
 

 

 

 

MEGHÍVÓ 
A Nógrád Megyei Mérnöki Kamara 2020. évi tisztújító taggyűlésére 

A taggyűlés időpontja: 

2020. szeptember 08. (KEDD) 15.00 óra 

A taggyűlés helyszíne: 

Salgótarján, Mártírok útja 4.sz. alatti irodaház fsz. tárgyaló 

 

Határozatképtelenség esetén az ismételt taggyűlést azonos helyszínen és azonos napirenddel 

16.00-tól tartjuk meg! 

Az ismételt taggyűlés előtt Tóth Péter a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 

Főügyeleti Osztályának vezetője előadást tart az Országos Tűzvédelmi Szabályzatot érintő 

változásokról. 

NAPIREND 

1. Beszámoló a Nógrád Megyei Mérnöki Kamara 2019. évi tevékenységéről és a 2020.évi 

tervekről 

  Előterjesztő: Bózvári József elnök 

2. Beszámoló a Nógrád Megyei Mérnöki Kamara 2019. évi költségvetésének teljesítéséről 

Előterjesztő: Bózvári József elnök 

3. A Nógrád Megyei Mérnöki Kamara 2020. évi költségvetésének jóváhagyása 

Előterjesztő: Bózvári József elnök 

4. A Nógrád Megyei Mérnöki Kamara Felügyelő Bizottságának a 2019. évi tevékenységről 

szóló beszámoló jóváhagyása. 

Előterjesztő: Klagyivik Csaba FB elnök 

5. A Nógrád Megyei Mérnöki Kamara Etikai - Fegyelmi Bizottságának a 2019.évi 

tevékenységről szóló beszámoló jóváhagyása. 

Előterjesztő: Kövesi Tibor EFB elnök 

6. A Nógrád Megyei Mérnöki Kamara Alapszabályának módosítása 

Előterjesztő: Bózvári József elnök 

7. Tisztségviselők megválasztása. 

Előterjesztő: Vágvölgyi Ferenc Választási Jelölő Bizottság elnök 

8. Egyebek 

 

Salgótarján, 2020.augusztus. 24. 

Bózvári József sk. 

elnök 

NÓGRÁD MEGYEI  

 
MÉRNÖKI KAMARA  

 

NÓGRÁD MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA 
ALAPÍTVA : 1996.XI .22 .  

3100 Salgótarján, Mártírok útja 1.   Pf.: 132. 

Tel.: 32/789 – 479 

Adószám : 18633643-1-12 , Bank sz.: 10103726-50107234-00000002 

Web : www.nmmk.hu , E-mail: nmmk@nmmk.hu 
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  B E S Z Á M O L Ó 
 

a Nógrád Megyei Mérnöki Kamara 

2019. évi tevékenységéről és a 2020. évi tervekről 
 

1. Szervezeti adatok 

Nógrád Megyei Mérnöki Kamara ( a továbbiakban NMMK ) székhelye: 3100 Salgótarján Mártírok 

útja 1. 

(2020. április 1-jén elköltözött a Mártírok út 4.sz. alá) 

 

Elérhetősége: Tel.: 00 36 32/789-479; E-mail: nmmk@nmmk.hu 

Nyilvántartásba vételről rendelkező bírósági határozat: Pk.60 016/1997, száma: 21/1997 

 

2. Működés 

A NMMK irodája és a titkársága közös a Nógrád Megyei Építész Kamarával. A közös titkárságon 2 fő látja 

el a feladatokat (titkár, ügyintéző). Az ügyintézés a múlt évben két kis irodahelységben folyt, a harmadik 

helységben az elnökségi, bizottsági üléseket tudtuk megtartani. 

 

A 2016. május 19-én megtartott választások eredménye alapján: 

A NMMK elnöke: Bózvári József, alelnöke: Dr. Gastanek Nándor. Az elnökségnek 5 állandó és 2 

póttagja van. 

Etikai- Fegyelmi Bizottság elnöke: Kövesi Tibor, a Bizottságnak szintén 4 tagja és 2 póttagja van. 

Kamaránkat két tagunk képviseli a MMK Bizottságaiban. Kövesi Tibor a MMK Etikai- Fegyelmi 

Bizottságának elnöke, ifj. Bózvári József a MMK Felügyelő Bizottság tagja.  

A Szakmai Tagozatok munkájában is többen vesznek részt. Márkus Pál és Farkas Egonné a MMK 

Vízépítési-vízgazdálkodási Tagozatban tevékenykedik. Livo László a Szilárdásvány-bányászati Tagozat 

elnökségi tagja. 

Az elnökség 2019. évben - a szabadságolási időszakot kivéve - havonta ülésezett. A múlt évben megtartott 

elnökségi ülések száma 10, melynek keretében 24 elnökségi határozat született. Az elnökség tagjai mindig 

határozatképes számban vettek részt az üléseken. 

Az üléseken meghívottként részt vesznek a Felügyelő Bizottság és az Etikai- Fegyelmi Bizottság elnökei. 

A napirendtől függően meghívót kaptak a szakcsoportok vezetői is. 

Az elnökségi ülésekről minden esetben jegyzőkönyv készül, a határozatokról nyilvántartást vezetünk. A 

NMMK feladatait a vonatkozó jogszabályok, az Alapszabály és a MMK egyéb szabályzatai alapján végzi. 

Az Alapszabály teljes körű felülvizsgálatára, átdolgozására és elfogadására a 2018. évi taggyűlésünkön 

került sor. 2019.évben az elnökségünk elfogadta a NMMK Szervezeti és Működési Szabályzatát. 

A NMMK a múlt évben egyszer - 2019. május 21-én - tartott taggyűlést. A taggyűlés jóváhagyta a 2018. 

évi tevékenységről, a gazdálkodásról szóló beszámolót, és a 2019. évi költségvetést és a pénzügyi tervet. 

Sajnálatos, hogy a taggyűléseken a tagság egyre kevesebb számban vesz részt. / 
 

3. Szakcsoportok 

A kamaránknál hét szakcsoport működik  

1. Vízgazdálkodási és Vízépítési szakcsoport  

Taglétszám: 27 fő, vezetője: Bakos Ferenc 
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2. Épületgépészeti szakcsoport 

Taglétszám: 43 fő, vezetője: Valent József 

3. Közlekedési szakcsoport 

Taglétszám: 29 fő, vezetője: Ürmössy Ákos 

4. Geodéziai és Geoinformatikai szakcsoport  

Taglétszám: 26 fő, vezetője: Fábián József 

5. Szilárdásvány-bányászati szakcsoport 

Taglétszám: 9 fő, vezetője. Gáspár Gyula 

6. Elektrotechnikai és Épületvillamossági szakcsoport 

Taglétszám: 33 fő, vezetője: Dr. Gastanek Nándor 

7.Tartószerkezeti és Építészeti szakcsoport 

Taglétszám: 35 fő, megbízott vezetője: Klenóczky Sándor 

A szakcsoportok működésének támogatására minden évben betervezett a kamara egy bizonyos összeget, 

amivel a szakcsoportok szabadon rendelkeznek. 2019-ben a keret 500.000,- Ft volt, létszámarányosan 

elosztva. Általában az év végi szakmai rendezvények megszervezésére, szakmai kirándulás támogatására 

használják fel szakcsoportjaink a rendelkezésre álló összeget. A múlt évben nem minden szakcsoport  

használta fel a támogatást.  

A szakmai programok szervezésében ismételten a Geodéziai és Geoinformatikai szakcsoport jeleskedett, 

kiemelkedő színvonalon megszervezte a XI. Tavaszi Mérnöknapot, a „Földmérő napot”. A rendezvényre az 

egész országból érkeztek kollégák. A rendezvényen több mint 140 fő képviseltette magát, a szakmai lapok 

is megjelentették az összefoglalót a programról. A szakmai nap védnöke a Nógrád Megyei Kormányhivatal 

elnöke Dr. Szabó Sándor úr volt.  

A Vízgazdálkodási és Vízépítési szakcsoport a Nyári Mérnöknap szervezését vállalta.  

A szakcsoportok képviselői aktívan részt vesznek a megyei önkormányzat területfejlesztési szakértői 

munkájában. Képviseltetik magukat a szakmai tagozatok rendezvényein. Ellátják a szakmagyakorlás 

engedélyezése előtti minősítő bizottsági feladataikat. 

 

4. Kamarai adatok  

A NMMK taglétszáma 2019. december 31-én: 239 fő, ebből aktív tag 222 fő, 

Felfüggesztett 13 fő. 

Nem kamarai tag, technikusok száma 4 fő (ebből ingatlanrendező 2 fő)  

Energetikai tanúsítók száma 16 fő. 

Kamarai tagsága megszűnt: 13 főnek (ebből 6 fő saját  kérelemre, 7 fő pedig tagdíj tartozás miatt)  

Új tagfelvételünk: 9 fő 

Átjegyzés: 2 fő 

Nyilvántartottak száma: 207 fő, (ebből 90 fő kamarai tag is). 

2019. évben a hatósági ügyekkel kapcsolatos ügyiratok száma 324 db, ezen felül az e-mailen történt 

intézkedések száma is jelentős volt.  
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A Kamara a korábbi években 8-9 millió Ft-ból gazdálkodott, ezt az összeget emelte meg a 

Miniszterelnökség 5 millió Ft összegű támogatása. 

A tényleges bevétel (tartalék és támogatás nélkül) az igen takarékos gazdálkodás ellenére sem fedezné a 

tényleges kiadást, a működési költségeinket. Működésünkhöz nagy segítséget jelent a Magyar Mérnöki 

Kamara Szolidaritási alapjából a szakmai rendezvényeink megszervezésére biztosított támogatás is. Végül 

is az évet pozitív eredménnyel zártuk, köszönhetően a támogatásoknak. (Lásd a költségvetési 

beszámolókat.) 

A Miniszterelnökségi támogatás lehetővé tette kamaránk részére, hogy a szakmai tevékenység, a 

mérnököknek nyújtott szolgáltatás terén meg tudjuk tartani eddig elért eredményeinket. A kialakított 

hagyományok szerint biztosítani tudtuk a kiemelkedő szakmai rendezvények megtartását, szakmai 

kirándulás megszervezését, anyagi támogatását. 

 

5. Szakmai tevékenység bemutatása 

A NMMK az elnökség által elfogadott munkaterv alapján dolgozik, témafelelősök megjelölésével. 

 

 Kiemelkedő szakmai rendezvények:  

A „Tavaszi Mérnöknap” már országos részvételű program, hagyományosan a „Földmérő nap”, minden 

év áprilisában a Geodéziai-Geoinformatikai szakcsoport szervezésében kerül megrendezésre. A múlt évben 

XI. alkalommal került megtartásra a hagyományt teremtő, egész napos rendezvény, közösen a Nógrád 

Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztályával, valamint a Magyar 

Földmérési Térképészeti és Távérzékelési Társaság megyei csoportjával. A rendezvényre 11 megyéből 

érkeztek érdeklődők, akik színvonalas szakmai előadásokat hallgathattak meg. 

 

A „Nyári Mérnöknap” szeptember elején került megrendezésre a Maconkai víztározó tónál, szakmai 

előadásokkal, közvetlen konzultációkkal, egész napos folyamatos beszélgetésekkel a tagok közötti 

kapcsolatok ápolása céljából. 

 
 

Az „Őszi Mérnöknap” a kamarában a „Mérnöknek lenni kell!” című rendezvény már tizenegyedik 

alkalommal került megrendezésre. A nagy érdeklődést kiváltó toborzó célja, hogy bemutassa a 

pályaválasztás előtt álló fiataloknak a mérnöki munka szépségét, felelősségét, kiváló szaktekintélyek 

bevonásával segítve a fiatalokat döntésük meghozatalában. A múlt évi rendezvény keretében Livo László 

bányamérnök, geotermikus szakmérnök a „Jólétünk alapja a műszaki tudás” címmel, Prof. Dr. Szőllősi-

Nagy András mérnök, hidrológus a „XXI. század legnagyobb kihívása: víz és a mérnökség”címmel,  Molnár 

Attila az ÉRV Zrt. műszaki igazgatója, az „ÉRV Zrt a térség szolgáltatója, és a szolgáltatásban fellelhető 

mérnöki munkák” címmel tartott színvonalas előadást. A program keretében lehetőség volt kötetlen 

beszélgetésre is a szakma képviselőivel.  

 

„Téli Mérnöknap” vagyis a Mérnökbál, amely Nógrád Megyében, ebben az évben XXIX. alkalommal 

került megrendezésre. Hagyományosan ezen a rendezvényen kerülnek átadásra az „Év mérnöke”, a 

„Kamaráért” díjak és szakmai elismerések. A rendezvény biztosítja a gazdasági és állami szervek vezetőivel 

történő személyes, kötetlen konzultációt is. A rendezvény jótékonysági célként adománygyűjtést is jelent a 

Palóc Mentőalapítvány támogatására. A rendezvényen az „Év mérnöke” díjat Márkus Pál vízépítő mérnök, 

a „Kamaráért” díjat Spiegel Józsefné a kamara titkára kapta.  

A NMMK fennállása óta évente szervez 1-2 napos szakmai tanulmányi kirándulást tagjai számára valamely 

kiemelkedő, új mérnöki létesítmény megtekintésére.  
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2019. áprilisában, egy budapesti szakmai kirándulás keretében - felelős műszaki vezető szakmai vezetése 

mellett – megtekintettük az állatkertben a Biodom szerkezetépítését. Továbbá sor került a felújított 

Szépművészeti Múzeum megtekintésére is. 

2019. júniusában - két napos szakmai kirándulás során - a dél és észak Komáromot összekötő Duna híd 

építési munkáit és a felújított Monostori Erődöt tekintettük meg. A program keretében ellátogattunk a 

szlovákiai Komárnoba, ahol megnéztük a település nevezetességeit, továbbá megtekintettük Felcsúton a 

Pacho arénát is. 

 

2019. októberében az Építész Továbbképző Központ szervezésében olaszországi úton vettek részt tagjaink 

A tartalmas programban Nápoly, Pompei, a Vezuv megtekitése szerepelt.  A szakmai kiránduláson 40 tagunk 

vett részt. 

 

2019. novemberében a K3 Heves-Tolna-Nógrád, a három legkisebb létszámú mérnöki kamara 

együttműködési megállapodásának megfelelően Egerben került sor a találkozóra a Heves Megyei Mérnöki 

Kamara szervezésében. A program során megtekintettük a város nevezetességeit, és meglátogattunk egy 

vagongyártó üzemet is. 

 

6. 2020. évi tervek 

A rendkívüli helyzetre tekintettel - a lehetőségekhez mérten - 2020. év hátralévő részében is biztosítani 

kívánjuk tagjaink részére a színvonalas rendezvényeinket, a nyári, az őszi és a téli „mérnöknapot, és 

legalább egy szakmai kirándulást. Az idei évben házigazdaként színvonalasan szeretnénk megrendezni 

továbbá a K3-as találkozót.  

Célunk a kamara szolgáltatási színvonalának folyamatos emelése, szakcsoportjaink tevékenységének 

támogatása, a mérnöki tevékenység és mérnökeink megyén belüli elismertségének szélesítése, a mérnök-

társadalom megbecsültségének helyreállításáért való aktív kamarai tevékenység. Minden kitűzött célunk a 

mérnökeink és a mérnök-társadalom érdekét hivatott szolgálni. 

 

Salgótarján, 2020. június 12. 

 

                                                                                                         Bózvári József 

 elnök sk. 

 
 



 

 

NÓGRÁD  MEGYEI  MÉRNÖKI  KAMARA 
 

ELEKTROTECHNIKAI  ÉS 

ÉPÜLETVILLAMOSSÁGI  SZAKCSOPORT 

 

 
 

BESZÁMOLÓ 
 

 
 

a Nógrád Megyei Mérnöki Kamara 
Elektrotechnikai és Épületvillamossági Szakcsoportjának 

2019. évi tevékenységéről. 
 

Ez az év volt a megalakulásunk után a kilencedik teljes év. 
 

Önálló szervezésű rendezvényünk hiányában az év folyamán a 
szakcsoportunk tagjai a Nógrád Megyei Mérnöki Kamara rendezvényein 
vettek részt. 

 
A szakcsoport elnöksége az Ügyrendünkben meghatározott módon 

a teljesítette a tervezői, szakértői, felelős műszaki ellenőri és felelős mű-
szaki vezetői jogosultság kérdéskörében kapott véleményezési felkéré-
seket.  Várható, hogy a jogosultsági kérdésekben a megyei szakcsoport 
feladata és jelentősége a jövőben is megmarad. 

 
 A szakcsoport évzáró taggyűlése 2019. december 3-án volt. Az 
éves beszámolót megvitattuk és elfogadtuk. Utána a szakcsoport elnöke 
tájékoztatást adott az aktuális kamarai kérdésekről és a készülőben lévő 
új alapszabályról. 
 Az Egyebek napirendi pontban a jelenlévők kötetlen formában 
megbeszélték az aktuális szakmai problémákat és tapasztalatot cserél-
tek. 
 
 
Salgótarján, 2020. április 17. 

 
 
        Dr. Gastanek Nándor 
           szakcsoport elnök 
 



BESZÁMOLÓ  

A Nógrád Megyei Mérnöki Kamara Épületgépészeti 
Szakcsoportjának 2019. évi tevékenységéről  

 

Ebben az évben saját szervezésű rendezvényeinken (tavaszi,- nyári,- őszi mérnök nap), 

és a kamara által szervezett kiránduláson vettünk részt. 

A kötelező éves szakmai továbbképzésen, november 11. -én Egerben a Heves Megyei 

Mérnök Kamara szervezését kihasználva vettünk részt (mint minden évben) hagyományosan 

erős (18 fős) létszámmal. A műszaki és biztonsági szabályzatok csatlakozó gázvezetékek 

esetében című előadást hallgattuk meg Blazsovszki László a Gázipari Műszaki 

Szakbizottság elnökének színvonalas előadásában a Hotel Flóra nagytermében. Kamaránk 

a résztvevők díját átvállalta, így csak az utazás költsége terhelt minket. 

 

Évzáró rendezvényünket 2019. december 19-én, 16 fővel tartottuk meg a Kiskulacs 

Vendéglőben. Sajnálatos tény, hogy 2019-ben Salgótarján és környékén nem volt olyan 

gépészeti beruházás, mely érdemben megtekinthető lett volna, ezért a szokásos szakmai 

bejárásunk elmaradt. Ettől függetlenül egy tartalmas szakmai délutáni összejövetelt 

tartottunk. Megvitattuk a nem engedélyköteles gáztervek egy éves tervezői,- műszaki ellenőri 

tevékenységének tapasztalatait, műszaki anomáliáit, problémáit. Az összejövetelünk jó 

hangulatú, szakmai évértékeléssel folytattuk, kötetlen beszélgetéssel egybekötve. 

 

Szakcsoportunkat továbbra is egy (15-20 fős) stabil mag képviseli, mely a szakmai 

képzések, rendezvények jelentős részén aktívan részt vesz. Mérnökeink munkaellátottsága 

ebben az évben is jónak mondható. Kamarai szakcsoporti létszámunk az előző évhez képest 

nem változott. Tagságunk átlagéletkora sajnos tovább nőtt, továbbra sincsenek a képben 

fiatal épületgépész tervezők, akik a megyénkben vállalkoznának, illetve tevékenykednének. 

5-10 éven belül komoly problémák lépnek fel a szakmánkban, ha minden így marad. 

 

Etikai -fegyelmi bizottsági eljárás szakcsoport tagunk ellen ebben az évben sem volt. 

 

Érsekvadkert, 2020. június 7. 

Valent József 
szakcsoport vezető 
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Nógrád Megyei Mérnöki Kamara Közlekedési Szakcsoport  
2019. évi tevékenységéről 

   
 
 
 
 
 
 

Szakcsoportunk 2006 év második felében alakult, 2007-ben már érdemi tevékenységet 
is végzett. 2008-tól napjainkig a csoport aktívan működik.  
 
 
2019 évi működésünk az alábbi főbb tevékenységekből állt össze: 
 
 
KTE szervezésében tartott rendszeres konferencia keretében tárgyévben is több 
tagtársunk részt vett a „Határok nélküli partnerség” programon, egy fő előadást is   
tartott. 
 
Több tagtársunk aktívan részt vesz a megyei önkormányzat területfejlesztési szakértői 
munkájában. 
 
Egy fő részt vett a határ menti együttműködés pályázatára beadott projektek 
értékelésében a megyei közgyűlés delegáltjaként. 
 
Egy fő alkalmanként Regionális Területfejlesztési Tanács megbízásából részt vesz EU 
forrás felhasználás monitoring bizottságában. 
 
Egy tagtársunk rendes tagja a megyei Baleset-megelőzési Bizottságnak. 
 
Két tagtársunk közlekedésbiztonsági auditori képesítéssel és jogosultsággal is 
rendelkezik és végez is ilyen feladatokat. 
 
Egy tagtársunk több alkalommal részt vett műszaki előírások, szabályozások előkészítő 
és alkotó bizottsági munkájában.  
 
Szakmai kiránduláshoz csatlakozva több tagtársunk részt vett a komáromi Duna-híd 
látogatóközpontjához szervezett programon.  



 
 
 
Mindezeket a szakmai tapasztalatokat jól hasznosítjuk a szakcsoporti munkában. 
  
 
 
Jogosultság megtartásához felhasználható és hasznos szakmai előadások és 
rendezvények, képzések esetén értesítettük egymást. 
 
Jogosultsági igények esetén a kérelmezőket eligazítottuk, egy műszaki ellenőri kérelmet 
véleményeztünk. 
 
A szakcsoport létszáma változó, jelenleg 26 fő. A csoport gerincét a közlekedési szakma 
több területén tevékenykedő mérnökök alkotják, így sok témakörben tudjuk egymást 
segíteni. Vannak köztünk tervezők, kivitelezők, vagyonkezelők, fenntartásban, 
üzemeltetésben dolgozók, államigazgatásban résztvevők, lebonyolítók, beruházók is. 
 
Tagjaink között fiatalok és idősebbek egyaránt vannak, a tapasztalatcseréken jól 
kiegészíti egymást a nagy tapasztalat és a friss szakmai tudás. 
 
Néhány tagtársunk pályafutása során a szakma több területén is eredményesen 
dolgozott, így a nógrádi közlekedési szakcsoport igen széles látókörű, nagy 
tapasztalattal rendelkező társaság értékes szakemberekkel. 
 
 
Működésünk a 2013-ban megalkotott és elfogadott szakcsoporti ügyrendünk szerint 
zajlott. 
 
 
 
 
Salgótarján, 2020. augusztus 
 
 
 
 

A beszámolót összeállította:      
 
                                                                                               Ürmössy Ákos                                                                                                                                           
                                                                                            szakcsoport vezető                                                       





Nógrád Megyei Mérnöki Kamara 

Salgótarján 

 
 

Tárgy: Beszámoló az NMMK Vízgazdálkodási és Vízépítési Szakcsoport 2019. évi 

tevékenységéről. 

  

A Szakcsoport taglétszáma: 29 fő, vezetője:  Bakos Ferenc. 

 

A Szakcsoport képviseletében 2 fő vett részt 2019. április 26-n Budapesten a 

Vízgazdálkodási és Vízépítési Tagozat kibővített elnökségi ülésén, a Szerémi úti új MMK 

központban.  

Nagy Gyula elnök úr tájékoztatást adott a MMK aktuális tevékenységéről és feladatairól.  

Kovács Károly, a BDL Kft igazgatója tájékoztatta a jelenlévőket a vízügyi export 

lehetőségeiről.  

A KÖTIVIZIG munkatársa, Szedlák Gabriella a VOR kódok rendszeréről és várható további 

fejlesztésükről tartott előadást. 

 

A délutáni ülésen aktualitások hangzottak el, téma volt a tervezői, műszaki ellenőri 

megbízások jelenlegi piaci helyzete. Továbbá a szakcsoportok –Békéscsabai- kibővített 

elnökségi ülés óta végzett munkájukról volt tájékoztatás, összefoglaló.  

 

A X. Nyári Mérnöknap szeptember 14-n került megrendezésre a Maconkai horgásztónál.  

 

Az őszi, Szombathelyen megtartott Vízgazdálkodási és Vízépítési tagozat kibővített 

elnökségi ülésén 2 fő vett részt a Szakcsoportból – október 11-12-n.  

 

 

November 15-16-n egri tanulmány úton vettünk részt 5 fővel a szakcsoportból, a 2018. évben 

megalakult K-3-ak találkozóján. Ez a három legkisebb megye (Nógrád-,Heves és Tolna) 

összefogásával jött létre.  

 

 

A 4 fős Szakcsoporti Minősítő Bizottság 1 kérelmet fogadott be. Ebből 1 elfogadásra került.  

A Minősítő Bizottság elnöke Harkai Miklós, a tagok:   

- Handó Attila 

- Knizse József 

- Szabó Csaba. 

 

2019. december 11-n tartottuk a szakcsoporti ülésünket, ahol 7 fő vett részt. Az ülésen a 

szakmai továbbképzések rendjéről, tapasztalatairól és egyéb aktuális szakmai kérdésekről 

tartott tájékoztatást követően - kötetlen eszmecserére, jó hangulatú beszélgetésre került sor. 

 

Salgótarján, 2020.04.30. 

 

 

     Bakos Ferenc, sk.                                                         

           NMMK –VVSz elnöke 
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Beszámoló 

  

a Nógrád Megyei Mérnöki Kamara  

2019. évi költségvetésének teljesítéséről  

 

Bevételek: 

 

A Nógrád Megyei Mérnöki Kamara 2019. évre jóváhagyott költségvetése a 

bevételek terén összességében - a Miniszterelnökségtől pályázat útján kapott 

5.000.000.- Ft–os támogatásnak köszönhetően - az elmúlt évhez hasonlóan  - ismét 

kedvezően alakult.  
 

A pályázat és a maradvány nélküli, tényleges bevételünk 127 % - ban teljesült. Ha 

hozzávesszük a 2018 évi maradványt és a pályázat útján nyert támogatást, akkor a 

tervezetthez képest 136 %-os eredményt értünk el. 

 

A tagdíjak vonatkozásában a teljesítés  magasabb, mint a tervezet, 122 %, amely  

egyrészt a tagdíj mértének emeléséből, illetve a tagok számának emelkedéséből 

adódik. Tagjaink igyekeznek becsületesen befizetni a tagdíjat. A hátralékosok   

legtöbb esetben a tartozásukat - felhívásunkra - rendezték, és az év elején már  

befizették az elmaradásukat. A tagdíj fizetésből adódó áthúzódások évről évre 

ismétlődnek. 

 

Az igazgatási szolgáltatási díjaknál 93 %-os a teljesítés, ez abból adódik, hogy az 

elmúlt évekhez viszonyítva kevesebben  kértek új jogosultságot és csökkent  a 

kiadott hatósági bizonyítványok száma is.  

 

A nyilvántartási díjaknál (itt szerepel a technikusok díja is) a teljesítés 126 %, ami 

a díjak emelkedéséből, létszám növekedéséből, illetve  az előző évről áthúzódó 

befizetésekből adódik  

 

A Magyar Mérnöki Kamaránál- a Szolidaritási Alapból - megpályázott 800.000,- 

Ft-os összeghez képest a múlt évinél jóval kevesebb támogatást – 400.000.- Ft-ot 

- kaptunk, ezáltal a teljesítés 50 %-os. 

. 

A múlt évi rendezvényeink - ezen belül a Tavaszi Mérnöknap, Mérnökbál - 

bevételeiből a tervezettnél lényegesen magasabb összeg folyt be, összesen 

1.383.500.- Ft, amely szintén befolyásolta a bevételeink kedvező alakulását. 

 

A szakmai tanulmányutakhoz történő hozzájárulásból származó bevétel 245 .000- 

Ft-al több a tervezettnél, ami a részvételi díjakból tevődik össze.   

 

Összességében a bevételek főösszege a Miniszterelnökség által biztosított 

támogatásának köszönhetően jóval meghaladja a tervezetet.  

A maradvány nélküli bevétel 2019-ben 17.995.752.-Ft volt, amely magában 

foglalja az 5.000.000.- Ft összegű Miniszterelnökségi támogatást is.  
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A Nógrád Megyei Mérnöki Kamara 2019. évi bevételi főösszege - az elmúlt évi 

maradvány figyelembevételével -29.606.954.- Ft. 

 

 

Kiadások:  

 

A jóváhagyott tervhez képest, 567.189.-Ft-al volt több a tényleges kiadásunk a 

tervezetthez képest.  

 

A Magyar Mérnök Kamarának  járó hozzájárulás jóval kevesebb, mint a tervezet, 

tekintettel arra, hogy a fizetendő részesedés jelentős részét - 996.842. - Ft-ot 2020. 

év elején fizettük ki.  

 

Az állandó jellegű kiadások, a működési költségek közül , az irodabérlet esetében 

a költség kevesebb, mivel a decemberi bérleti díj az idei év  elején került 

kifizetésre.  

 

A nyomtatvány és irodaszer költsége minimális összeggel haladta meg a 

tervezetet. 

 

A postaköltségek vonatkozásában  van némi megtakarítás. 

 

A telefon és az internet költség 208 %-os teljesítést mutat, amely magában foglalja 

a tárhely bővítésével, illetve a weboldal védelmi szolgáltatással kapcsolatos - 

közel 180.000.- Ft összegű - kiadást is. A két kamara közösen használja a telefont 

és az internetet,  

 

A honlap működtetését érintő költség  a tervezettnek megfelelően alakult, a múl t 

évi kiadás 240.000.- Ft. 

 

Tárgyi eszközök javítására minimális volt a kiadásunk. 

 

A terembérlet díja a tervezett összeghez képest 66 %-os teljesítést tükröz. 

 

A szakmai rendezvények támogatására fordított összeg 1.059.659.- Ft-al több a 

tervezettnél, amely 153%. A Mérnöknapokat megtartottuk, ezen felül több szakmai 

kirándulásokat is szerveztünk. 

 

A szakcsoportok támogatására  500.000,- Ft-ot terveztünk, ehhez képest a 

felhasználás 140.140.- Ft volt, mivel nem minden szakcsoport tartotta meg a múlt 

évben a rendezvényét, illetve volt olyan szakcsoport is, amely az idei évben 

használta fel a támogatást.  

 

A könyvelési díj összege a tervezettnél kevesebb lett, mivel a tervezett plusz díj 

nem került felhasználásra.  

 

A folyóiratok, szakkönyvek tekintetében 100.000. Ft helyett 25.000.- Ft volt a 

kiadás.  
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A bankköltség minimális összeggel - 5.000.- Ft-al - magasabb a tervezettnél.  

 

A Mérnökbál vonatkozásában  kimutatott kiadás a rendezvény költségeit, a 

díjazottak részére készült  oklevelek keretezését, a gravírozást, valamint a kamara 

meghívott vendégeinek a részvételi díját tartalmazza. Ennél tételnél tervezett 

400.000.- összegű kiadáshoz képes a teljesítés jóval magasabb (1.542.700. - Ft.)  

Az eltérés abból adódik, hogy a múlt évben a tervezés során a bevételi oldalon 

nem szerepeltettük a Mérnökbál megrendezésével  kapcsolatos tételt, a teljesítés 

során viszont több mint  1.000.000.- Ft összegű bevétel folyt be.  

 

A munkabér és közterhei a tervezett összeg kevesebb a tervezettnél , 83 %.   

Az étkezési utalvány nem került kiadásra.  

 

Kamarai tevékenységért tiszteletdíj kifizetés 2019. évben sem volt. 

 

Az útiköltség elszámolására fordított összeg elsősorban az országos  

rendezvényeken való részvétel - gépkocsi használat- költségeit tartalmazza, amely 

közel 200.000.- Ft-al haladja meg a tervezett kiadást , ugyanis a múlt évben a több 

országos rendezvényen, tagozati ülésen vettek részt a kamaránk érintett tagjai.  

 

Reprezentációra fordított összeg nem jelentős. (22.035.- Ft) 

 

Továbbképzésre 100.000.- Ft-ot terveztünk, ezzel szemben a teljesítés 380.000.- 

Ft volt, amely Heves Megyei Mérnöki Kamara szervezésében történt 

továbbképzéseken részt vevő tagjaink részvételi díjához történő  hozzájárulást is 

magában foglalja.  

 

Tartozásunk senki felé nincs. 

 

A Miniszterelnökségtől kapott támogatás jelentős részét a bérekre , a bérleti díjak 

fedezésére és reklám anyagok készítésére  fordítottuk.  

 

Összességében megállapítható, hogy a kamaránk gazdálkodása a tervezettnek 

megfelelő volt. A korábbi évekhez hasonlóan 2019. évben is takarékosan 

gazdálkodtunk.  

 

A NMMK költségvetésének a kiadási főösszege - tartalék nélkül – 2019.évben  

14.177.189.- Ft. 

 

2019-ben a NMMK költségvetésének a kiadási főösszege: 29.606.954.-Ft  

 

Salgótarján, 2020.május 05.  

 

 

 

 

 Bózvári József sk. 

 Elnök 

 



2019.évi 2019.évi Terv-tény
terv teljesítés aránya

Előző évi maradvány 11 611 202             11 611 202           100,00%

Tagdíj 6 000 000               7 314 250             122,00%

Igazgatás szolg.díj 800 000                  740 000                93,00%

Nyilvántartási díj 2 000 000               2 513 000             126,00%

Támogatás-Szolidaritási alap 800 000                  400 000                50,00%

Kerekítési különbözet -                              2                           

Tavaszi Mérnöknap 150 000                  312 000                208,00%

Nyári Mérnöknap 5 000                      2 500                    50,00%

Mérnökbál 1 019 000             

Támogatói befizetések(Mérnöknapok) 50 000                    50 000                  100,00%

Szakmai tanulmányutak 400 000                  645 000                161.00%

Tényleges bevételek 10 205 000             12 995 752           127,00%

Miniszterelnökség Pályázat 5 000 000             

Bevétel maradvány nélkül 10 205 000             17 995 752           176,00%

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 21 816 202             29 606 954          136.00%

KIADÁSOK 2019.évi 2019.évi Terv-tény
terv teljesítés aránya

Magyar Mérnöki Kamara befizetés 2 000 000               1 541 634             77,00%

Irodabérlet, rezsi 500 000                  497 220                99,00%

Nyomtatvány,irodaszer 100 000                  110 020                110,00%

Postaköltség 100 000                  89 920                  90,00%

Telefon és internetköltség 200 000                  416 755                208,00%

Honlap működtetés, készítés 240 000                  240 000                100,00%

Anyagköltség, javítás 30 000                    28 728                  96,00%

Terembérlet (taggyűlés, rendezvények) 300 000                  197 900                66,00%

Szakmai rendezvények 2 000 000               3 059 659             153,00%

Szakcsoportok támogatása 500 000                  140 140                28,00%

Könyvelés 800 000                  762 000                95,00%

Folyóirat előfizetés,szakkönyvek 100 000                  25 000                  25,00%

Bankköltség 180 000                  185 128                103,00%

Mérnökbál 400 000                  1 542 700             386,00%

Munkabér és közterhei 5 300 000               4 379 282             83,00%

Kamarai kitüntetések,díjak 500 000                  -                           -                      

Útiköltség,szállás 150 000                  298 753                199,00%

Reprezentáció 30 000                    22 035                  73,00%

Késedelmi kamat, pótlék,kerekítés 19 458                  -                      

Egyéb szolg. 30 000                    96 909                  323,00%

Továbbképzés 100 000                  380 000                380,00%

Beruházás-lap-top 50 000                    

Behajthatatlan követelés / tagdíjak/ -                              -                           -                      

Értékcsökkenés -                              143 948                -                      

Tartalék 8 206 202               15 573 713           -                      

Kiadások tartalék nélkül: 13 610 000             14 177 189          104,00%

Kiadás Összesen: 21 816 202             29 606 954          

BEVÉTELEK

Nógrád Megyei Mérnöki Kamara
2019.évi költségvetés teljesítése
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Nógrád Megyei Mérnöki Kamara  

2020. évi költségvetésének terve 

 

A Nógrád Megyei Mérnöki Kamara 2020. évre vonatkozó költségvetése szerkezetében 

hasonló a korábbi évek során elkészített tervezethez.  
 

A bevétel tervezésekor a tervező- és szakértő mérnökök, valamint építészek szakmai 

kamaráiról szóló 1996. évi LVIII. törvény által lehetséges minden forrást figyelembe 

vettünk a 2020. január 1-én aktuális aktív tag és nyilvántartási díjfizető létszám 

számbavételével. A Magyar Mérnöki Kamara Szolidaritási Alapjából ismét számítunk 

támogatásra. 
 

A Miniszterelnökségtől megkaptunk értesítést az idei évi pályázati lehetőségéről, 

melynek alapján be is nyújtottuk a támogatási igényünket. Az előzetes tájékoztatás 

alapján az idei évben - a múlt évi 5.000.000.- Ft összegű támogatáshoz képest 

kevesebb összegű - 3.000.000.- Ft-ot ítéltek meg a kamaránk részére.   
 

A kiadási oldalon a kötelezően előírt tevékenységek ellátásához szükséges működési 

költségeken felül más, elsősorban szakmai tevékenységek finanszírozására, szakmai 

napok. a szakcsoportok támogatására és az új irodában lévő tárgyaló berendezésére 

terveztünk jelentősebb kiadást.  

 

BEVÉTELEK 
 

Az előző évi pénzmaradvány a 2019.évi teljesítésnek megfelelő összeg:15.573.713.- 

Ft. 
 

Az idei évben a legnagyobb összegű bevételt továbbra is a tagdíjak képezik. Az aktív 

és a jogosultsággal rendelkező tagok  létszámának megfelelően terveztük 7.400.000.- 

Ft összegű bevételt a tagdíjakból.  
 

Az igazgatási szolgáltatási díjakból származó bevétel tekintetében - a múlt évhez 

hasonlóan - 800.000,- Ft-ot tervezünk. 
 

A nyilvántartási díjnál - a nyilvántartottak száma alapján- 2.000.000,- Ft bevétellel 

számolunk. 
 

A Magyar Mérnöki Kamara Szolidaritási Alapjából történő támogatásból 600.000.- Ft 

összegű bevétellel számolunk.  

 

Amennyiben a jelenleg rendelkezésre álló pénzmaradványból 10.000.000. - Ft 

lekötésre kerül, ezáltal 100.000.- Ft kamatbevétellel számoltunk.  

 

A kihirdetett veszélyhelyzet miatt nagyon nehéz megítélni, hogy az idei évben a 

hagyományos mérnöknapok közül, melyek kerülhetnek megrendezésére. Figyelembe 

véve a Mérnökbál kapcsán az idei évben már befolyt összeget, illetve az e setlegesen 

megrendezésre kerülő Mérnöknapokhoz kapcsolódó egyéb bevételt, összesen 

1.386.000.- Ft-ot terveztünk be.  
 

Szakmai tanulmányutakra 400.000- Ft-ot terveztünk.  
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A Miniszterelnökségtől 2020 évre jelen költségvetésünkben 3.000.000.- Ft összegű 

támogatást szerepeltetjük.  

 

Összességében a 2020. évi várható bevétel összege - a fent részletezettek alapján—

31.259.713.- Ft. -, az előző évi pénzmaradvány nélkül - 15.686.000.- Ft.  
 

 

KIADÁSOK 
 

A Magyar Mérnöki Kamarához történő befizetés a tervezett tagdíjbevételek 

figyelembevételével és a vonatkozó szabályzat szerinti képlet alkalmazásával 

kiszámított összeg 2.300.000.-Ft. 
 

Az irodabérlet díja változott az elmúlt évhez képest.  2020. év áprilisától az új iroda 

bérlete – melyet továbbra is közösen béreljük a  Nógrád Megyei Építész Kamarával – 

bruttó 120.650.- Ft/hó. A két kamara között létrejött megállapodás alapján a 

kamaránkra eső rész a teljes bérleti díj 60 %-a, vagyis bruttó 72.930.- Ft/hó.   

Az új irodának helyet adó épületben - térítésmentesen- lehetőség van a taggyűléseket, 

ill. egyéb nagyobb létszámú rendezvények megtartására is, ezáltal a terembérlettel 

kapcsolatos kiadás csökkenthető.  A 2020. évre tervezett kiadás az irodabérletet 

érintően 781.115.- Ft 
 

A működéshez szükséges nyomtatvány, irodaszer postaköltség vonatkozásában a múlt 

évi hasonló kiadást- 100.000.- Ft-ot - terveztünk.  

 

A telefon, internet költségeinél az elmúlt évi tényadatoktól kevesebb összeggel - 

230.000.- Ft-al - számolunk, mivel az Invitel Távközlési Zrt-nél a vezetékes telefonra 

vonatkozó szolgáltatási jogviszonyt  2020. április 25-én felmondtuk Ezen a soron 

tervezett kiadás magában foglalja továbbá szerverrel kapcsolatos költségeket is.  
 

A honlap működtetése kapcsán a múlt évihez hasonlóan 240.0000- Ft-os kiadással 

számolunk. 
 

Anyagköltség, karbantartására minimális összeget - 30.000.- Ft-ot - tervezünk. 
 

Tekintettel arra, hogy az új bérleményben lehetőség van a taggyűlés, illetve egyéb 

rendezvényeink megtartására, ezért e tekintetben a kiadási összeget a m últ évihez 

képest 130.000.- Ft-ra csökkentettük. 
 

A szakmai rendezvényekre – tekintettel a kialakult veszélyhelyzetre – jóval kevesebb 

összeget- 1.500.000.- Ft-ot - irányoztunk elő, melyet elsősorban Mérnöknapok 

megszervezésére és szakmai kirándulásokra tervezünk felhasználni. A szakmai 

rendezvényeink költségének tervezésénél sok a bizonytalanság, mivel nem  ismert azok 

megrendezésének a lehetősége.   
 

A szakcsoportok támogatására - a korábbi évekhez hasonlón - 500.000.-Ft-ot 

tervezünk. 
 

A könyvelési díj tekintetében 630.000.-Ft kiadással számolunk.  

 

A folyóirat, kiadványok beszerzésére előirányzott keretet a 2019. tényadatot alapul 

véve 25.000.- Ft-ot terveztünk.  

 

A bankköltségnél a 2019. évi tényadatot megemeltük,190.000.- Ft-ra. 
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A Mérnökbál költségeinek fedezetére az idei évben ténylegesen teljesített kiadásokkal 

– 1.516.000.- Ft-al - számolunk.  

 

A munkabérek és járulékai költségére  4.585.240.- Ft-ot tervezünk, amely az ügyintéző 

bérének és járulékainak költségét, illetve az új  titkár időarányos munkabérét, és a  

korábbi titkár részére megállapított 2 havi munkabért foglalja magában.   
 

A kamara által adományozott  kitüntetés díjak összege 621.000.-Ft-ot tesz ki. 
 

 

Az utiköltség térítésére és szállásköltségre 250.000,- Ft-ot terveztünk. 
 

A reprezentációra csak 20.000,- Ft-os kiadással számolunk. 

 

Beruházás keretében az bérlet irodahelyiségben történő beszerzések  – tárgyalóasztal, 

irodaszékek, egyéb felszerelések –figyelembevételével 400.000.- Ft-al számolunk. 

 

A 2020. évi kiadások megtervezésénél  ismételten takarékosság gazdálkodásra 

helyeztük a hangsúlyt, azzal, hogy a szakmai rendezvényeket továbbra is nagy 

odafigyeléssel szervezzük,  a korábbi színvonalat igyekezünk megtartani. 
 

Mindezen tervezett kiadások figyelembe vételével a várható tartalék: 16.731.473.- Ft. 

 

A tényleges tartalék nélküli kiadás összege. 14.528.240.-Ft,  

 

Fentiek alapján 2020.évben kiadási főösszeg 31.259.713.Ft-ot tesz ki.  

 

 

Salgótarján, 2020.június 18. 

 

 

 

 

 Bózvári József sk. 

 Elnök 



Előző évi maradvány 11 611 202             15 573 713           

Tagdíj 7 314 250               7 400 000             

Igazgatás szolg.díj 740 000                  800 000                

Nyilvántartási díj 2 513 000               2 000 000             

Támogatás-Szolidaritási alap 400 000                  600 000                

Kamat -                              100 000                

Kerekítési különbözet 2                             

Tavaszi Mérnöknap 312 000                  

Nyári Mérnöknap 2 500                      100 000                

Mérnökbál 1 019 000               1 236 000             

Támogatói befizetések(Mérnöknapok) 50 000                    50 000                  

Szakmai tanulmányutak 645 000                  400 000                

Tényleges bevételek 12 985 752             12 686 000           

Miniszterelnökség Pályázat 5 000 000               3 000 000             

Bevétel maradvány nélkül 17 995 752             15 686 000          

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 29 606 954             31 259 713          

Magyar Mérnöki Kamara befizetés 1 541 634               2 300 000             

Irodabérlet, rezsi 497 220                  781 000                

Nyomtatvány,irodaszer 110 020                  100 000                

Postaköltség 89 920                    80 000                  

Telefon és internetköltség 416 755                  230 000                

Honlap működtetés, készítés 240 000                  240 000                

Anyagköltség, javítás 28 728                    30 000                  

Terembérlet (taggyűlés, rendezvények) 197 900                  130 000                

Szakmai rendezvények 3 059 659               1 500 000             

Szakcsoportok támogatása 140 140                  500 000                

Könyvelés 762 000                  630 000                

Folyóirat előfizetés,szakkönyvek 25 000                    25 000                  

Bankköltség 185 128                  190 000                

Mérnökbál 1 542 700               1 516 000             

Munkabér és közterhei 4 379 282               4 585 240             

Kamarai kitüntetések,díjak -                              621 000                

Útiköltség,szállás 298 753                  250 000                

Reprezentáció 22 035                    20 000                  

Késedelmi kamat, pótlék,kerekítés 19 458                    

Egyéb szolg. 96 909                    100 000                

Továbbképzés 380 000                  300 000                

Beruházás 400 000                

Behajthatatlan követelés / tagdíjak/ -                              

Értékcsökkenés 143 948                  

Tartalék 15 573 713             16 731 473           

Kiadások tartalék nélkül: 14 177 189             14 528 240          

Kiadás Összesen: 29 606 954             31 259 713          

BEVÉTELEK

Nógrád Megyei Mérnöki Kamara
2020.évi költségvetés tervezett

KIADÁSOK

2019.évi teljesítés 2020.év terv

2019.évi teljesítés 2020. évi terv



A NÓGRÁD MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK 

BESZÁMOLÓJA 

A NÓGRÁD MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA 2020 ÉVI TAGGYŰLÉSÉRE 

 

1. A Nógrád Megyei Mérnöki Kamara 2019. évi költségvetés teljesítésének vizsgálata  

A Felügyelő Bizottság megismerte a Nógrád Megyei Mérnöki Kamara költségvetési beszámolóját 

és az elnökségi ülések jegyzőkönyveit, illetve a Bizottság elnöke részt vett az elnökségi üléseken. 

Az így begyűjtött információk alapján a Bizottság a 2019 évi beszámolót elfogadásra javasolja az 

alábbi megjegyzésekkel: 
• Kamaránk stabil működése továbbra is a miniszerelnökségi pályázattól és az országos 

kamara támogatásától függ. Ezek nélkül a működésünk veszteséges lenne, a tartalék 

felélését követően pedig fenntarthatatlan. 

• Az utóbbi három év külső forrásai (Miniszterelnökségi Pályázat - 5.000.000 Ft/év, MMK 

Szolidaritási alap 450.000-800.000 Ft/év) lehetőséget adtak egy viszonylag komoly (15 M 

Ft feletti) tartalék képzésére és az előzőekhez képest egy kicsit lazább gazdálkodásra. 
• 2019 évben az elmaradt tagdíjak és nyilvántartási díjak behajtása a korábbiakhoz képest 

lényegesen hatékonyabban történt, ezt praktikus lenne a jövőben is hasonlóan folytatni. 
 

  

2. A Nógrád Megyei Mérnöki Kamara 2020. évi költségvetési tervezetének véleményezése  

A 2020-es év költségvetés tervezete egyetlen lényeges változást tartalmaz a 2019-es tény adatokhoz 
képest – nem számol a miniszterelnökségi pályázattal. Ettől eltekintve az Elnökség - bevételek és 
költségek tekintetében - az előzőhöz hasonlóra tervezi a 2020-as évet. Véleményünk szerint a 
költségvetés végrehajtható, a tartaléknak köszönhetően változó vagy bizonytalan külső feltételek 
esetén is biztonsággal tartható, ezért elfogadását javasoljuk az alábbi javaslatokkal: 

• Javasoljuk a tagságnak, hogy a rendelkezésre álló tartalék összegére tekintettel tegyenek 
javaslatot arra vonatkozóan, hogy a Kamara milyen szolgáltatással vagy eszközzel tudná 
segíteni a tagok hétköznapjait.  

• Javasoljuk az Elnökségnek, hogy kezdeményezzen diskurzust a tagsággal a tartalék 
felhasználását (vagy fel nem használását) illetően, gyűjtse be a tagság javaslatait, illetve 
dolgozzon ki saját javaslatokat amiket a tagsággal véleményeztet. 

• 2019.12.31-től Kamaránk könyvelője felmondott, ezért javasoljuk a könyvelési 
szolgáltatás megpályáztatását. 

 

3. Beszámoló a Felügyelő Bizottság 2019 évi munkájáról  

A Felügyelő Bizottság a megyei elnökségi üléseken rendszeresen képviseltette magát, Nógrád 

Megyei Mérnöki Kamara és a megyei Elnökség működésének felügyelete folytonos volt.  

A bizottság a költségvetési és gazdálkodási adatokon túlmenően értékelte a Nógrád Megyei 

Mérnöki Kamara és a megyei Elnökség működését is, amit jónak, törvényesnek, és szakszerűnek 

minősítettünk.  

Tisztelettel kérem a beszámoló elfogadását.  

Salgótarján, 2020. június 18.  

  Klagyivik Csaba s.k. 
elnök 
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A Nógrád Megyei Mérnöki Kamara   

Etikai-Fegyelmi Bizottságának 
 

BESZÁMOLÓJA 
 

a 2019. évben végzett tevékenységéről. 
 

 A tervező- és szakértő mérnökök, valamint építészek szakmai kamaráiról szóló 1996. évi LVIII. 

törvény és a NMMK Alapszabálya szerint az Etikai-fegyelmi Bizottság évente beszámol taggyűlésnek. 

 A beszámolási időszakban a bizottság összetételében nem történt változás.  

 Bizottságunkhoz 2019. évben egy etikai panasz érkezett egyik tagunk ellen. A panasz tárgya a 

következő volt. 

1. Tagunk, mint a MMK Országos Etikai-Fegyelmi Bizottság (a továbbiakban OEFB) elnöke 

egymásodfokú ügyben az etikai-fegyelmi eljárás során több ponton megsértette az Etikai-

fegyelmi Szabályzat III. Etikai-fegyelmi eljárás rendje előírásait. 

2. A panaszos által az OEFB részére küldött levélben, véleménye szerint törvénytelen módon 

megadott tervezési jogosultsággal rendelkező kamarai tagokkal (nem Nógrád megyeiek) 

kapcsolatban tagunk, mint az OEFB elnöke nem járt el. 

 Az összeférhetetlenség miatt az elsőfokú eljárást egyik területi kamaránk folytatta le. 

Határozatában az etikai-fegyelmi eljárást nem rendelte el azzal az indoklással, hogy a beadványok 

alapján a panaszolttal szemben nem merült fel etikai előírás megsértése. A panaszos a határozattal 

szemben a panasz második részétől elállna, az első részt megtartva fellebbezett. A fellebbezést egy 

másik területi kamara etikai-fegyelmi bizottság vizsgálja, határozat 2019. évben nem született. 

A beszámoló dátumára a határozat megszületett. A másodfokon eljáró tanács az elsőfokú határozatot 

helybenhagyta, az etikai-fegyelmi eljárást megszüntette. 

 Bizottságunk elnöke 2019. év elején havi gyakorisággal ,,Etikai beszélgetések” címen 

vitasorozatot szervezett, úgy tervezve, hogy rövid mérnöki etikával kapcsolatos előadás után 

beszélgetés legyen az adott témában. 

Annak ellenére, hogy minden megyei kamarai tagunk kapott meghívót – az előadás témáját is 

tartalmazva – a rendezvényen, az első alkalommal négyen vettek részt, a második alkalommal senki. 

Ezzel a vitasorozat véget is ért… 

Bizottságunk együttműködött az OEFB-vel: 

− Az év során egy alkalommal együttes ülést szerveztek a területi kamarák E-FB elnökeivel, 

képviselőivel, ezen mi is részt vettünk. Értékeltük az OEFB beszámolóját a 2019. évben végzett 

munkájukról, megismertük a bizottság ,,Cselekvési Programja II 2019. évre’’ feladattervét. 

Bemutatták a területi kamarák E-FB részére, a szakmai munka segítése céljából készített Etikai 

iratmintákat Az ülés végén véleményeket, javaslatokat lehetett megfogalmazni. 

− A 2019. évi Mérnök etikai konferencián bizottságunk két tagja vett részt, megyénkből mások 

nem. 

− Az országos kamara székhelyén megszervezett etikai tréningen, amelynek célja a ,,Személyes 

méltóság’’ bemutatása volt, bizottságunk egy tagja vett részt. 

− Az OEFB minden területi kamara E-FB tevékenységéről tájékoztatást kér, hogy azokat beépítse 

az éves beszámolójába. Szeretnének szélesebb képet adni kamarákban a mérnöki etikai 

helyzetről. A tájékoztatást mi is megadtuk. 

Bizottságunk elnöke mint az OEFB elnöke is tevékenykedett. 
 

Kérem a Tisztelt Taggyűlést, fogadja el a beszámolót. 
 

 

Salgótarján, 2020. május 12. 
 

            Kövesi Tibor s.k. 

         elnök 



JAVASLAT 

A Nógrád Megyei Mérnöki Kamara 

Alapszabályának módosítására 

 

Tisztelt Taggyűlés! 

 

 

 A Nógrád Megyei Mérnöki Kamara ( a továbbiakban: NMMK)  Taggyűlése 2018.május 

15-én megtartott taggyűlésén - az 7/2018.(V.15.) taggyűlési határozatával - hagyta jóvá az 

Alapszabályát, amely 2018. október 24-én megtartott rendkívüli taggyűlésen az 1/2018 (X.24.) 

számú határozattal módosításra került. 

A NMMK Elnöksége a 2020. február 03-án megtartott ülésén – a 4/2020.(02.03) Elnökségi 

határozatával -  döntött arról, hogy átköltözik a Salgótarján, Mártírok u.4.sz. alatti irodaházba. 

A költözés - a Nógrád Megyei Építész Kamarával együtt -  2020.április 1-jével megtörtént. 

Tekintettel arra, hogy a NMMK alapszabályában szerepel a székhely, ezáltal módosítani 

szükséges az erre vonatkozó rendelkezést.  

A NMMK Alapszabályának 6.8.1. a ) pontja alapján a Taggyűlés hatáskörébe tartozik az 

Alapszabály módosítása. 

Ezen előírásnak megfelelően javaslom a NMMK Alapszabálya alábbi rendelkezésének a 

módosítását:  

 

Jelenleg hatályos rendelkezés:  

„1.2. A Nógrád Megyei Mérnöki Kamara székhelye: 3100 Salgótarján, Mártírok útja 1.” 

 

Módosított rendelkezés: 

„1.2.A Nógrád Megyei Mérnöki Kamara székhelye: 3100 Salgótarján, Mártírok útja 4.” 

 

Tisztelt Taggyűlés! 

 

A fentieknek megfelelően kérem a NMMK Alapszabálya – a NMMK székhelyét érintő – 

módosításának elfogadását.   

 

 

Salgótarján, 2020. augusztus 19. 

 

 

 
 Bózvári József sk.  

 Elnök 

 

 

 



Elnök: Bózvári József palocorszag@chello.hu
30-259-5872

32/512-100

Alelnök: Dr.Gastanek Nándor drgastanek2@freemail.hu 20-973-6089

Elnökségi tagok: Harkai Miklós Zoltán harkai.miklos@gmail.com 20-368-3822

Lantos László salgoterv@salgoterv.hu 20-916-4725

Nádasdiné Tergácz Ágnes agnes.tergacz@nadasdielektro.hu 30-254-3822

Bókáné Bakos Mária timpanon@digikabel.hu 20-910-5570

Tálos Judit talos.judit0522@gmail.com 35/301-022

Ürmössy Ákos 30-626-8214

Valent József valentjo@t-online.hu 35/340-280

20-933-5502

Felügyelő Bizottság: Klagyivik Csaba klagyivik.csaba@gmail.com 30-341-9068

Klenóczky Sándor kleno2@gmail.com 30-955-4002

Handó József hando.jozsef@matraelektro.hu 30-371-9231

Kolláth Zoltán thetajk@chello.hu 30-973-2954

Petró István deltathermkft@gmail.com 20-971-7149

Etikai-Fegyelmi Bizottság: Szabó Gyula szabomandy1979@gmail.com 20/575-3573

Bakos Ferenc stbakos@freemail.hu 30-995-1690

Braun Attila bruno.b@chello.hu 30-953-8540

Alb Ferenc albferenc@upcmail.hu 20-311-8014

Toldi Tamás toldi.tamas@chello.hu 20-441-6226

Szpisák János szpisakj@vipmail.hu 20-824-4926

Vágvölgyi Ferenc Választási Jelölő Bizottság elnöke sk.
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