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A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése: Tárgyév:

Időszak terjedelme: egész év töredék év

időszak kezdete időszak vége

Szervezet neve:

Szervezet székhelye:
Település:Irányítószám:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

Képviselő aláírása:

Keltezés:

Bejegyző határozat száma:

Nyilvántartási szám:

. . / /

Jogi személy szervezeti egység neve:

Jogi személy szervezeti egység székhelye:
Irányítószám: Település:

Közterület neve: Közterület jellege:

(Jogi személy szervezeti egység esetében: "Anyaszervezet")

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

(Jogi személy szervezeti egység esetében:
Jogi személlyé nyilvánító határozat száma)

PK-442
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2018. év

Válassza ki, hogy a beszámoló (és közhasznúsági melléklet) az alábbiak közül melyikre vonatkozik!

a. Szervezet

b. Jogi személy szervezeti egység (származtatott jogi személy)

01 Fővárosi Törvényszék 2 0 1 8

2 0 1 8 0 1 0 1 2 0 1 8 1 2 3 1

1 0 9 4 Budapest

Angyal utca

1-3

    

0 1 0 3 0 0 0 0 0 1 2

1 2 P k 6 1 4 3 3  9 6   1 2

1 8 0 8 4 2 0 7 2 4 3

KASSAI  FERENC

BUDAPEST 2 0 1 9 0 2 2 8

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2019.06.01 20.35.09



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)

A. Befektetett eszközök

I. Immateriális javak

II. Tárgyi eszközök

III. Befektetett pénzügyi eszközök

B. Forgóeszközök

I. Készletek

II. Követelések

III. Értékpapírok

IV. Pénzeszközök

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)

D. Saját tőke

I. Induló tőke/jegyzett tőke

II. Tőkeváltozás/eredmény

III. Lekötött tartalék

IV. Értékelési tartalék

E. Céltartalékok

KötelezettségekF.

II. Hosszú lejáratú kötelezettségek

III. Rövid lejáratú kötelezettségek

FORRÁSOK ÖSSZESEN

Előző év Előző év
helyesbítése

Tárgyév

Aktív időbeli elhatárolások

(Adatok ezer forintban.)

VI. Tárgyévi erdemény vállalkozási tevékenységből

V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből
     (közhasznú tevékenységből)

I. Hátrasorolt kötelezettségek

G. Passzív időbeli elhatárolások

C.

PK-442
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2018. év

72 831 69 977

660 660

70 671 67 817

1 500 1 500

122 054 119 477

14 665 9 977

85 000

22 389 109 500

23 720 31 991

218 605 221 445

134 529 134 915

134 373 134 529

156 384

2

34 251 86 291

34 251 86 291

49 825 239

218 605 221 445
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

PK-442
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2018. év

Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység Összesen

1. Értékesítés nettó árbevétele

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

2. Aktivált saját teljesítmények
értéke

3. Egyéb bevételek

- tagdíj

- támogatások

A. Összes bevétel (1+-2+3+4)

ebből: közhasznú tevékenység
bevételei

5. Anyagjellegű ráfordítások

6. Személyi jellegű ráfordítások

ebből: vezető tisztségviselők
juttatásai

7. Értékcsökkenési leírás

8. Egyéb ráfordítások

9. Pénzügyi műveletek
ráfordításai

(Adatok ezer forintban.)

ebből:

4. Pénzügyi műveletek 
bevételei

- alapítótól kapott befizetés

B. Összes ráfordítás
(5+6+7+8+9)

ebből: közhasznú tevékenység
ráfordításai

C. Adózás előtti eredmény 
(A-B)

10. Adófizetési kötelezettség

D. Tárgyévi eredmény (C-10)

ebből: adományok

8 873 8 873

469 352 537 210 469 352 537 210

340 979 335 461 340 979 335 461

18 912 86 785 18 912 86 785

2 022 2 120 2 022 2 120

471 374 539 330 8 873 471 374 548 203

147 429 193 671 3 750 147 429 197 421

199 759 214 682 3 564 199 759 218 246

33 856 35 971 33 856 35 971

3 566 3 494 3 566 3 494

120 464 127 099 1 558 120 464 128 657

471 218 538 946 8 872 471 218 547 818

156 384 1 156 385

156 384 1 156 385

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2019.06.01 20.35.09



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység Összesen

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása 2.

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

Tájékoztató adatok

A. Központi költségvetési
támogatás

B. Helyi önkormányzati
költségvetési támogatás

C. Az Európai Unió strukturális
alapjaiból, illetve a Kohéziós
Alapból nyújtott támogatás

D. Az Európai Unió költség-
vetéséből vagy más államtól, 
nemzetközi szervezettől 
származó támogatás

E. A személyi jövedelemadó
meghatározott részének az 
adózó rendelkezése szerinti fel-
használásáról szóló 1996. évi 
CXXVI.törvény alapján átutalt 
összeg

F. Közszolgáltatási bevétel

(Adatok ezer forintban.)

ebből:
- normatív támogatás

ebből:
- normatív támogatás

G. Adományok

Könyvvizsgálói záradék
Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva. Igen Nem

PK-442
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2018. év

18 911 86 785 18 911 86 785
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók (Adatok ezer forintban.)

Alapadatok Előző év (1) Tárgyév (2)

B. Éves összes bevétel

ebből:

C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az
adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló
1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg

D. Közszolgáltatási bevétel

E. Normatív támogatás

F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve
a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás

G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]

H. Összes ráfordítás (kiadás)

I. Ebből személyi jellegű ráfordítás

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai

K. Adózott eredmény

L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes
tevékenységet végző személyek száma
(a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló
2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)

Erőforrás ellátottság mutatói Mutató teljesítése

Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2 > 1.000.000, - Ft]

Igen Nem

Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2>=0]

Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)>=0,25]

Társadalmi támogatottság mutatói

Ectv. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) >=0,02]

Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)>=0,5]

Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/2>= 10 fő]

Mutató teljesítése

PK-442
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2018. év

471 374 548 203

471 374 548 203

471 218 547 818

199 759 218 246

156 385
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Szervezet  / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

Támogatás időtartama:

Támogatási összeg:

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyévben felhasznált összeg:

- tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi

Dologi

Felhalmozási

Összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

más gazdálkodó

nemzetközi forrás

visszatérítendő vissza nem térítendő

PK-442
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2018. év

A BPMK szakmai tájékoztatási tanulmányának elkészítéséhez és a Kamara szakmai feladatainak  ellátásához kapcsolódó támogatás

Miniszterelnökség

2018.01.01.-2018.12.31

5 000 000

5 000 000

5 000 000

0

3 416 000

1 584 000

0

5 000 000
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Szervezet  / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

Támogatás időtartama:

Támogatási összeg:

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyévben felhasznált összeg:

- tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi

Dologi

Felhalmozási

Összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

más gazdálkodó

nemzetközi forrás

visszatérítendő vissza nem térítendő

PK-442
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2018. év

Épületek energetikai tanúsításával kapcsolatos jogszabályi feladatok ellátása

Miniszterelnökség

2017.06.01.-2018.05.31

49 825 000

28 997 632

49 825 000

0

20 757 639

29 067 361

49 825 000
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Szervezet  / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

Támogatás időtartama:

Támogatási összeg:

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyévben felhasznált összeg:

- tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi

Dologi

Felhalmozási

Összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

más gazdálkodó

nemzetközi forrás

visszatérítendő vissza nem térítendő

PK-442
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2018. év

Épületek energetikai tanúsításával kapcsolatos jogszabályi feladatok ellátása

Miniszterelnökség

2018.06.01-2019.05.31

43 000 000

31 959 721

31 959 721

43 000 000

10 310 941

21 648 780

31 959 721
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FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS 
a Budapesti és Pest megyei Mérnöki Kamara tulajdonosainak  

 
 

Vélemény  
 
Dr. Rocskai János 004148 számú kamarai tag könyvvizsgáló elvégeztem a Budapesti és Pest megyei Mérnöki 
Kamara (1094 Budapest Angyal u 1-3.,  cégjegyzék száma: 01-03-0000012) 2018. évi egyszerűsített éves 
beszámolójának könyvvizsgálatát, amely egyszerűsített éves beszámoló a 2018. december 31-i fordulónapra 
készített mérlegből  
  – melyben az eszközök és források egyező végösszege  221 445 E Ft, 
                                                az adózott eredmény 385 E Ft (nyereség) -,  
és az ugyanezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó eredmény-kimutatásból, valamint a számviteli politika 
jelentős elemeinek összefoglalását is tartalmazó kiegészítő (közhasznúsági) mellékletből áll.  
 
Véleményem szerint a mellékelt egyszerűsített éves beszámoló megbízható és valós képet ad a Kamara 
2018. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő 
üzleti évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a Magyarországon hatályos, a számvitelről szóló 2000. évi C. 
törvényben (a továbbiakban: „számviteli törvény”), valamint az egyéb szervezetek beszámoló készítési és 
könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól szóló 224/2000 (XII. 29.) kormányrendeletben foglaltakkal 
összhangban.   
 
 
A vélemény alapja 
 
Könyvvizsgálatomat a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban és a könyvvizsgálatra 
vonatkozó – Magyarországon hatályos – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottam végre. Ezen 
standardok értelmében fennálló felelősségem bővebb leírását jelentésem „A könyvvizsgáló éves beszámoló 
könyvvizsgálatáért való felelőssége” szakasza tartalmazza.  
Független vagyok a Budapesti és Pest megyei Kamarától a vonatkozó, Magyarországon hatályos jogszabályokban és a 
Magyar Könyvvizsgálói Kamara „ A könyvvizsgálói hivatás magatartási (etikai) szabályairól és a fegyelmi eljárásról szóló 
szabályzata”-ban, valamint az ezekben nem rendezett kérdések tekintetében a Nemzetközi Etikai Standardok Testülete 
által kiadott „Könyvvizsgálók Etikai Kódexe”-ben (az IESBA Kódex-ben) foglaltak szerint, és megfelelek az ugyanezen 
 normákban szereplő további etikai előírásoknak is.  
 
Meggyőződésem, hogy az általam megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt 
véleményemhez.  
 
 
A vezetés és az irányítással megbízott személyek felelőssége az  egyszerűsített éves beszámolóért 
 
A vezetés felelős az egyszerűsített éves beszámolónak a számviteli törvénnyel összhangban történő és a valós 
bemutatás követelményének megfelelő elkészítéséért, valamint az olyan belső kontrollért, amelyet a vezetés 
szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítástól 
mentes egyszerűsített éves beszámoló elkészítése.  
 
Az egyszerűsített éves beszámoló elkészítése során a vezetés felelős azért, hogy felmérje a Kamarának a 
vállalkozás folytatására való képességét és az adott helyzetnek megfelelően közzétegye a vállalkozás folytatásával 
kapcsolatos információkat, valamint a vezetés felel a vállalkozás folytatásának elvén alapuló egyszerűsített éves 
beszámoló összeállításáért. A vezetésnek a vállalkozás folytatásának elvéből kell kiindulnia, ha ennek az elvnek az 
érvényesülését eltérő rendelkezés nem akadályozza, illetve a vállalkozási tevékenység folytatásának ellentmondó 
tényező, körülmény nem áll fenn.  
 
Az irányítással megbízott személyek felelősek a Kamara pénzügyi beszámolási folyamatának felügyeletéért.  
 

A könyvvizsgáló egyszerűsített éves beszámoló könyvvizsgálatáért való felelőssége  
 
A könyvvizsgálat során célom kellő bizonyosságot szerezni arról, hogy az egyszerűsített éves beszámoló egésze 
nem tartalmaz akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítást, valamint az, hogy ennek alapján a 
véleményemet tartalmazó független könyvvizsgálói jelentést bocsássak ki. A kellő bizonyosság magas fokú 
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bizonyosság, de nem garancia arra, hogy a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban elvégzett 
könyvvizsgálat mindig feltárja az egyébként létező lényeges hibás állítást. A hibás állítások eredhetnek csalásból 
vagy hibából, és lényegesnek minősülnek, ha ésszerű lehet az a várakozás, hogy ezek önmagukban vagy 
együttesen befolyásolhatják a felhasználók adott éves beszámoló alapján meghozott gazdasági döntéseit.  
 
A Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok szerinti könyvvizsgálat egésze során szakmai megítélést alkalmazok 
és szakmai szkepticizmust tartok fenn.  
Továbbá: 

- Azonosítom és felmérem az egyszerűsített éves beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő 
lényeges hibás állításainak kockázatait, kialakítom és végrehajtom az ezen kockázatok kezelésére 
alkalmas könyvvizsgálati eljárásokat, valamint elegendő és megfelelő könyvvizsgálati bizonyítékot 
szerzek a véleményem megalapozásához. A csalásból eredő lényeges hibás állítás fel nem tárásának 
a kockázata nagyobb, mint a hibából eredőé, mivel a csalás magában foglalhat összejátszást, 
hamisítást, szándékos kihagyásokat, téves nyilatkozatokat, vagy a belső kontroll felülírását. 
- Megismerem a könyvvizsgálat szempontjából releváns belső kontrollt annak érdekében, hogy olyan 
könyvvizsgálati eljárásokat tervezzek meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de 
nem azért, hogy a Kanara belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt nyilvánítsak. 
- Értékelem a vezetés által alkalmazott számviteli politika megfelelőségét és a vezetés által készített 
számviteli becslések és kapcsolódó közzétételek ésszerűségét. 
- Következtetést vonok le arról, hogy helyénvaló-e a vezetés részéről a vállalkozás folytatásának 
elvén alapuló egyszerűsített éves beszámoló összeállítása, valamint a megszerzett könyvvizsgálati 
bizonyíték alapján arról, hogy fennáll-e lényeges bizonytalanság olyan eseményekkel vagy 
feltételekkel kapcsolatban, amelyek jelentős kétséget vethetnek fel a Kamara tevékenysége 
folytatására való képességét illetően. Amennyiben azt a következtetést vonom le, hogy lényeges 
bizonytalanság áll fenn, független könyvvizsgálói jelentésemben fel kell hívnom a figyelmet az 
egyszerűsített éves beszámolóban lévő kapcsolódó közzétételekre, vagy ha a közzétételek e 
tekintetben nem megfelelőek, minősítenem kell véleményemet. Következtetéseim a független 
könyvvizsgálói jelentésem dátumáig megszerzett könyvvizsgálati bizonyítékon alapulnak. Jövőbeli 
események vagy feltételek azonban okozhatják azt, hogy a Kamara nem tudja a tevékenységét 
folytatni. 
- Értékelem az egyszerűsített éves beszámoló átfogó bemutatását, felépítését és tartalmát, beleértve 
a kiegészítő (közhasznúsági) mellékletben tett  közzétételeket, valamint értékelem azt is, hogy az 
egyszerűsített éves beszámolóban teljesül-e az alapul szolgáló ügyletek és események valós 
bemutatása. 

 - Az irányítással megbízott személyek tudomására hozom - egyéb kérdések mellett - a könyvvizsgálat 
 hatókörét és ütemezését, a könyvvizsgálat jelentős megállapításait. 
 
 Budapest, 2019. március 01. 
 
 
        Dr. Rocskai János 
                             kamarai tag könyvvizsgáló  
                             kamarai tagsági szám: 004148 
                                                                                          1037 Budapest,  Viharhegyi út 2/A 
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BUDAPESTI ÉS PEST MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA 

 

 

Vezetői összefoglaló 

 

A elmúlt négy év feladatokban és eseményekben gazdag volt kamaránk számára, de a szakmai területeket és mérnök-

séget érintően eredményeket is elkönyvelhetünk. 

A BPMK (területi kamara) tevékenységének végső célja az adott szakmai terület (ágazat) mérnöki munkáihoz az el-

várható szakmai, jogszabályi, szabályozási és szellemi háttér létrehozása, illetve a létrehozásban játszott meghatározó, 

koordinatív szerep.  

Eszközei:   

 Önkormányzatokkal való kommunikáció feltételeinek megteremtése,  

 A szakmai, tudományos egyesületekkel való együttműködés a szakcsoportokon keresztül, 

 Jogszabály-alkotási folyamatba való érdemi bekapcsolódás a véleményezés és javaslattétel fázi-

sában, 

 A mérnöki munka érdekében, annak szakszerű végrehajthatóságára, a jogszabályok összefüggése-

inek bemutatása, segédletek kidolgozásával,  

 Ellenőrzési jog érvényesítése.   

 

Hivatásrendi kamaránk Budapest és Pest megye területén fejti ki tevékenységét. A Budapesti és Pest Megyei Mérnöki 

Kamara (BPMK) több, mint 10.717 tervező- és szakértő mérnök tagot számlál és összesen több, mint 14.939 műszaki 

szakembert jogosít munkájuk elvégzéséhez. Ez nem kis feladat, de rendkívül nagy felelősség. 

Szakembereink részt vállalnak a települések engedélyezési és építés-ellenőrzési szerveinek munkájában (tervtanácsok, 

építéskivitelezés-ellenőrzés), ahol – a jó minőség érdekében – a vonatkozó előírásoknak érvényt szerezve a tartalmi 

bírálatokon túl a jogosultsági (tervezés, szakértés, műszaki vezetés stb.) kérdéseket is vizsgálják. 

 

A BPMK kapcsolattartókon keresztül 2007-től mérnök-körök kiépítésébe kezdett, mert felismerve a mérnökök kitün-

tetett szerepét, helyismeretét, az egyes területek fejlődésében és fejlesztésében azt a települési önkormányzatok – fel-

adataik megoldása során – jól tudják hasznosítani. A hálózat létrehozásának lényeges szempontja volt a patrióta gaz-

daságpolitika létrehozásának elősegítése. Szinte naprakészen tudjuk jelezni, hogy hol, mikor, milyen mérnöki felada-

tok jelentkeznek, azaz az önkormányzatok vezetőivel és a helyi szakembereinkkel összefogva segítjük egymást az 

információk áramoltatásában. 

E feladatok összefogása, bővítése, koordinálása az önmagunk elé tűzött cél a gazdaság fejlesztése érdekében folyama-

tos. 

 

Jó kapcsolati rendszert alakítottunk ki a minisztériumokkal, hatóságokkal, a társkamarák területi szerveivel, a társa-

dalmi szervezetekkel és a Közép-Magyarországi oktatási intézményekkel. A tudományos egyesületekkel való együtt-

működés és kapcsolattartás szinte mindennapos. Az együttműködéseket minden esetben megelőzi a kölcsönös tájéko-

zódás és esetenként előadások tartása tudományos konferenciákon. A BPMK, a Magyar Mérnöki Kamara (MMK) 

területi (megyei) kamarái közül a legnagyobb tagságú, az országos taglétszám mintegy felét adja. Ezen túlmenően a 

BPMK törvény által kijelölt, felhatalmazott testületként országos feladatokat is ellát; pl: atomenergiai minősített füg-

getlen szakértők jogosítása, az épület-energetikai tanúsítványok utóellenőrzése országosan, a külföldi diploma megfe-

lelőség vizsgálata és nyilvántartása, valamint a határon átnyúló mérnöki szolgáltatás végzésére irányuló kérelmek 

elbírálása az EGT államok állampolgárai esetében.  

 

Rendszeresen részt vettünk a Fővárosi Szabályozási Keretterv eseti módosításainak véleményezésében, a Fővárosi 

Önkormányzati Testület közgyűlésein és egyeztető megbeszéléseket tartunk a Fővárost érintő szakmai témakörökben. 

 

Budapest Főváros Önkormányzata és Magyarország Kormánya közösen készíti el Budapest hosszú távú fejlesztési 

tervét. Korábbi és folyamatos együttműködésünk alapján, Tarlós István főpolgármester és Fürjes Balázs államtitkár 

felkérte kamaránkat a terv készítésében való közreműködésre.  
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Folyamatosan részt vettünk a Versenyképes Közép-magyarországi Operatív Program Monitoring Bizottsága munkájá-

ban. A Kormányzat a minisztériumok (Irányító Hatóság) által készített előterjesztéseket, illetve pályázati felhívásokat 

folyamatosan véleményeztük.  Ez évtől résztveszünk a Közép-magyarországi régióban megvalósult fejlesztések haté-

konyságának értékelésében, a Projekt Irányító Bizottság tagjaként.  

 

Ez úton is szeretném megköszönni kamaránk tagjainak, szakcsoportjainak, bizottságainak, munkacsoportjainak, kap-

csolattartóinak, munkatársainak és nem utolsó sorban elnökségünknek az elmúlt években végzett áldozatos munkáját 

és kérem a jövőben is támogatásukat feladataink elvégzéséhez. 
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1. A BPMK STATISZTIKAI ADATAI 
 

A BPMK taglétszáma alapján továbbra is a legnagyobb a területi mérnöki kamarák között. 
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2.1. AZ ÉPÜLETEK ENERGETIKAI TANÚSÍTÁSÁNAK MINŐSÉGELLENŐRZÉSE 
 

A Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara (BPMK) 2013. január 1 óta végzi jogszabályban előírt feladatát az épü-

letek energetikai tanúsítványok (a továbbiakban: tanúsítványok) ellenőrzésére.  

 

Magyarországon az elkészített, valamint a BPMK által ellenőrzött tanúsítványok száma: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Időszak 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Összesen 

Energetikai tanúsítványok Magyarországon 
Éves mennyiség 92 636 119 

298 

148 

363 

165 

471 

174 

240 

181182 881 190 

Eltérés az előző 

évtől 
-   26 

662 

29 065   17 

108 

    8 

769 

    6 

942 
- 

BPMK által ellenőrzött tanúsítványok 

Éves mennyiség 2 414 2 921 3 603 4 264 4 367 4 551 21 975 

Eltérés az előző 

évtől 
-   507    682    661    103    184 - 

 

Az ellenőrzött tanúsítványok kiválasztását a Lechner Tudásközpont félévenként végzi a tárgyfélévet követő egy hóna-

pon belül (januárban, illetve júliusban) A kiválasztott tanúsítványok mennyisége: az összes 2,5 %-a (2 %-nál irodai 

ellenőrzésre kerül, 0,5 %-nál helyszíni ellenőrzésre). A kiválasztott tanúsítványokat a megyei koordinátorok kapják 

meg, akik az ellenőr kollégákkal szétosztják a tanúsítványokat. Az ellenőrzésben résztvevők száma: 70  fő. A prob-

lémás tanúsítások utóellenőrzésre kerülnek, és amennyiben szükséges, a jogszabály szerinti szankcionálást alkalmaz a 

BPMK. A legsúlyosabb szankcionálás 3 évre eltiltás a szakmagyakorlástól, de a jogszabályok lehetővé teszik a fi-

gyelmeztetést, illetve a pénzbírságot is. A szankcionáltak fellebbezéssel élhetnek az országos kamaráknál (MMK és 

MÉK), és ezek döntése ellen még a bíróságnál is. 

 

 Az ellenőrzések tapasztalatait részletes résztanulmányokban ismertetjük, eddig 13 többszáz oldalas résztanulmány 

készült el. 

 

A tanúsítványok ellenőrzésének néhány tapasztalata: 

 A tanúsítványok 10 %-a új építésű épülethez készült, 88 % nem új építésű épülethez (legnagyobb részt értéke-

sítés miatt), 2 %-nál bérbeadás miatt vagy nem állapítható meg. 

 Az ellenőrzött tanúsítványok 93 %-a lakó és szállás jellegű épülethez készült, 2 %-a irodaépülethez, 1 %-a ok-

tatási épülethez, 4 %-a egyéb épület, 

 90-91 % elfogadható minőségű, 4-5 % értékelésre alkalmatlan (pl. pályázathoz készült), 2-3 % két kategóriás 

hibával készült, 2-3 % rosszhiszeműnek tekinthető.  

 Leggyakoribban a CC és a HH kategória. 

 Legtöbbször a Winwatt programot használják (72-74 %). 
 

A jogszabályok rendszeresen változtak, de indokolt még további változtatás is. A változtatási javaslatokat a jogszabály 

alkotóknak megküldtük. 

 

Összefoglalva megállapítható, hogy eredményes tevékenységet végzett a BPMK ezen a területen is, mert a tanúsítvá-

nyok minősége javul. A problémákra felhívtuk a figyelmet, reméljük, hogy a tanúsítóknál fennálló problémák megol-

dódnak, indokolt lenne pl. a rendszeres továbbképzésük. 
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2.2. A BPMK ATOMENERGETIKAI SZAKÉRTŐK  
 
Az atomenergia alkalmazása körében eljáró független műszaki szakértőről szóló 247/2011. (XI. 25.) Korm. rendelet 

hatályba lépésével 2012-től mérnöki kamarai hatáskörbe került a jogosultságok kiadása, más jogosultságoktól lénye-

gesen eltérő feltételekkel. A jogosultságok elbírálását országos hatáskörrel a BPMK működteti, a jogosultságok kiadá-

sát az egyes területi mérnöki kamarák végzik, a kérelmezők lakcímének megfelelően. 

Adatok: 

Év 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Összesen 

Kérelmet benyújtók száma: 

                    Ebből BPMK: 

172 

136 

39 

25 

17 

15             

33 

20 

23 

13 

16 

       6 

20 

13 

320 

228 
 Jogosultságot szerzett: 

                   Ebből BPMK: 

165 

  129 

33 

21 

17 

     15 

26 

15 

24 

16 

13 

6 

18 

12 

296 

214 
Jogosultságot nem szerzett: 

                    Ebből BPMK: 

7 

7 

6 

4 

0 

     0 

4 

2 

2 

0 

3 

0 

2 

1 

24 

14 
Elutasítás (szakterület) 

                    Ebből BPMK: 

6 

6 

3 

2 

11 

     6 

13 

9 

9 

5 

9 

1 

6 

2 

57 

31 
Egyéb: (felfüggesztés, mi-

nősítés folyamatban): 

                   Ebből BPMK: 

0 

 

0 

0 

 

0 

0 

 

0 

3 

 

3 

0 

 

0 

0 

 

       0 

0 

 

0 

0 

 

0 
 

A minősítések kezdete óta 2018 végéig összesen 276 fő szerzett jogosultságot, az összes szakterületet figyelembe véve 

mindösszesen 556 szakterületen, amelyek szakterületek szerinti eloszlását az diagram mutatja be.  

2012-2018. évben kiadott engedélyek alapján a szakterületek megoszlása az alábbi táblázat és diagram szerint alakult:  
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Szakterületek

2012.01.01.-2018.12.31. közötti időszakban megadott 
szakterületek táblázata

 
Az elmúlt évben az alábbi, a minősítési eljárást és az azt szabályozó Minősítési Ügyrend 3.0 verzióját lényegesen be-

folyásoló jogszabályi változások történtek: 

- Az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény (Atv.) módosult: „Az atomenergia alkalmazása körében el-

járó független műszaki szakértő” alcímét az ahhoz tartozó rendelkezéseket a szakértő szervezetekre is kiter-

jesztette a 2018. évi XLV. törvény. Az Atv. 19/D § után következő „Az atomenergia alkalmazásában körében 

eljáró műszaki szakértő szervezet” alcímű fejezet tartalmazza az alkalmazási követelményt a szakértő szerve-

zetek minősítésére, nyilvántartására, illetve a szakértő szervezetek alkalmazására vonatkozó részletes szabá-

lyok kidolgozására vonatkozó Kormányrendeleti felhatalmazást.  

- A törvényi változások miatt a 147/2018. (VIII. 13.) Kormányrendelet jelentősen módosította a 247/2011. (XI. 

25.) Kormányrendeletet és  

- a 15/2018. (IX.7.) ITM rendelettel módosult az eljárási díjakat szabályozó 59/2011. (XI. 25.) NFM rendelet is. 

Mindez jelentős többlet feladatot eredményezett a BPMK-nak. 
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2.3. HATÁRON ÁTNYÚLÓ KÉRELMEK  

2015 és 2018 között összesen 162 db kérelem érkezett, 102 kérelmezőtől - egyes kérelmezők több területre is kérték 

az engedély megadását.  

Az alábbi négy területre irányultak a kérelmek: 

- tervező      62 db 

- szakértő           1 db 

- felelős műszaki vezető    84 db 

- műszaki ellenőr       15 db 

Összesen:                                                     162 db 

A kérelmező személyek állampolgársága és a kérelem jellege (új vagy hosszabbítás) szerinti megoszlás: 

 2015 2016 2017 2018 
Összes 

Állampolgárság Ú H Ú H Ú H Ú H 

Belga 1        1 

Cseh  2 7 2 2 6   19 

Olasz 2    1 1 1 1 6 

Osztrák 2 2 1 1 2 2 4 1 15 

Lengyel     3    3 

Német 1    1    2 

Román     3    3 

Spanyol   5 5  12   22 

Szlovák 2 2 2 2 2 3 10 8 31 

Összesen 8 6 15 10 14 24 15 10 

102 Összesen  
(Új + Hosszabbítás) 

14 25 38 25 

 

2.4. KÜLFÖLDÖN SZERZETT VÉGZETTSÉG MEGFELELŐSÉGÉNEK ELISMERÉSE  

 

A 2001. évi C. törvény a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről és a 33/2008. (II. 21.) Korm. rendelet a 

külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény hatálya alá tartozó ügyekben eljáró ható-

ságok kijelöléséről, valamint a nyilatkozattételi kötelezettség alá eső szolgáltatások felsorolásáról alapján végzi a 

BPMK a külföldi diploma megfelelőség elismerését. 2015 és 2018 között összesen 29 db kérelem érkezett. A kérel-

mek elbírálásánál nem merült fel probléma. 

Okleveleket kiállító országok szerinti megoszlás: 

Oklevelet 

kiállító or-

szág 

2015 2016 2017 2018 Összesen 

Anglia  1   1 

Ausztria   3  3 

Dánia   1 2 3 

Lengyelország 1    1 

Lettország  1   1 

Németország 1  2 1 4 

Románia 3  8 4 15 

Szlovákia    1 1 

Összes 5 2 14 8 29 

 

 

 

Végzettségek szerinti megoszlás: 

Végzettség 
2015 2016 2017 2018 Összesen 

építőipari tech-

nikus 

  4  4 

építőmérnök 2  1 2 5 

épületgépész 

mérnök   1  1 

gépészmérnök    1 1 

okl. építőmér-

nök 

  6 3 9 

okl. gépész-

mérnök 

1  1  2 

okl. szerkezet-

építő mérnök 

  1  1 

okl. vegyész 1    1 

okl. villamos-

mérnök 

1 1  2 4 

távközlési tech-

nikus 

 1   1 

Összes 5 2 14 8 29 
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3. BPMK ELNÖKSÉGE 
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BPMK Elnök/MMK Alelnök 
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4. A BPMK ELNÖKSÉGÉNEK TEVÉKENYSÉGE 
 

A BPMK elnöksége a területi mérnöki kamara operatív irányító szervezete, mely két küldöttértekezlet közöt-

ti időszakban, a küldöttértekezlet határozatainak megfelelően irányítja a BPMK működését, intézi a szerve-

zet napi ügyeit. Rendszeresen havonta ülésezik, az éves ütemterv szerint, továbbá 4-5 alkalommal rendkívüli 

ülést is tart. Az elnökség dönt a két küldöttgyűlés közötti időszakban minden olyan ügyben, ami nem kizáró-

lag a küldöttgyűlés feladata, és amit az alapszabály az elnök/elnökség hatáskörébe utal.  

A korábbi gyakorlatoknak megfelelően a BPMK Budapesten és Pest Megyében is tartott kihelyezett elnök-

ségi üléseket és szakmai napokat. 

Az elnökség feladatul tűzte ki Budapest és Pest megye fejlődésének, társadalmi, gazdasági haladásának elő-

segítését. Ennek érdekében a tagjai által biztosított széleskörű szakmai háttér közreműködését ajánlotta fel 

mindazon szakmai és civil szervezetnek, kormányzati és önkormányzati szerveknek, döntéshozóknak, ame-

lyek céljaik eléréséhez és feladataik ellátásához igénylik a segítséget.  

A hatékony együttműködés érdekében szakterületenként (közlekedés, vízgazdálkodás, tartószerkezet, ener-

getika, épületgépészet, gépészeti, geodéziai és geoinformatikai, anyagmozgató, építőgép és felvonó, egész-

ségügyi-műszaki) munkacsoportokat hoz/hozott létre, amelynek tagjai aktuális kérdésekben, felvetődő szak-

mai feladatok megvitatásában, javaslatok kidolgozásában, fejlesztéseik megalapozásában, működő rendsze-

rek hatékonyságának javításában, stb. igény esetén rendelkezésre állnak. Céljuk az adott szakterületen felme-

rülő vitás kérdések, problématerületek feltárása, megoldási javaslatok és változatok kidolgozásának alátá-

masztása, fejlesztések más szakterületekkel való összefüggéseinek vizsgálata, azok áttekintése (kerekasztal 

beszélgetések szervezésével, vitaanyagok készítésével, érintett szervezetek bevonásával stb.). 

BPMK Közlekedési munkacsoport 

 
A közlekedési munkacsoport elmúlt időszakban végzett munkáját Budapest aktuális közlekedésfejlesztési 

feladatainak áttekintése jelentette. Ezek a közlekedési feladatok a közelmúltban felmerült, valamint az elkö-

vetkező években megrendezésre kerülő események miatt számos szakmai kérdést vetnek fel. Mindezen kihí-

vásokra a fenntartható városfejlesztés keretében kell megadni a választ, amely olyan integrált és kreatív 

szemléletet kíván, amelyben a kultúra, a gazdaság, a közösség és a környezet egyaránt fontos szerepet ját-

szik. Az elmúlt évben végzett szakmai munkából néhány elvégzett feladat: Települések Közlekedési Arculati 

Kézikönyve kidolgozása; Főváros XV. kerület közlekedési feladataihoz javaslat adása; A Fővárosi Önkor-

mányzat részére „Vélemények és javaslatok Budapest aktuális közlekedésfejlesztési kérdéseihez” c. bővített 

anyag készítése; Balázs Mór Terv II. Monitoring Bizottság munkájához javaslatok adása, üléseken részvétel; 

Országos közlekedésfejlesztési konferencia szervezése Siófokon; Havonta megrendezésre kerülő „Közös 

dolgaink” sorozat rendezvényeinek szakmai, szervezési feladataiban aktív közreműködés; „Szakmán túl, 

határokon át…” sorozat előadásainak kitalálása, szervezése stb.  

 

5. A BPMK MINŐSÍTÉSI TEVÉKENYSÉGE 

 

A BPMK elnökség munkáját segíti a BPMK Véleményező Testület. Feladata annak áttekintése és vizsgála-

ta, hogy a hatályos törvényi és kormányrendeleti előírásoknak eleget tesz-e a kérelem benyújtásakor a terve-

ző, szakértő, felelős műszaki vezető, műszaki ellenőr az 1996. évi LVIII. törvény a tervező- és szakértő mér-

nökök, valamint építészek szakmai kamaráiról 26. § szerint.  

A Testület feladata továbbá, hogy a BPMK titkársága által megvizsgált jelentkezéseknél a törvényi feltételek 

fennállását, a következő elnökségi ülésig a BPMK elnöksége elé terjessze. 
 

 

6. A BPMK KAPCSOLATAI 

 
A magyarországi mérnöki tagság felét soraiban tudó mérnöki köztestület, igen kiterjedt és sokrétű kapcsola-

tokkal rendelkezik. 

A kamara kapcsolattartói együttműködések keretében – igény esetén – részt vesz a különböző szervezetek, 

intézmények, önkormányzatok mérnöki munkát igénylő feladataiban. Az együttműködések célja, hogy köz-

vetlen párbeszéd alakuljon ki az építés, a közlekedés, hírközlés, a környezetvédelem és vízügy, valamint az 

ipari technológiák, az energiaügyek, közművek és más szakterületek településrendezése, tervezése, tervpá-

lyázatai, közbeszerzési feladatainak megoldásában a fenntartható fejlődés érdekében.  
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A BPMK kölcsönösen eredményes kapcsolatot alakított ki a Magyar Mérnöki Kamarával és szakmai tagoza-

taival, a Magyar Országgyűlés szakbizottságaival, a Minisztériumokkal, a Budapest Főváros Önkormányza-

tával, a kerületi és a Pest megyei polgármesteri hivatalokkal,  a szabályozó hatóságokkal, a társkamarák terü-

leti szerveivel, tudományos egyesületekkel, a társadalmi és civil szervezetekkel, a Közép-magyarországi 

oktatási intézményekkel és a médiával. Részt vállal a települések engedélyezési és építés-ellenőrzési szervei-

nek munkájában (tervtanácsok, építéskivitelezés-ellenőrzés), ahol – az előírásoknak érvényt szerezve a tar-

talmi bírálatokon túl – jogosultsági (tervezés, szakértés, műszaki vezetés, műszaki ellenőrzés stb.) kérdéseket 

is vizsgál. 

 

7. A BPMK SZAKCSOPORTJAI 

 
A szakcsoportok az MMK Tagozataival közös szakterületi érdekeltségeibe tartozó mérnököket magába fog-

laló szakmai egységek. Feladatait és működését a területi kamara egyetértésével, a tagozati elnökség által 

jóváhagyott szakcsoporti ügyrend tartalmazza. A BPMK szakcsoportjai szorosan együttműködnek a BPMK 

vezetőségével.  

A szakcsoportokat a szakmai tagozatokkal összhangban működtetjük.  

 

 A szakmai elvárásoknak való maradéktalan megfelelés, 

 Tagjaiból szakmai gyakorlat szakirányúságát vizsgáló szakértő testületet hoz létre, amely a tervezői 

és szakértői jogosultsági kérelmek szakmai véleményezését végzi a tagozati minősítő bizottság és a 

területi kamara elnöksége részére. 

 A tagozat felé kezdeményezi a tervezői és szakértői munkát segítő útmutatók, segédletek, irányelvek 

kidolgozását.  

 Az újdonságokat ismertető előadások, 

 Illetékességi területén segíti a tagozatot a minőségbiztosítási rendszerek kialakításában.  

 Illetékességi területén elősegíti a Kamara által ajánlott tervezői és szakértői díjszabás alkalmazását, a 

tudomására jutó - nyilvánvalóan tisztességtelen - tervezői díj ajánlatokról a tagozat elnökségét tájé-

koztatja. 

 Illetékességi területén segíti a pályakezdő, fiatal mérnököket a tervezői, illetve szakértői jogosultság 

elnyeréséhez szükséges szakirányú szakmai gyakorlat megszerzésében. 

 Szakmai kérdésekben együttműködik az illetékességi területen működő (helyi) tudományos egyesü-

letekkel és szakmai szervezetekkel, érdekelt hatóságokkal. 

 Közreműködik a területet érintő műszaki szabályozási tevékenység véleményezésében.  

 Szakmai fórumok, továbbképzések szervezése, közreműködés szakdolgozat, illetve diplomaterv mi-

nősítésben, pályázatok bírálatában. 
 Adminisztratív feladatok ellátása (pl. tagozati alapszabály megalkotása, elfogadtatása, betartása). 

  

A BPMK Szakcsoportjai:  

 a Anyagmozgatógépek, Építőgépek és Felvonók, 

 az Építési, 

 a Geotechnikai és Geoinformatikai, 

 a Környezetvédelmi, 

 a Munkavédelmi és Munkabiztonsági, 

 a Tartószerkezeti, 

 a Vízgazdálkodási és Vízépítési. 

 
A többi területen a szakcsoportokat helyettesíti a szakmai tagozat, az összekötők, és eseti megbízottak egyes 

témákban.  

 

8. A BPMK RENDEZVÉNYEK, SZAKMAI NAPOK, KONFERENCIÁK 
  

A BPMK több területet érintően szakmai napokat, konferenciákat szervez. A rendezvények célja, a szakmai 

ismeretek bővítése, továbbá hogy felhívja a figyelmet a magyar mérnöki kreativitásra, a tudáshagyományra, 

a műszaki kultúra szerepére hazánk versenyképességének fokozása érdekében, továbbá lehetőséget teremt 

arra, hogy a mérnöktársadalom képviselői, az egyetemek vezetői, oktatói, a gazdaság szereplői valamint az 

államigazgatás, illetve a szakmai szervezetek tisztségviselői megerősítsék szakmai kapcsolataikat. 
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A mérnöktársadalmi eseményeken, helyett foglaltak a mérnöktársadalom kiemelkedő képviselői, társzerve-

zeteink, a műszaki felsőoktatás, az államigazgatás irányítói, valamint fővárosi, Pest megyei önkormányzati 

cégek vezetői, és polgármesterei. 

 

Szakmai napok, konferenciáink a BPMK, a Budapest Főváros Önkormányzata, kormányzati, köztestületek, a 

MMK tagozatai, tudományos egyesületek, és a társadalmi és civil szervezetek együttműködési megállapodá-

sai alapján kerültek megrendezésre, melyek legtöbb esetben részét képezték az éves szakmai továbbképzé-

seknek. A szakmai napok, konferenciák több alkalommal kísérő kiállítással, ötletbörzékkel kerültek megren-

dezésre.   

A magyar értelmiségnek kulcsszerepe van hazánk jelene és jövőjének kialakításban. Célja, hogy ráirányítsa a 

figyelmet a műszaki értelmiség szerepére a magyar nemzetgazdaságban, hangsúlyozva, hogy Magyarország 

csak akkor állhat stabil fejlődési pályára, ha a műszaki és természettudományos képzés területén markáns 

fejlesztési programok indulnak, melynek következtében nő az e területen tevékenykedő szakemberek társa-

dalmi megbecsülése, javul a szakmai megítélése, presztízse. 

A rendezvények fókuszában az építés, a vízgazdálkodás, a közlekedés, az energetika, az épületgépészet, a 

gépészet, a geotechnika, az elektrotechnika, az hírközlés és informatika és a környezetvédelem időszerű fel-

adatai álltak. 

 

Rendezvényeink sorából kiemelhető:  

 

Mérnökbál, Műszaki Értelmiség Napja, Építőipari Nívódíjasok konferencia, Építők Napja, Magyar mérnök-

ség múltbeli és mai eredményeit bemutató „Kreatív Magyarország – Mérnöki Tudás – Múlt, Jelen, Jövő” 

kiállítás, Automotive konferencia, Innovációs konferencia 

 

KMMT: Sikeresen lezárult a budapesti és több vidéki városban megrendezett, magyar mérnökség múltbeli  

és mai eredményeit bemutató „Kreatív Magyarország – Mérnöki Tudás – Múlt, Jelen, Jövő” országjá-

ró kiállítás. Az eseménysorozat a Belügyminisztérium támogatásával valósult meg. A rendezvénysorozat 

sikerét bizonyítja, hogy a kiállításnak a szakmai napokkal kiegészítve több ezer látogatója volt. Külön öröm 

volt számunkra, hogy rengeteg középiskola diákjai tekintették meg a bemutatónkat. A jövő nézőpontjából 

fontos, hogy a pályaválasztás előtt álló fiatalokat orientálja, és ráébressze őket mérnöki pálya szépségeire. 

Továbbá a nagy mérnökelődök munkásságát bemutató tárlat, hozzájárult a gazdaság fellendüléséhez, és ezzel 

jobb teljesítményre sarkallja a mai fiatalságot is. A kiállításon bemutatták be az első magyar műholdat, a 

MaSat-1 másolatát is. 

 

Szakmai konferenciáink:  
Közös dolgaink rendezvénysorozat, Innovációs ötletbörzékhez, Közlekedésfejlesztés Magyarországon, Víz-

gazdálkodási és Vízépítési szakmai nap, Épületgépészeti, Gépészeti, Energetikai, Építésügyi szakmai nap, 

HÍDÁSZ konferencia, BIM konferencia 
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9. A TOVÁBBKÉPZÉSI FELADATOK 

A Magyar Mérnöki Kamara Szakmagyakorlási Szabályzata, valamint a Magyar Mérnöki Kamara Tovább-

képzési Szabályzata alapján meghatározásra került a szakmagyakorláshoz szükséges továbbképzés rendje. 

Ennek alapján a tervezői és szakértői szakmagyakorlási jogosultsággal rendelkező kamarai tagoknak részt 

kell venni évente legalább egy alkalommal a jogosultsági szakterületéhez vagy részszakterületéhez kapcso-

lódó szakmai továbbképzésen. Elmulasztása szakmagyakorlási jogosultság felfüggesztésével jár. A szakmai 

továbbképzéseket a budapesti és Pest megyei tagoknak a BPMK szervezi. A továbbképzési kötelezettség 

teljesítése érdekében, 2014. év végéig kamaránk több szakmai továbbképzést is szervezet, különböző szakte-

rületeken. Az MMK említett szabályzatai a 266/2013. (VII. 11.) számú kormányrendeletben nem szereplő 

szakmagyakorlási jogosultságokra is kiterjednek. 

 
 Összlétszám Teljesített 

képzést % 

2015 6957 89,52% 

2016 6881 87,62% 

2017 14484 88,26% 

2018 14407 88,88% 

2019 (február 20.-ig) 14524 10,31% 

    

 
 

 

 

10. A BPMK ÜGYFÉLSZOLGÁLATA 

 
A BPMK Titkársághoz tartozik az ügyfélszolgálat. Közreműködik a kamarai hatáskörbe tartozó névjegyzék 

előkészítésében, vezeti a BPMK elnökség megbízásából a kamarai tagnyilvántartást és vállalkozások nyil-

vántartását. Együttműködik a mérnöki tevékenységet érintő kérdésekben az illetékes hatóságokkal, valamint 

a helyi önkormányzati szervekkel. Ellenőrzi, hogy mérnöki tevékenységet csak jogosultsággal rendelkező 

szakmagyakorlók végezzenek. 

  

Az ügyfélszolgálat tevékenységei többek között: 

 

 Ügyfelek fogadása személyesen, telefonon, E-mailben, kérdéseikre válasz adása. 

 Tagfelvétel előkészítése, tájékoztatás a kamarai tagok jogairól és kötelességeiről, átadása, a döntésről 

értesítés, névjegyzékbe felvétel az elnökségi döntést követően. 

 Tagdíjakról és nyilvántartási díjakról az érdekeltek értesítése, a határidő után az esetleges elmaradá-

sok kezelése, kedvezmény kérések ügyintézése. 

 A kamarai tagok és nyilvántartottak adataiban történő változások vezetése. 
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 Tagság szüneteltetésének intézése. 

 Tagok illetve nyilvántartottak más kamarákból és más kamarákhoz történő átlépésének intézése. 

 Engedélykérések és bejelentések ügyintézése, kiadása, nyilvántartása. 

 Engedély szüneteltetés kérésének ügyintézése. 

 Továbbképzés nyilvántartása. 

 Eseti engedélyek kiadásának intézése. 

 Energetikai tanúsítások ellenőrzésének ügyintézése, féléves tanulmányok előkészítése  

 Az atomenergetikai szakértők és szakértői szervezetek minősítése, és nyilvántartásának intézése (or-

szágos szinten), éves jelentés előkészítése 

 Egyszerű bejelentések nyilvántartása, statisztika, éves jelentés 

 Cégek bejelentése 

 Határon átnyúló kérelmek ügyintézése (országos szinten). 

 Külföldi diploma és szakmai gyakorlat megfelelőség ügyintézése (országos szinten). 

 Etikai-fegyelmi ügyek intézése. 

 Az építéshatósági ügyek intézése. 

 A jogszabály változások követése. 

 A szakmagyakorlóknak rendszeres tájékoztatás küldése. 

 Postázások, iktatások, telefonok intézése. 
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11. LAKÓÉPÜLETEK ÉPÍTÉSÉNEK EGYSZERŰ BEJELENTÉSE 
 

A Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara (a továbbiakban: BPMK) 2016. július 1 óta végzi jogszabály-

ban előírt feladatát (155/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet a lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről sze-

rint, 2. § (3) bekezdés. Ezért még nincs kellő mennyiségű tapasztalat (eddig nem egészen két év adatai ismer-

tek), az egyszerű bejelentések történő építkezésekkel kapcsolatosan, ennek előnyeinek és hátrányainak 

teljeskörű megítélésére. De szükséges felhívni a figyelmet az eddig szerzett tapasztalatokra. Minthogy a 

BPMK illetékességi területe megegyezik a Közép-Magyarországgal, itt él több mint hárommillió fő, tapasz-

talataink valószínűleg alkalmasak arra, hogy javaslataink országos megvitatása is megtörténjen. 

 

Tevékenységünk nem tekinthető ellenőrzésnek, bár hasonlít rá. Az ellenőrzéseknél a hibás bejelentések javí-

tása lenne szükséges, jelen esetben pedig a hibatípusok elemzése történik. Ennek módja:  

 Az építésfelügyeletek a hozzá bejuttatott tanúsítványokról a jogszabályok szerint értesítést küldi a 

BPMK-nak). A BPMK a beérkezett nagyszámú mintát táblázatokban rendezi, és megállapításokat 

tesz. 

 A beérkezett anyagok feldolgozásának eredményét tartalmazza jelen résztanulmány. 

 Beszámolunk arról is, hogy az egyszerű bejelentések egy része nem a megkívánt színvonalú. 

 A tapasztalatainkból következő változtatásokra vonatkozó javaslatainkat megtesszük. 
 

A megküldött egyszerű bejelentések száma negyedévenként 
 

 
 

Év 2016 2017 2018 Utóla-

gos 

beje-

lentés 

Ösz-

szesen Negyedév III. IV. I. II. III. IV. I. II. III. IV. 

Bejelentések száma (db) 223 333 553 995 979 662 685 993 1 088 1 008 3 639 11 158 

Előző év negyedévének %-ban - - - - 439 199 124 100 111 152 - - 
 

A kérésünkre érkezett utólagos bejelentések száma: 3 639 db volt, ezzel együtt 11 158 db egyszerű berende-

zésről kaptunk adatot. 

 

Legfontosabb megállapítás a több mint tizenegyezer esetre vonatkozóan: jelentős számban nem tüntetik fel 

az egyszerű bejelentéseken az építész tervező mellett a szaktervezőket (pl. tartószerkezeti tervezőt, épületgé-

pész tervezőt, épületvillamossági tervezőt, tűzvédelmi tervezőt, geotechnikai tervezőt), valamint az épület-

energetikai számítást végző, erre jogosult személyt.  
 

Amennyiben lehetőséget kapunk munkánk folytatására, javaslataink hatását szívesen értékeljük a továbbiak-

ban is újabb résztanulmányokban.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
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12. KITÜNTETETTEK 
 

 A BPMK 2003-tól Hollán Ernő mérnök díjat adományozz a kiemelkedő-

en magas mérnöki tevékenység valamint a mérnöki kamarai tevékenység 

elismeréséül. A díjat a BPMK évente adományozza azoknak a mérnökök-

nek, akiknek munkássága Hollán Ernő szellemiségét tükrözi.  

2019. évi Hollán Ernő díj kitüntetettjei: Fogarasy Andrea, Dr. Arányi 

László 

 

2004-től a BPMK Örökös tag kitüntető címet adományoz azon jelenlegi 

kamarai tagok részére, akik mérnökként végzett kiemelkedő munkássá-

gukkal, magatartásukkal kivívják a mérnöktársadalom elismerését.  

2019. évi Örökös tag kitüntetettjei: Denk András, Fülöp Lajos, Dr. Hajtó 

Ödön, Horváth Z. Kálmánné, Keve Lajos, Dr. Scharle Péter 

 
A területi kamara elnöksége további kitüntetési javaslatot tett az MMK díjaira  

Az ez évi díjazottak (BPMK tagok ill. BPMK felterjesztettek):  

„Év Mérnöke Kamarai Aranygyűrű” Életmű –Díj: Dr. M. Csizmadia Béla 

Zielinski Szilárd – Díj: dr. Kajtár László, Lőrinczi Ferenc, Rácz József, Szántó László 

MMK tiszteletbeli tag: Bogsch Erik, Dr. Györök György, Katona Gábor 

Büki Gergely – Díj: dr. Varjú György  

 
 

Büszkék vagyunk kitüntetett tagjainkra. 
 

 

 

 

 

 

Kassai Ferenc  Dr. Ronkay Ferenc 

        elnök    titkár 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1. HATÁROZATI JAVASLAT 
 

A BPMK Küldöttgyűlése az Elnökség beszámolóját elfogadja. 
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II. BPMK ETIKAI-FEGYELMI BIZOTTSÁGÁNAK BESZÁMOLÓJA  
 

A BPMK EFB tagjainak létszáma 8 fő, póttagok száma 2 fő. 

Elnök: dr. Arányi László, (2017. októberig dr. Visontai József †) 

Elnök helyettes Gonda Ferenc, (2017. októberig dr. Arányi László) 
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Tárgyévben iktatott ügyek Letárgyalt ügyek Elmarasztalt ügyek

 
A Bizottság éves munkája három részből tevődik össze  

a) Az előző évben regisztrált, de tárgyévre áthúzódott ügyek  

b) A tárgyévben regisztrált és lezárult ügyek  

c) A tárgyévben regisztrált és a következő évre áthúzódó ügyek  

Összefoglaló adatok a 2018. évi ügyekről: 

2017-ből 2018-ra átkerült ügyek száma: 5 db (2 figyelmeztetés, 1 elutasítva, 2 áthelyezve) 

A 2018-ban iktatott panaszok száma: 9 db. 

Elmarasztalás: 2 db (2 figyelmeztetés) 

Elutasított panaszok száma: 5 db 

Visszavonva: 0 db 

Illetékességből áthelyezve: 1 db (Igazságügyi Szakértői Kamara) 

2019 évre átkerült ügy: 1 db 

Összefoglaló értékelés a ciklusról:  

 Pozitívum, hogy amennyiben felfoghatók a panaszok a mérnöki morál indikátoraként, sze-

rencsére a helyzet nem súlyos, mivel az ügyek sem azok, ahogy a bizottsági döntések is bi-

zonyítják.  

 A panaszok zöme nem igazán megalapozott. 

 Esetenként nem az Etikai-Fegyelmi Bizottság hatáskörébe tartozik az ügy. 

 Azokban az esetekben, melyeknél a panaszos nem vállalta az eljárási költség kifizetését a 

panaszt visszavontnak tekintettük és lezártuk 

 Néhány elmarasztalt Panaszos nem fizeti be az eljárási költséget, nincs kidolgozott ügyrend 

a behajtásra. 

 A saját berkeinkből érkező panaszosok egy része nem hajlandó követni az Etikai-fegyelmi 

Szabályzatban lefektetett panasz beadási protokollt.  

 A panaszosok egy része és ennek a Kamarán belül is vannak támogatói (minőség biztosítás 

jelszóval) szigorúan vett szakmai ellenőrzést kíván a Bizottságtól (tervhelyesség stb.), amit 

saját berkein belül nyilvánvalóan nem tud megoldani, csak ha a Tagozatok ezt a tevékenysé-

get felvállalják, a határidő ódiumával együtt. Ez az igény egyébként már régebben is felme-

rült, akkor az az állásfoglalás született, hogy a Bizottság szigorúan vett szakmai ellenőrzés-

sel nem foglalkozik. 

 A panaszoltak egy része nem tag, hanem nyilvántartott (FMV, ME).  
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Sajnos a 2018. évi MMK Küldöttgyűlés az új Etikai-fegyelmi Szabályzatot heves vita után, 

határozatképtelenség miatt nem tudta elfogadni így az MMK honlapján elérhető Országos 

Etikai-fegyelmi Szabályzat (hatályos) maradt hatályban, noha érvénytelen jogszabályra hi-

vatkozik a nem tag, csak nyilvántartottak etikai-fegyelmi elbírálása esetére. Az ügykezelést 

illetően MMK állásfoglalás az új szabályzat elkészültéig terjedő időszakra továbbra sem jött.  

 

Budapest, 2019. február  Dr. Arányi László 

  a BPEFB elnöke 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. HATÁROZATI JAVASLAT 
 

A BPMK Küldöttgyűlése az Etikai-Fegyelmi Bizottság beszámolóját elfogadja. 
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III. FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG BESZÁMOLÓJA  

A 2015-2018-OS ÉVEKRŐL 
 

 

A 2015. évi közgyűlés határozatai alapján újjáalakult Felügyelő Bizottság 2015. május 13-i alakuló 

ülésén kezdte meg munkáját 6 fő részvételével. Az alakuló ülésen a Felügyelő Bizottság elnökéül 

Bocsák Istvánt választották. Az FB munkatervet készített, mely legfőképpen a BPMK gazdálkodá-

sának figyelemmel kísérését, ellenőrzést végzi, illetve minden ezt befolyásoló körülményt vizsgál 

és igyekszik a szükséges beavatkozásokra javaslatot tenni. 

 

Ebben a munkában az FB tagjai az év közben is figyelemmel kísérik, majd a mérleg elkészülését 

követően megtárgyalják az éves gazdálkodási terv teljesítését, a tagdíjbevételek és az egyéb szolgál-

tatások bevételeinek alakulását. Az időközben jelentkező zavaró körülmények okozta bevétel kiesé-

sek kompenzálása az elmúlt négy évben minden alkalommal megtörtént. A pénzügyi helyzet követ-

kezetes és szigorú figyelemmel kísérése minden alkalommal mintaszerű volt, aminek következtében 

az éveket pozitív szaldóval zártuk. A BPMK gazdálkodással foglalkozó dolgozói mindent megtettek 

azért, hogy ez a helyzet következetesen fennálljon. 

 

A Felügyelő Bizottság vizsgálatai során megállapította, hogy a költségvetési tervek reálisan és meg-

fontoltan készültek, aminek következtében teljesítésük a nehézségek ellenére sikeres volt, amiért 

minden közreműködőt maradéktalan elismerés illet. Sikernek tekintjük, hogy ez a jogos igény telje-

sült. A Felügyelő Bizottság köszönetét fejezte ki a BPMK vezetése felé, mert az egész kamara költ-

ségvetési egyensúlyát a BPMK pénzügyi és adminisztratív dolgozói biztosították és biztosítják ma 

is.   

 

Az elmúlt évek nem voltak problémamentesek. Bevételeinket csökkentették a kamatváltozások, az 

egyes szolgáltatások törvényileg díjmentessé tétele, és az állami támogatások időbeli elcsúszásai. 

Mindezeket a nehézségeket sikerült kellő időben kompenzálni, és így pénzügyi helyzetünk egyen-

súlyban maradt. 

 

Rendkívül fontosnak tartjuk, hogy ez a helyzet továbbra is fennálljon, hiszen a BPMK működése 

nemcsak a budapesti és Pest megyei mérnökök, hanem a Magyar Mérnöki Kamara valamennyi dol-

gozója és mérnök tagja érdekeit szolgálja. A jövőre vonatkozóan — ahogy eddig is — megválasztá-

sunk esetén igyekszünk mindent megtenni, hogy kamaránk eredményessége tovább javuljon. 

 

 

 

Budapest, 2019. március Bocsák István 

  BPMK FB elnök 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

3. HATÁROZATI JAVASLAT 
 

A BPMK Küldöttgyűlése az Felügyelő Bizottság beszámolóját elfogadja. 
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A BPMK 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERVÉNEK TELJESITÉSE 

 
2018.12.31  adatok eFt-ban   

  BEVÉTELEK 2018.terv Központ Vállalkozás Oktatás Energetika Összesen  %  

1.1 Tagdíj bevétel       232 000         237 321                  237 321     
      
102,3     

1.11 Igazgatási és egyéb szolg.bevétel 
      108 000           98 140           

         98 140     
        
90,9     

1.12 Oktatási tevékenység bevétele 
        92 000             109 505       

       109 505     
      
119,0     

1.2 Egyéb bevételek (kamat)           6 000     
         7 
579             8 873         

         16 452     
      
274,2     

1.3 TÁMOGATÁS /Tartalék felhasználás         60 000     
         5 
000                81 785     

         86 785     
      
144,6     

1.0 Összes bevétel       498 000         348 040             8 873         109 505            81 785            548 203     
      
110,1     

         

 
KIADÁSOK 

       
2.1 Anyagköltség és energia ktg           7 000     

         3 
170                955              4 876                   9 001     

      
128,6     

2.2 Nyomtatvány, irodaszer, szakkönyv           2 000     
         1 
424                1 272                   2 696     

      
134,8     

2.0 Anyagköltség összesen           9 000     
         4 
594                955              6 148                       -              11 697     

      
130,0     

3.0 Előfizetési dijak           1 000     
            
749                          749     

        
74,9     

3.1 Telefon,posta és internet ktg           6 000     
         2 
176                3 291                   5 467     

        
91,1     

3.2 Bérleti dijak         45 000           30 369             1 375           10 887              4 274              46 905     
      
104,2     

3.3 Javitási költség           2 000                     962                      962     
        
48,1     

3.4 Rendezvény, reklám-propaganda költség           8 000     
         7 
270             1 060              2 610                10 940     

      
136,8     

3.5 Oktatási, továbbképzési, részvételi dijak           1 000     
            
182                          182     

        
18,2     

3.6 Bel- és külföldi kiküldetési költség           4 000     
         2 
666                   455                  271                 3 392     

        
84,8     

3.7 Fénymásolás, foto nyomda           1 000     
            
479                   443                  419                 1 341     

      
134,1     

3.8 Egyéb igénybe vett szolgáltatások         80 000           21 692                360           35 839            39 710              97 601     
      
122,0     

3.0 Igénybe vett szolgáltatások költségei       148 000           65 583             2 795           54 487            44 674            167 539     
      
113,2     

4.1 Bankköltség           4 000     
         1 
727                   812                   2 539     

        
63,5     

4.2 Szakértői dijak         17 000                  14 791              14 791     
        
87,0     

4.3 Különféle egyéb költségek           2 000     
            
880                158     

                 
7                   1 045     

        
52,3     

4.0 Egyéb szolgáltatások költségei         23 000     
         2 
607                158                 819            14 791              18 375     

        
79,9     

5.1 Állományi bérköltség       109 000           76 816             1 200           20 304            11 915            110 235     
      
101,1     

5.2 Tiszteletdijak         35 000           35 971                    35 971     
      
102,8     

5.3 Megbizási dijak         17 000     
         2 
380                1 560              9 573              13 513     

        
79,5     

5.4 Szerzői dijak           1 000                                  -     
              
-      

5.5 Költségtéritések           2 000     
            
915                     80                      995     

        
49,8     

5.6 Reprezentációs költség         10 000     
         3 
378             1 591              8 819                    35              13 823     

      
138,2     

5.7 Egyéb személyi jellegű kifizetések           5 000     
         4 
351                3 223                   7 574     

      
151,5     

5.8 TB nyugdij és egészségbiztositási járulék         31 500           21 147                234              3 936              4 145              29 462     
        
93,5     

5.9 EHO (eho, EKHO, munkaadói jár)           4 000     
         2 
718                539              3 416                   6 673     

      
166,8     

5.0 Személyi jellegű kifizetések összesen       214 500         147 676             3 564           41 338            25 668            218 246     
      
101,7     

6.0 Értékcsökkenési leirása           3 000     
         2 
376                1 118                       -                 3 494     

      
116,5     

7.0 MMK tagdijhányada        120 000         123 528                3 289              126 817     

      

105,7     

8.0 Támogatások 
              
500     

            
250             1 400                     1 650     

      
330,0     

9.0 Összes költség és ráforditás       518 000         346 614             8 872         107 199            85 133            547 818     
      
105,8     

  Tárgyévi tartalék -       20 000     
         1 
426                     1              2 306     -        3 348                    385       

 
Budapest, 2019.02.26.  Összeállította:  

   
 Fűtő Gabriella  
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a BPMK 2018. évi költségvetési tervének teljesitése 

a 2019. évi terv módositása, valamint a 2020 évi terve 

  
 adatok ezer Ft-ban  

  BEVÉTELEK 2018 tény 2019.évi terv 2019.mód.terv 2020.évi terv 

1.1 Tagdij bevétel          237 321              232 000              252 000              252 000     

1.11 Igazgatási és egyéb szolg. bevétel            98 140              108 000              147 000              147 000     

1.12 Oktatási tevékenység bevétele          109 505                92 000              107 000              107 000     

1.2 Egyéb bevételek (pl.Kamat, vállalkozás)            16 452                  6 000                16 000                16 000     

1.3 Támogatás/Tartalék felhasználás            86 785                60 000                11 000                11 000     

1.0 Összes bevétel          548 203              498 000              533 000              533 000     

 
KIADÁSOK 

    
2.1 Anyagköltség és energia ktg.              9 001                  7 000                  7 000                  7 000     

2.2 Nyomtatvány, irodaszer, szakkönyv              2 696                  2 000                  2 300                  2 300     

2.0 Anyagköltség összesen            11 697                  9 000                  9 300                  9 300     

3.0 Előfizetési dijak                 749                  1 000                  1 000                  1 000     

3.1 Telefon, posta és internet ktg.              5 467                  6 000                  6 000                  6 000     

3.2 Bérleti dijak            46 905                45 000                47 000                47 000     

3.3 Javitási költség                 962                  2 000                  2 000                  2 000     

3.4 Rendezvény, reklám-propaganda költség            10 940                  8 000                11 000                11 000     

3.5 Oktatási, továbbképzési, részvételi dijak                 182                  1 000                     500                     500     

3.6 Bel- és külföldi kiküldetési költség              3 392                  4 000                  4 000                  4 000     

3.7 Fénymásolás, foto nyomda              1 341                  1 000                  3 000                  3 000     

3.8 Egyéb igénybe vett szolgáltatások            97 601                80 000                83 700                73 500     

3.0 Igénybe vett szolgáltatások költségei          167 539              148 000              158 200              148 000     

4.1 Bankköltség              2 539                  4 000                  4 000                  4 000     

4.2 Szakértői dijak            14 791                17 000                  4 000                  4 000     

4.3 Különféle egyéb költségek              1 045                  2 000                  2 000                  2 000     

4.0 Egyéb szolgáltatások költségei            18 375                23 000                10 000                10 000     

5.1 Állományi bérköltség          110 235              109 000              120 000              120 000     

5.2 Tiszteletdijak            35 971                35 000                40 000                40 000     

5.3 Megbizási dijak            13 513                17 000                  5 000                  5 000     

5.4 Szerzői dijak                      -                  1 000                  1 000                  1 000     

5.5 Költségtéritések                 995                  2 000                  1 000                  1 000     

5.6 Reprezentációs költség            13 823                10 000                14 000                14 000     

5.7 Egyéb személyi jellegű kifizetések              7 574                  5 000                  8 000                  8 000     

5.8 TB nyugdij és egészségbiztositási járulék            29 462                31 500                30 000                30 000     

5.9 Egészségügyi hozzájárulás              6 673                  4 000                  7 000                  7 000     

5.0 Személyi jellegű kifizetések összesen          218 246              214 500              226 000              226 000     

6.0 Értékcsökkenési leirása              3 494                  3 000                  3 000                  3 000     

7.0 MMK tagdijhányada           126 817              120 000              135 000              135 000     

8.0 Támogatások és egyéb ráforditások              1 650                     500                  1 500                  1 500     

9.0 Összes költség és ráforditás          547 818              518 000              543 000              532 800     

Tárgyévi tartalékképzés/felhasználás                 385     -          20 000     -          10 000                     200     

 
Budapest, 2019. március 04 

 
Készítette: Berényiné Nagy Mária 
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5. HATÁROZATI JAVASLAT:  

 

A Küldöttgyűlés a 2018. évi beszámolót 221 445 ezer Ft mérleg főösszeggel, illetve  

385 ezer Ft tárgyévi eredménnyel elfogadja. 

 

6. HATÁROZATI JAVASLAT: 

 

A Küldöttgyűlés a 2019. évi költségvetési terv módosítását 533 millió Ft összes bevétel, 

és 543 millió Ft összes költség előirányzattal - 10 millió Ft tartalék felhasználásával  

elfogadja. 

 

7. HATÁROZATI JAVASLAT: 

 

A Küldöttgyűlés a 2020. évi költségvetési tervet 533 millió Ft összes bevétel, és  

532 800 ezer Ft összes költség előirányzattal – tartalék felhasználás nélkül irányozza  

elő és fogadja el. 
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V. MELLÉKLETEK 

 
A MÉRNÖKI TEVÉKENYSÉG VÉGZÉSÉHEZ FONTOSABB JOGSZABÁLYOK JEGYZÉKE 

A mindenkori hatályos jogszabályok elérhetők a www.njt.hu honlapon. 
Törvények  

1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről  
1995. évi LVII. törvény a vízgazdálkodásról  
1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól  
1995. évi XXVIII. törvény a nemzeti szabványosításról  
1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról  
1996. évi LVIII. törvény a tervező és szakértő mérnökök, valamint építészek szakmai kamaráiról  
1996. évi CXVI. törvény az atomenergiáról  
1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről  
1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről   
2009. évi LXXVI. törvény a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól  
2011. évi CVI. törvény a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól  
2012. évi I. törvény a Munka Törvénykönyvéről  
2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről  
2015. évi CXLIII. törvény a közbeszerzésekről  
2015. évi LVII. törvény az energiahatékonyságról  
2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról  
2016. évi XXIX. törvény az igazságügyi szakértőkről  

Kormányrendeletek 
253/1997 (XII.20.) korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről  
238/2005.(X.25.) korm. rendelet az építésfelügyeleti bírságról  
245/2006.(XII.5.) korm. rendelet az építésügyi bírság megállapításának részletes szabályairól  
343/2006.(XII.23.) korm. rendelet az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről  
176/2008.(VI.30.) korm. rendelet az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról  
264/2008. (XI.6.) korm. rendelet a hőtermelő berendezések és légkondicionáló rendszerek energetikai felülvizsgálatáról 
102/2009. (V.11.) korm. rendelet az áruk és egyes szolgáltatások szabad áramlásának biztosításával összefüggésben 

egyes európai uniós jogi aktusokban előírt bejelentési,értesítési, tájékoztatási és jelentéstételi kötelezettségek teljesí-
téséről  

186/2009.(IX.10.) korm. rendelet a bejelentésköteles szolgáltatási tevékenységek tekintetében a bejelentés elmulasztása 
esetén fizetendő bírságról, továbbá a szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóságok általános kijelöléséről  

191/2009.(IX.15.) korm. rendelet az építőpari kivitelezési tevékenységről  
297/2009.(XII.21.) korm. rendelet a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízgazdálkodási és tájvédelmi szakértői tevé-

kenységről  
354/2009.(XII.30.) korm. rendelet a munkabiztonsági szakértői tevékenységről  
14/2010. (II.5.) korm. rendelet a közlekedési területeken végzett szakértői tevékenység folytatásának részletes feltételei-

ről, valamint a bejelentésre és a nyilvántartás vezetésére vonatkozó részletes eljárási szabályokról  
176/2011.(VIII.31.) korm. rendelet a közúti infrastruktúra közlekedésbiztonsági kezeléséről  
247/2011. (XI.25.) korm. rendelet az atomenergia alkalmazása körében eljáró független műszaki szakértőről  
375/2011.(XII.31.) korm. rendelet a tűzvédelmi tervezői tevékenység folytatásának szabályairól  
312/2012. (XI.8.) korm. rendelet az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az 

építésügyi hatósági szolgáltatásról  
313/2012.(XI.8.) korm. rendelet az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központról, valamint az Országos Építés-

ügyi Nyilvántartásról  
314/2012.(XI.8.) korm. rendelet a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a tele-

pülésrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről  
266/2013. (VII. 11.) korm. rendelet az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről  
297/2009. (XII. 21.) Korm. rendelet a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízgazdálkodási és tájvédelmi szakértői tevé-

kenységről  
322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és 

mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól  
181/2003. (XI. 5.) Korm. rendelet a lakásépítéssel kapcsolatos kötelező jótállásról  
275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet az építési termék építménybe történő betervezésének és beépítésének, ennek során 

a teljesítmény igazolásának részletes szabályairól  
146/2014. (V. 5.) Korm. rendelet a felvonókról, mozgólépcsőkről és mozgójárdákról  
122/2015. (V. 26.) Korm. rendelet az energiahatékonyságról szóló törvény végrehajtásáról  
327/2015. (XI. 10.) Korm. rendelet az egyéb célú földmérési és térképészeti tevékenységgel összefüggő szakmagyakor-

lás részletes szabályairól 
155/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet a lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről 
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