 

egyhangú igen 
(5) 

140/2022 Az Elnökség kérelmező kamarai tagságának bejegyzését támogatja, az igazolt szakmai gyakorlat szakirányúságát és időtartamát - az 
illetékes szakmai tagozat véleményét figyelembe véve - elfogadja. Kérelmező részére az előzetes eljárást lezáró pozitív tartalmú 
igazolás kiadható: V. L. (K) 

egyhangú igen 
(5) 

 

141/2022 Az Elnökség kérelmező kamarai tagságának ismételt bejegyzését támogatja, az igazolt szakmai gyakorlat szakirányúságát és 
időtartamát elfogadja. Kérelmező részére az előzetes eljárást lezáró pozitív tartalmú igazolás kiadható: T. R. K. (É/1 – törölt tag) 

egyhangú igen  
(5) 

142/2022 Az Elnökség kérelmező kamarai tagságának átjegyzését támogatja: C. M. (É, MV-É, ME-É - PMÉK) egyhangú igen (5) 

143/2022 Az Elnökség kérelmező kamarai tagságát – saját kérésére - felfüggeszti: S.-N. M. egyhangú igen (5) 

144/2022 Az Elnökség úgy határozott, hogy K. L. FUGA ügyvezető által kért egyszeri 3 millió forint támogatást a folyamatos működés biztosítása 
érdekében megadja, egyben kéri, hogy az ügyvezető rendeljen meg egy közbenső - évközi mérleget szeptember 30-i dátummal. 

egyhangú igen 
(5) 

145/2022 A titkári állásra 5 pályázat érkezett, az Elnökség tagjai áttanulmányozták a beadott pályázatokat, meghallgatták a pályázókat és ennek 
alapján azt a döntést hozták, hogy a jelenlegi titkár, d. L. G. megbízatását megerősítik október 31-ig (változatlan bérezéssel), ezt 
követően felkérik a titkári állás betöltésére, határozatlan idejű szerződéssel (részleteiről később tárgyalnak). 

egyhangú igen 
(5) 

 
 
 
2022. szeptember 26. (személyes) 
 

szám határozat szövege szavazás 

146/2022 Az Elnökség módosítja a FUGA intézményvezetője pályázat esetében a határozathozatal korábbi szeptember 26. időpontját, október 5-
re. 

egyhangú igen 
(5) 

 
 
 
2022. október 5. (személyes) 
 

szám határozat szövege szavazás 

147/2022 Az Elnökség kérelmező kamarai tagságának bejegyzését támogatja, az igazolt szakmai gyakorlat szakirányúságát és időtartamát 
elfogadja. Kérelmező részére az előzetes eljárást lezáró pozitív tartalmú igazolás kiadható: Sz. G. (É) 

egyhangú igen 
(3) 

148/2022 Az Elnökség kérelmező igazolt szakmai gyakorlatának szakirányúságát és időtartamát - az illetékes szakmai tagozat véleményét 
figyelembe véve - elfogadja. Kérelmező részére az előzetes eljárást lezáró pozitív tartalmú igazolás kiadható: P. Zs. (K) 

egyhangú igen 
(3) 

149/2022 Az Elnökség kérelmező kamarai tagságának átjegyzését támogatja: F. D. (É – DDÉK) egyhangú igen (3) 

150/2022 Az Elnökség kérelmező kamarai tagságának átjegyzését támogatja: K.-S. E. (É – BKMÉK) egyhangú igen (3) 
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151/2022 Az Elnökség méltányolva S. I. (01-xxxx) tag kérelmében foglaltakat, és az utólagos nyugdíjas nyilatkozatát elfogadja, részére 2022. évre 
22.500,- Ft mértékű tagdíjat állapít meg. 

egyhangú igen 
(3) 

152/2022 Az Elnökség kérelmező kamarai tagságának átjegyzését támogatja: Ny. D. (É – BKMÉK) igen (3) 
tartózkodik (1) 

153/2022 Az Elnökség a kérelmező kamarai tagságát helyreállítja: K.-N. Zs. igen (3) 
tartózkodik (1) 

154/2022 Az Elnökség a kérelmező kamarai tagságát – saját kérésére - felfüggeszti: B. K. igen (3) 
tartózkodik (1) 

155/2022 Az Elnökség az alábbi kérdéseket fogalmazta meg: 
- az előzetes kimutatásban miért szerepel bérköltség, hiszen a működési költségek fedezetére, bérköltségekre a BÉK minden hónapban 
rendszeres támogatást nyújt a FUGA-nak? 
- amennyiben ezen bérköltségek valóban az egyszeri támogatásból kerültek kifizetésre, akkor a rendszeres, havi támogatás ezen része 
mire lett fordítva? 
A fenti kérdések megválaszolásával egyidejűleg kérik a FUGA vezetőségét szíveskedjen megküldeni az összes, FUGA által foglalkoztatott 
személy élő munkaszerződését. 

egyhangú igen 
(4) 

156/2022 Az Elnökség egyhangúlag úgy dönt, hogy a FUGA vezetésére 2022. augusztus 2. napon kiírt pályázatot eredménytelennek nyilvánítja. A 
pályázatra 7 pályamű érkezett.  
A benyújtott pályázatok figyelemre méltó értékekkel rendelkeztek, de összességében egyik sem teljesítette azokat az elvárásokat, 
amiket az Elnökség a FUGA működésével kapcsolatban elvárt. 

egyhangú igen 
(4) 

157/2022 Az Elnökség egyhangúlag úgy dönt, hogy K. L. jelenlegi ügyvezető megbízását- a szeptember 30-án kötött szóbeli megállapodás alapján 
- 2022. október 31-ig meghosszabbítja. Felhatalmazza Eltér István elnököt a megbízási szerződésének, továbbá a társaság alapító 
okiratának módosításához szükséges alapítói határozat, módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat és ezekhez 
kapcsolódó iratok aláírására, valamint az alapító okirat módosításával kapcsolatos változásbejegyzési eljáráshoz szükséges megbízás 
megadására. 

egyhangú igen 
(4) 

158/2022 Az Elnökség egyhangúlag úgy dönt, hogy felkéri K. L. ügyvezetőt, hogy A. K. munkaszerződését 2022. december 31-ig hosszabbítsa meg 
az előző szerződés feltételeinek változatlanul hagyása mellett. Az Elnökség úgy látja, hogy ezzel biztosítható a FUGA további folyamatos, 
azonos színvonalú működése. 

egyhangú igen 
(4) 

159/2022 Az Elnökség egyhangúlag úgy dönt, hogy felhatalmazza Eltér István elnököt, hogy a korábbi titkári pályázatra pályázó személyek közül 
Cs. K. Z-val folytasson tárgyalásokat a FUGA ügyvezető tisztségének betöltésére. 

egyhangú igen 
(4) 
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2022. október 19. (személyes) 
 

szám határozat szövege szavazás 

160/2022 Az Elnökség kérelmezők kamarai tagságának bejegyzését támogatja, az igazolt szakmai gyakorlat szakirányúságát és időtartamát 
elfogadja. Kérelmezők részére az előzetes eljárást lezáró pozitív tartalmú igazolás kiadható: K. M. (É), V. O. (É), M. D. (É), S. O. B. (É) 

egyhangú igen  
(5) 

161/2022 Az Elnökség kérelmező kamarai tagságának átjegyzését támogatja: B. Sz. (É – PMÉK) egyhangú igen (5) 

162/2022 Az Elnökség kérelmező kamarai tagságának bejegyzését támogatja, az igazolt szakmai gyakorlat szakirányúságát és időtartamát 
elfogadja: F. A. 

egyhangú igen 
(5) 

163/2022 Az Elnökség méltányolva V. M. (01-xxxx) tag kérelmében foglaltakat az utólagos nyugdíjas nyilatkozatát elfogadja, részére 2022. évre 
22.500,- Ft mértékű tagdíjat állapít meg. 

egyhangú igen 
(5) 

164/2022 Az Elnökség méltányolva S. Á. D. (01-xxxx) tag kérelmében foglaltakat, hatáskörében a 2022. évi fizetendő tagdíjat elengedi. Tagságát 
törli és részére tiszteletbeli tag címet adományoz. 

egyhangú igen 
(5) 

165/2022 Az Elnökség tiszteletbeli tag címet ad: M. B. A. egyhangú igen (5) 

166/2022 Az Elnökség a kérelmezők kamarai tagságát helyreállítja: Cs. T., É. E. E., S. Z., Z. E., Sz.-Sz. Zs., H. V. egyhangú igen (5) 

167/2022 Az Elnökség a kérelmezők kamarai tagságát – saját kérésükre - felfüggeszti: B. M., Cs. T., É. E. E., N. Zs., S. Z., Z. E., H. V. egyhangú igen (5) 

168/2022 A „felfüggesztett” tag státusznak negatív kicsengése van, ez nem jó. Elnökség felhatalmazza az Elnököt, kezdeményezze a MÉK-nél, 
hogy a tagság nyilvántartásban jelölve legyen az, hogy a kamarai tag tagságának felfüggesztésére a „saját kérésének” következtében 
került sor. 

egyhangú igen 
(5) 

169/2022 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  
(5) 

170/2022 Az Elnökség egyhangúlag úgy dönt, hogy a FUGA ügyvezetésére F. Cs. R-t (aki xxxx. február xx. napján Budapesten született, anyja neve: 
N. Cs.) kéri fel 2022. november 1. napjától kezdődő hatállyal. 

 egyhangú igen (5) 

171/2022 Elnökség egyhangúlag úgy dönt, hogy F. Cs. R-t 2022. november 01. napjától kezdődő hatállyal, határozatlan időtartamra, heti 30 órás 
(napi 6 órás) részmunkaidőre alkalmazzák a Budapesti Építészeti Központ Nonprofit Kft. ügyvezető munkakörben. F. Cs. R. az ügyvezetői 
megbízatását munkaviszonyban látja el. 

egyhangú igen (5) 

172/2022 Az Elnökség felhatalmazza Eltér István elnököt F. Cs. R. munkaszerződésének, továbbá a társaság alapító okiratának módosításához 
szükséges alapítói határozat, módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat és ezekhez kapcsolódó iratok aláírására, 
valamint az alapító okirat módosításával kapcsolatos változásbejegyzési eljáráshoz szükséges megbízás megadására. 

egyhangú igen (5) 
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2022. november 02. (személyes) 
 

szám határozat szövege szavazás 

173/2022 Az Elnökség kérelmezők kamarai tagságának bejegyzését támogatja, az igazolt szakmai gyakorlat szakirányúságát és időtartamát 
elfogadja. Kérelmezők részére az előzetes eljárást lezáró pozitív tartalmú igazolás kiadható: F. G. J. A. (É), L. D. (É), M. Z. (É) 

egyhangú igen  
(4) 

174/2022 Az Elnökség hozzájárul Cs. Z. (01-xxxx) 2022.évi tagdíjának két részletben történő befizetéséhez. Az első részlet befizetésének határideje 
2022. december 31., a második részlet befizetésének határideje 2023. február 28. Az Elnökség felhívja a kérelmező figyelmét, hogy a 
2023. évi tagdíj befizetésének határideje 2023. március 31. napja. 

egyhangú igen (4) 

175/2022 Az Elnökség kérelmezők kamarai tagságát helyreállítja: D. L., M. E., P. Á., P. C., P. B., Sz. R. egyhangú igen 
(4) 

176/2022 Az Elnökség kérelmezők kamarai tagságát – saját kérésükre - felfüggeszti: M. E., P. Á., P. C., P. B., Sz. R. egyhangú igen (4) 

 
 
 
 
2022. november 16. (személyes) 
 

szám határozat szövege szavazás 

177/2022 Az Elnökség kérelmezők kamarai tagságának bejegyzését támogatja, az igazolt szakmai gyakorlat szakirányúságát és időtartamát 
elfogadja. Kérelmezők részére az előzetes eljárást lezáró pozitív tartalmú igazolás kiadható: S. M. É. (É), R. B. (É), R. V. (É) 

egyhangú igen  
(3) 

178/2022 Az Elnökség a kérelmezőket a kamara tagjai sorába bejegyzi, illetve - az illetékes szakmai Tagozat véleményét figyelembe véve - 
névjegyzéki bejegyzésükhöz az igazolt szakmai gyakorlatot megfelelőnek tartja: V. O., P. G. 

egyhangú igen (3) 

179/2022 Az Elnökség kérelmezők kamarai tagságának átjegyzését támogatja: S. G. (PMÉK), B. K. Á. (SMÉK), B. L. J. (SMÉK) egyhangú igen 
(3) 

180/2022 Az Elnökség kérelmezők részére az építész vezető tervező szakmai cím bejegyzését - a minősítő testület véleményét figyelembe véve 
– támogatja: F. Z., L. B. 

egyhangú igen (3) 

181/2022 Az Elnökség a kérelmező kamarai tagságát helyreállítja: H. R. A. egyhangú igen (3) 

182/2022 Az Elnökség a kérelmező kamarai tagságát – saját kérésére - felfüggeszti: K. T. egyhangú igen (3) 

183/2022 Elnökség egyhangúlag dönt, az egyszeri vissza nem térítendő, 1 millió forintos támogatás megítéléséről a FUGA részére. A Budapesti 
Építész Kamara 1 millió forinttal támogatja a FUGA-t a költségvetés 2.4.6.4. (Egyéb hozzájárulás) sorának terhére. 

egyhangú igen (5) 

184/2022 Elnökség egyhangúlag dönt és az alábbi kéréseket fogalmazza meg a FUGA irányába: 

• a 2022. november 15-ig szóló kiadások táblázat mellé, szintén eddig az időpontig tartó időszakra 
vonatkozó bevételekről szóló kimutatást 

• a november 15. után, novemberre és decemberre vonatkozó bevételekről és a 2023.évre már lekötött 
programokkal kapcsolatos bevételekről szóló kimutatást, 

mihamarabb írásban szíveskedjenek megküldeni a BÉK részére. 

egyhangú igen (5) 
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185/2022 Az Elnökség egy évet meghaladó tagdíj hátralék miatt nevezettek tagságát megszünteti: A. K., B. T., F. I., G. L., H. I., J. B., M. N., M. Cs., 
N. O., N. M. M., Ny-G. Zs., P. Cs., P. I., P. Sz. V., S. F. E., Sz. K., Sz. Cs., Sz. K., T. G., V. V., Y. S., Z. T., Zs. A. C.  

egyhangú igen (3) 

 
 
2022. november 30. (személyes) 
 

szám határozat szövege szavazás 

186/2022 Az Elnökség kérelmezők kamarai tagságának bejegyzését támogatja, az igazolt szakmai gyakorlat szakirányúságát és időtartamát 
elfogadja. Kérelmezők részére az előzetes eljárást lezáró pozitív tartalmú igazolás kiadható: T. Z. (É), G-B. P. (É) 

egyhangú igen  
(4) 

187/2022 Az Elnökség kérelmező kamarai tagságának bejegyzését nem támogatja, nem igazolt a kérelmezett jogosultságnak megfelelő szakmai 
gyakorlatot. Az Elnökség kérelmező részére hiánypótlást ír elő: Sz. M. (SZÉS5) 

egyhangú igen (4) 

188/2022 Az Elnökség kérelmező igazolt szakmai gyakorlatának időtartamát - az illetékes szakmai tagozat véleményét figyelembe véve – nem 
fogadja el. Kérelmező részére az előzetes eljárást lezáró negatív tartalmú igazolás kiadása szükséges: T. A. (TT) 

egyhangú igen 
(4) 

189/2022 Az Elnökség kérelmező igazolt szakmai gyakorlatának szakirányúságát és időtartamát - az illetékes szakmai tagozat véleményét 
figyelembe véve - elfogadja. Kérelmező részére az előzetes eljárást lezáró pozitív tartalmú igazolás kiadható: Sz. P. G. (BÉ) 

egyhangú igen (4) 

190/2022 Az Elnökség kérelmező kamarai tagságának átjegyzését támogatja: B. A. E. (VMÉK) egyhangú igen (4) 

191/2022 Az Elnökség kérelmező részére az építész vezető tervező szakmai cím bejegyzését - a minősítő testület véleményét figyelembe véve 
– nem támogatja: H. J. 

egyhangú igen (4) 

192/2022 Az Elnökség méltányolva K. I. (01-xxxx) tag kérelmében foglaltakat, az alábbi lehetőséget ajánlja fel részére: amennyiben utólag 
beadja nyugdíjas nyilatkozatát, úgy 2022.évi tagdíját 22.500,- Ft-ban állapítja meg a jelenlegi 75.000,-Ft helyett, melynek befizetését 
követően hozzájárul kamarai tagságának felfüggesztéséhez. Az Elnökség a kérelmező figyelmébe ajánlja a tiszteletbeli tagság 
lehetőségét (melynek feltétele, hogy a tagdíját rendezze). 

egyhangú igen (4) 

193/2022 Az Elnökség a kérelmezők kamarai tagságát helyreállítja: B. S. V. V., Á. I. egyhangú igen (4) 

194/2022 Az Elnökség a kérelmezők kamarai tagságát – saját kérésükre - felfüggeszti: K. I. (a méltányossági döntésben szabott feltételek 
teljesítése esetén), Á. I., S. R. 

egyhangú igen (4) 

195/2022 Az Elnökség az alábbi, összesen 225.000,- Ft követelést méltányossági döntés alapján, annak behajthatatlansága miatt leírja a 
könyvelésből:  
                 
  Partner Szakmagyakorló 

neve 
Nyilvántartási 

száma 
Számlaszám Számla 

kelte 
Fizetési 
határidő 

Elszámolási 
időszak 

Megnevezés Össszeg 
(Ft) 

Leírás oka 

1. 
   

E-BEK-2022-
2552 

2022.02.05 2022.03.31 2022 Kamarai 
tagdíj 

75 000    méltányosság 

2. 
   

BEK-
019347-

2020 

2020.02.15 2020.03.31 2020 Kamarai 
tagdíj 

75 000    elhunyt 

3. 
   

E-BEK-2022-
2969 

2022.02.05 2022.03.31 2022 Kamarai 
tagdíj 

75 000    elhunyt 

  
  

   
  

  
           
Összesen:  225 000 Ft         

egyhangú igen (5) 
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2022. december 14. (személyes) 
 

szám határozat szövege szavazás 

196/2022 Az Elnökség kérelmezők kamarai tagságának bejegyzését támogatja, az igazolt szakmai gyakorlat szakirányúságát és időtartamát 
elfogadja. Kérelmezők részére az előzetes eljárást lezáró pozitív tartalmú igazolás kiadható: H. A. (É), T. G. (É), L. J. (É), T. E. I. (É) 

egyhangú igen  
(4) 

197/2022 Az Elnökség a kérelmezőt a kamara tagjai sorába bejegyzi, illetve - az illetékes szakmai Tagozat véleményét figyelembe véve - 
névjegyzéki bejegyzéséhez az igazolt szakmai gyakorlatot megfelelőnek tartja: K. F. (K) 

egyhangú igen 
(4) 

198/2022 Az Elnökség a kérelmező névjegyzéki bejegyzéséhez nem járul hozzá - az illetékes szakmai Tagozat véleményét figyelembe véve - az 
igazolt szakmai gyakorlatot nem tartja megfelelőnek, részére hiánypótlást ír elő: F. M. I. (BÉ) 

egyhangú igen 
(4) 

199/2022 Az Elnökség tiszteletbeli tag címet ad: K. Z. egyhangú igen 
(4) 

200/2022 Az Elnökség a kérelmezők kamarai tagságát helyreállítja: L. P., T. Z., T. B. O. egyhangú igen 
(4) 

201/2022 Az Elnökség a kérelmezők kamarai tagságát – saját kérésükre - felfüggeszti: Cs. K., F. L., L. P., T. Z., T. B. O. egyhangú igen 
(4) 

202/2022 Az Elnökség az alábbi, összesen 97.500,- Ft követelést méltányossági döntés alapján, annak behajthatatlansága miatt leírja a 
könyvelésből: 
 

  Partner Szakmagyakorló 
neve 

Nyilvántartási 
száma 

Számlaszám Számla kelte Fizetési 
határidő 

Elszámolási 
időszak 

Megnevezés Össszeg 
(Ft) 

Leírás oka 

1. 
   

E-BEK-2022-
347 

2022.02.04 2022.03.31 2022 Kamarai tagdíj 22 500    elhunyt 

2. 
   

E-BEK-2022-
1529 

2022.02.04 2022.03.31 2022 Kamarai tagdíj 75 000    elhunyt 

                      
Összesen:  97 500 Ft         

egyhangú igen 
(4) 

203/2022 Az Elnökség dönt a Budapestért díjjal kapcsolatos hír megjelenítéséről: A Főváros ünnepi ülésén, 2022. november 17-én a "150 éves 
Budapest" ünnepség sorozat alkalmából átadott kitüntetést a "Huszonkettesek" építészcsoport kapta. 

3 igen, 
 1 tartózkodás 
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Fontosabb határozatok téma szerint: 
 

Beszámolók 34/2022; 35/2022; 36/2022; 40/2022; 41/2022; 42/2022; 43/2022; 44/2022; 45/2022; 46/2022; 61/2022; 62/2022; 

FUGA 
37/2022; 38/2022; 39/2022; 58/2022; 59/2022; 60/2022; 97/2022; 117/2022; 137/2022; 138/2022; 144/2022; 146/2022; 155/2022; 156/2022; 
157/2022; 158/2022; 159/2022; 170/2022; 171/2022; 172/2022, 183/2022; 184/2022; 

Selejtezés 8/2022; 83/2022; 84/2022; 85/2022; 

Tagsági ügyek 

1/2022; 2/2022; 3/2022; 4/2022; 5/2022; 6/2022; 7/2022; 9/2022; 10/2022; 11/2022; 14/2022; 15/2022; 16/2022; 17/2022; 18/2022; 19/2022; 
20/2022; 21/2022; 22/2022; 23/2022; 25/2022; 26/2022; 27/2022; 28/2022; 29/2022; 30/2022; 48/2022; 49/2022; 52/2022; 53/2022; 54/2022; 
55/2022; 56/2022; 63/2022; 64/2022; 65/2022; 66/2022; 67/2022; 68/2022; 69/2022; 71/2022; 72/2022; 73/2022; 74/2022; 75/2022; 76/2022; 
77/2022; 79/2022; 80/2022; 81/2022; 86/2022; 87/2022; 88/2022; 89/2022; 90/2022; 92/2022; 93/2022; 94/2022; 95/2022; 100/2022; 116/2022; 
127/2022; 128/2022; 129/2022; 130/2022; 131/2022; 132/2022; 133/2022; 134/2022; 135/2022; 139/2022; 140/2022; 141/2022; 142/2022; 
143/2022; 147/2022; 148/2022; 149/2022; 150/2022; 152/2022; 153/2022; 154/2022; 160/2022; 161/2022; 162/2022; 165/2022; 166/2022; 
167/2022; 173/2022; 175/2022; 176/2022;  177/2022; 178/2022; 179/2022; 180/2022; 181/2022; 182/2022; 185/2022; 186/2022; 187/2022; 
188/2022; 189/2022; 190/2022; 191/2022; 193/2022; 194/2022; 196/2022; 197/2022; 198/2022; 199/2022; 200/2022; 201/2022 

Méltányosság 
12/2022; 13/2022; 24/2022; 31/2022; 32/2022; 33/2022; 50/2022; 51/2022; 57/2022; 70/2022; 91/2022; 96/2022; 101/2022; 102/2022; 103/2022; 
104/2022; 105/2022; 106/2022; 107/2022; 108/2022; 109/2022; 110/2022; 111/2022; 112/2022; 136/2022; 151/2022; 163/2022; 164/2022; 
174/2022; 192/2022; 202/2022 

Követelés leírás 50/2022; 82/2022; 119/2022; 195/2022; 

Titkárság 118/2022; 145/2022;  

Egyéb 125/2022; 126/2022; 168/2022; 169/2022; 203/2022 

 
 
Ülésenkénti határozatok: 
 
2022. január 18. (online)  1-13 
2022. február 21. (online)  14-33 
2022. március 01. (személyes)  34-51 
2022. április 26. (személyes)  52-78 
2022. június 20. (online)  79-98 
2022. július 8. (személyes)  99-112 
2022. július 19. (személyes)  113-116 
2022. augusztus 2. (személyes)  117-125 
2022. szeptember 06. (személyes) 126-138 
2022.szeptember 19. (személyes)  139-145 
2022.szeptember 26. (személyes) 146 
2022. október 05. (személyes)  147-159 
2022. október 19. (személyes)  160-172 
2022. november 02. (személyes) 173-176 
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2022. november 16. (személyes) 177-185 
2022. november 30. (személyes) 186-195 
2022. december 14. (személyes) 196-203
 


