
A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

PK-542
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2019. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Tárgyév:Nyilvántartási szám:

Időszak terjedelme:

időszak kezdete időszak vége

egész év töredék év

2020.09.28 13:46:53

01 Fővárosi Törvényszék

BUDAPESTI ÉS PEST MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA

0 1 0 3 0 0 0 0 0 1 2 2 0 1 9

2 0 1 9 0 1 0 1 2 0 1 9 1 2 3 1

Ny.v.:1.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2020.09.28 22.01.12



A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése: Tárgyév:

Időszak terjedelme:

időszak kezdete időszak vége

töredék évegész év

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:

Ügyszám:

Nyilvántartási szám:

/ . /

Jogi személy szervezeti egység neve:

Jogi személy szervezeti egység székhelye:
Irányítószám: Település:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

PK-542

2019. év

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

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 9

2 0 1 9 0 1 0 1 2 0 1 9 1 2 3 1

BUDAPESTI ÉS PEST MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA

1 1 1 7 Budapest

Kaposvár utca

5-7

    

0 1 0 3 0 0 0 0 0 1 2

1 2 0 0 P k 6 1 4 3 3  9 6   

1 8 0 8 4 2 0 7 2 4 3

Kassai Ferenc

Budapest 2 0 2 0 0 3 2 5

Ny.v.:1.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2020.09.28 22.01.13



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 eredmény vállalkozási tevékenységből

V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből
     (közhasznú tevékenységből)

I. Hátrasorolt kötelezettségek

G. Passzív időbeli elhatárolások

C.

PK-542
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2019. év

BUDAPESTI ÉS PEST MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA

69 977 61 112

660 660

67 817 58 952

1 500 1 500

119 477 115 606

9 977 15 382

109 500 100 224

31 991 43 872

221 445 220 590

134 915 135 565

134 529 134 915

384 289

2 361

86 291 74 074

86 291 74 074

239 10 951

221 445 220 590

Ny.v.:1.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2020.09.28 22.01.13



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

PK-542
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2019. 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

BUDAPESTI ÉS PEST MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA

8 873 23 154 8 873 23 154

537 210 564 267 537 210 564 267

237 321 264 963 237 321 264 963

86 785 49 650 86 785 49 650

2 120 19 2 120 19

539 330 564 286 8 873 23 154 548 203 587 440

193 671 195 035 3 750 13 086 197 421 208 121

214 682 208 494 3 564 7 225 218 246 215 719

35 971 33 533 35 971 33 533

3 494 3 810 3 494 3 810

127 099 156 658 1 557 2 446 128 656 159 104

538 946 563 997 8 871 22 757 547 817 586 754

384 289 2 397 386 686

36 36

384 289 2 361 386 650

Ny.v.:1.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2020.09.28 22.01.13



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-542
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2019. év

BUDAPESTI ÉS PEST MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA

86 785 49 650 86 785 49 650

Ny.v.:1.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2020.09.28 22.01.13



1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

1.1 Szervezet

1.2 Székhely
Település:Irányítószám:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.3 Ügyszám:

1.4 Nyilvántartási szám: 

1.6 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

// .

1.5 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

1.1 Jogi személy szervezeti egység

Irányítószám: Település:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.2 Székhely

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja:

3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:
3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

PK-542

2019. év

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

BUDAPESTI ÉS PEST MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA

1 1 1 7 Budapest

Kaposvár utca

5-7

    

1 2 0 0 P k 6 1 4 3 3  9 6   

0 1 0 3 0 0 0 0 0 1 2

1 8 0 8 4 2 0 7 2 4 3

Kassai Ferenc

Mérnökök kamarai képviselete

1996.évi LVIII.törvény

kamarai tag tervező és szakértő mérnökök

Ny.v.:1.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2020.09.28 22.01.13



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

5. Cél szerinti jutattások kimutatása

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás

(Adatok ezer forintban.)

Előző év Tárgyév

5.2   Cél szerinti juttatás megnevezése Előző év Tárgy év

5.3   Cél szerinti jutattás megnevezése Előző év Tárgy év

5.1   Cél szerinti juttatás megnevezése

Cél szerinti juttatások kimutatása
(összesen)

Cél szerinti juttatások kimutatása
(mindösszesen)

Előző év (1) Tárgyév (2)

6.2   Tisztség Előző év (1) Tárgy év (2)

6.1   Tisztség

A.    Vezető tisztségviselőknek nyújtott
        juttatás (mindösszesen):

PK-542
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2019. év

BUDAPESTI ÉS PEST MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA

vezető tisztségviselők 33 856 35 971

33 856 35 971

Ny.v.:1.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2020.09.28 22.01.13



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-542
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2019. év

BUDAPESTI ÉS PEST MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA

548 203 587 440

548 203 587 440

547 817 586 754

218 246 215 719

386 650

0 0

Ny.v.:1.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2020.09.28 22.01.13



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-542
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2019. év

BUDAPESTI ÉS PEST MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA

Épületek energetikai tanúsításával kapcsolatos jogszabályi feladatok ellátása

Miniszterelnökség                                                                          (adatok: ezer Ft-ban)

2018.06.01.-2019.05.31.

43 000

11 040

11 040

0

6 777

2 729

1 534

11 040

Ny.v.:1.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2020.09.28 22.01.13



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-542
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2019. év

BUDAPESTI ÉS PEST MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA

Épületek energetikai tanúsításával kapcsolatos jogszabályi feladatok ellátása

Innovációs és Technológiai Minisztérium                             (adatok: ezer Ft-ban)

2019.06.01.-2020.12.31.

100 000

34 512

34 512

0

13 931

20 581

0

34 512

Ny.v.:1.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2020.09.28 22.01.13



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-542
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2019. év

BUDAPESTI ÉS PEST MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA

Innovációs és Technológiai Minisztérium                              (adatok: ezer Ft-ban)

A Kamara jogszabályban rögzített és ahhoz kapcsolódó szakmai feladatainak ellátása

2019.01.01.-2019.12.31.

5 000

5 000

5 000

5 000

2 808

2 192

0

5 000

Ny.v.:1.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2020.09.28 22.01.13



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

CSATOLT MELLÉKLETEK

1. Megjelenítésre kerülő mellékletek

2. Megjelenítésre nem kerülő mellékletek

(Melléklet típusonként csak 1 dokumentum csatolható)

PK-542
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2019. év

PK-542-01 Könyvvizsgálói jelentés

PK-542-02 Szöveges beszámoló Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-542-03 Kiegészítő melléklet Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-542-04 Meghatalmazás Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:jogosultság igazolása, amennyiben nem a szervezet saját Cégkapuján
vagy nem a bejegyzett képviselő Ügyfélkapuján keresztül kerül
előterjesztésre a beszámoló

BUDAPESTI ÉS PEST MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA

Ny.v.:1.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2020.09.28 22.01.13



PK-542
PK-542-01 Könyvvizsgálói jelentés

BPMK_2019_könyvvizsgálói jelentés.pdf



  
Dr. Rocskai János kamarai tag könyvvizsgáló 

                                                                                                                                                                                            

            
____________________________________________________________________________________________________ 
H-1037 Budapest, Viharhegyi út 2/A                                                   1                                                   
+36-20-9356-232      

 
 

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 (1117 Budapest Kaposvár utca 5-7,  cégjegyzék száma: 01-03-0000012) 2019. évi egyszerűsített éves 
beszámolójának könyvvizsgálatát, amely egyszerűsített éves beszámoló a 2019. december 31-i fordulónapra 
készített mérlegből  
  – melyben az eszközök és források egyező végösszege  220.590 E Ft, 
                                                az adózott eredmény 650 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 
2019. 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, 2020. március 25. 
 
 
        Dr. Rocskai János 
                             kamarai tag könyvvizsgáló  
                             kamarai tagsági szám: 004148 
                                                                                          1037 Budapest,  Viharhegyi út 2/A 
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BESZÁMOLÓ 

 A BPMK 2019. évi TEVÉKENYSÉGÉRŐL  
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 Székhely változás 
 

A BPMK székhelye 2019. április 1-től megváltozott, az új cím: 1117 Budapest, Kaposvár u. 5-7. 
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A Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara (a továbbiakban BPMK) a legnagyobb létszámú te-

rületi mérnöki kamara – az országos taglétszám felét adja – köztestület. 

A kamarai tagsághoz, ill. nyilvántartáshoz kötött mérnöki tevékenységet a kamara tagjai az ország egész területén végez-

hetik. A kötelező tagság lehetővé teszi azt, hogy a kamara a hivatás etikai és szakmai normáit megállapítsa, és azoknak 

érvényt szerezzen. A BPMK tevékenységének célja az adott szakmai terület mérnöki munkáihoz az elvárható szakmai, 

jogszabályi, szabályozási és szellemi háttér létrehozása, illetve a létrehozásban játszott meghatározó, koordinatív szerep.  
 

Kamarai taglétszám, nyilvántartottak száma:  

 

 
 

 
 

 

 



3 
 

A BPMK tagjainak megoszlása: 
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Kötelező szakmai továbbképzés 

A mérnökök tudásának naprakészségét a BPMK a saját maga által végzett továbbképzések révén biztosítja. A 

továbbképzési kötelezettség teljesítése érdekében, kamaránk több szakmai továbbképzést is szervezett, különböző szakte-

rületeken.  

A továbbképzésekbe a BPMK bevonja a felsőoktatás és a gyakorlati élet legkiemelkedőbb képviselőit, elismert szaktekin-

télyeit.  

 

 

 

Továbbképzéseink sorából kiemelhető:  

• A 2019. júniusában nagysikerű Hidász Napokat a hazai hidász szakemberek Balatonfüreden a Közlekedésfej-

lesztési Koordinációs Központ és a BPMK szervezésében tartottak. A jelenlegi munkákról és a közeljövő projekt-

jeiről Magyar Közút, a Budapest Közút, a MÁV, a BME, a Helsinki Műszaki Egyetem és a Freyssinet szakembe-

rei adtak összefoglalókat. 

 

• 2019.  május 14-16. Közlekedésfejlesztés Magyarországon – Siófoki konferencia 

A közel két évtizedes múltra visszatekintő „Közlekedésfejlesztés Magyarországon” című konferencia a közleke-

dési szakma hagyományos konferenciája, egyben a BPMK szakmai továbbképzése is. A májusi háromnapos ren-

dezvényen minden évben a közlekedés alakulását befolyásoló szakterületek, valamint a közlekedési alágazatok 

aktuális kérdései, feladatai kerülnek megbeszélésre. A Közlekedési Kultúra Napja keretén belül megrendezésre 

került szakmai konferencia négy fő témakörben várta az érdeklődőket: 1. A közlekedés gazdasági, szociológiai, 

társadalmi környezete; 2. Az innováció és a forgalombiztonság összefüggése; 3. A közlekedés alakulására ható 

tényezők; 4. A közlekedési alágazatok aktuális kérdései. 

A konferenciát a házigazda nevében köszöntötte Wagner Ernő, a Somogy Megyei Mérnöki Kamara elnöke, majd 

Mosóczi László, az ITM közlekedéspolitikáért felelős államtitkára. 

 

• Épületgépész Tervezői Konferencia  

„Biztonság és kényelem” címmel zajlott le a nagy érdeklődést kiváltott, kiállítással egybekötött, IV. Épületgépész 

Tervező Konferencia, melyet a BPMK a Magyar Mérnöki Kamara (a továbbiakban:MMK) Épületgépészeti Ta-

gozat bevonásával rendezett szeptember 27-én a Lurdy Konferencia- és Rendezvényközpontban. A kiállítással 

egybekötött rendezvény előadói a szakterület elismert és kiváló képviselői, akiktől első kézből kaphattunk hiteles 

tájékoztatást, a napjainkat és jövőnket közvetlenül befolyásoló szakterületekről. 
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• BIM  
A BPMK és a MABIM közösen szervezett konferenciát 2019. évben.  A műszaki fejlődés eredményeként új lehe-

tőségek nyílnak meg; megváltoznak a korábban megszokott gyakorlatok. Az információs társadalom térnyerésé-

vel a korábban használt fogalmak új tartalmakat is kapnak. Az informatika fejlődésével ma már intelligens város-

okról beszélünk. Az informatika lényeges eszköz a fenntartható városok/települések megvalósításához, egybeépül 

a városok/települések fejlesztésével. 

 

• „E- MOBILITÁS MÁSKÉPPEN V.”  

A BPMK a Jedlik Ányos Klaszterrel és további szervezetekkel együttműködve október 16-án „E-mobilitás más-

képpen” mottóval ötödik alkalommal szervezett konferenciát a Budapesti Vásárközpontban, az Automotive Hun-

gary Kiállítás nyitónapján.  A korábbi konferenciákon megállapításra került, hogy az e-mobilitás jövőjét tekintve, 

hosszú távon és rendszerben kell gondolkodni. Mint általában, az e-mobilitás esetében sincs egyetlen, mindent 

megoldó módszer, de mindig törekedni kell a pillanatnyilag és a jövőbe tekintve is a legjobbra. A fejlesztések so-

rán szem előtt kell tartani a környezetszennyezés, a fenntarthatóság, a kényelmi szempontokat, a járművek eseté-

ben és az egyéb alkalmazások során nem kevésbé fontos az ár, azaz az eladhatóság és természetesen az üzemelte-

tési költség. A nemzetgazdasági szempontból a nemzeti jövedelem növelése érdekében különös érdekünk a hazai 

fejlesztés és gyártás. Törekednünk kell arra, hogy ezen a területen is minél több versenyképes termékekkel jelen-

hessünk meg a világpiacon. 

Az idei konferencián áttekintettük az akkumulátoros és tüzelőanyag cellás járművek jelenlegi helyzetét a világon, 

elemeztük előnyeit és hátrányait, az alkalmazásuk eddigi tapasztalatait, ösztönzőit és korlátait, a hazai kutatás fej-

lesztés irányait, gyártási lehetőségeit. 

Kerekasztal beszélgetés keretében tekintettük át és vitattuk meg az e-mobilitás helyét a hazai közlekedés-, ipar- és 

környezetpolitikában, az új nemzeti energiastratégiában, különös figyelmet fordítva annak feltárására, miképpen 

lehet integrálni a hazai mérnökök kreativitását a hazai gyártást a nemzetközi fejlesztési és gyártási folyamatokba. 

 

• Épületgépészek Napja konferencia  

November 29-én XXIV. alkalommal rendezték meg a Magyar Épületgépészek Napját, az épületgépészek szakmai 

találkozóját. Az „Egészség, Kényelem, Hatékonyság” mottóval megrendezett programok fővédnöke dr. Palkovics 

László innovációs és technológiai miniszter, védnökei dr. prof. Orbulov Imre Norbert BME Gépészmérnöki Kar 

dékán, Nagy Gyula MMK elnök. A már megszokott programok, mint a diplomaterv előadások, a BPMK kötelező 

szakmai továbbképzései, a Magánépítkezők fóruma és a nagyszabású kiállítás mellett az épületgépész hallgatók 

vetélkedője a BME ÉPGET Tanszék Stockes laboratóriumában színesítette a szakmai napot. A szakmai nap a ki-

állítás megnyitásával kezdődött. A kiállítást Chappon Ákos, a Kamleithner-Hungária Kft. cégvezetője, a rendez-

vény főtámogatója és dr. Csoknyai Tamás, a BME ÉPGET Tanszék vezetője nyitotta meg, aki külön örömét fe-

jezte ki, hogy az 50 kiállító és az 1000 regisztrált látogató mellett, idén először szakgimnazista diákok is részt vet-

tek a jeles eseményen. Párhuzamos rendezvény volt – meghívott résztvevőkkel – a PAKS II. PROJEKT címmel. 

A rendezvény célja az volt, hogy tájékoztatást adjon a projektről és elősegítse a potenciális beszállítókkal, közre-

működőkkel történő kapcsolatfelvételt. 

 

• OTSZ képzés 

„Tervezés, kivitelezés, ellenőrzés a változó jogi környezetben, fókuszban az OTSZ 5.1 előírásainak változásai” 

címmel zajlott le a nagy érdeklődést kiváltott Építészeti Tűzvédelmi Konferencia és kiállítás, melyet a Miniszter-

elnökség és a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szakmai védnöksége alatt, a TSZVSZ Magyar 

Tűzvédelmi Szövetség és BPMK rendezett január 23-án a Lurdy Konferencia és rendezvényközpontban. A kon-

ferencia fő témája volt az Országos Tűzvédelmi Szabályzat 3 év jogalkotási munkája alapján elkészült finomhan-

golásának bemutatása az építésügy területén tevékenykedő szakmagyakorlók számára. A rendezvény szakmai 

támogatói voltak; az MMK Tűzvédelmi Tagozata, a Magyar Építész Kamara Tűzvédelmi Tagozata, Tűzvédelmi 

Mérnökök Közhasznú Egyesülete. 

 

Szakmai továbbképzéseken felül az alábbi témában tartottunk továbbképzéseket: 

- Elektronikus építési napló: minden hónapra szerveztünk egy csoportos oktatást, ezen felül több esetben kihelye-

zett képzéseket kértek mérnök és kivitelező vállalkozások.  
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Energetikai tanúsítványok 
Magyarországon

A BPMK TÖRVÉNYI FELHATALMAZÁS ALAPJÁN VÉGZETT KIEMELT 

ORSZÁGOS FELADATAI 
 

AZ ÉPÜLETEK ENERGETIKAI TANÚSÍTÁSÁNAK MINŐSÉGELLENŐRZÉSE 
 

A BPMK 2013. január 1 óta végzi jogszabályban előírt feladatát az épületenergetikai tanúsítványok (a továbbiakban: 

tanúsítványok) ellenőrzését.  
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Időszak 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Összesen 

Energetikai tanúsítványok Magyarországon 

Éves mennyiség 92 636 119 298 148 363 165 471 174 240 181 182 175 749 1 056 939 

Eltérés az előző évtől - 26 662 29 065 17 108 8 769 6 942 -5 433 - 

BPMK által ellenőrzött tanúsítványok 

Éves mennyiség 2 414 2 921 3 603 4 264 4 367 4 551 4 433 26 408 

Eltérés az előző évtől - 507 682 661 103 184 -118 - 
 

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

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

zésre 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 problémás tanúsítások 

utóellenőrzésre kerülnek, és amennyiben szükséges, a jogszabály szerinti szankcionálást alkalmaz a BPMK. A legsúlyo-

sabb szankcionálás 3 évre eltiltás a szakmagyakorlástól, de a jogszabályok lehetővé teszik a figyelmeztetést, illetve a 

pénzbírságot is. A szankcionáltak fellebbezéssel élhetnek az országos kamaráknál (MMK és MÉK), és ezek döntése ellen 

még a bíróságnál is. 

Az ellenőrzések tapasztalatai alapján 10 tanúsítvánnyal kapcsolatban figyelmeztettük a tanúsítót, hogy javítsa ki a hibás, 

hiányos tanúsítványt, 3 tanúsítvány esetében bírság kiszabása mellett figyelmeztettük a tanúsítót a javításra, mivel már 

korábban is többször követett el szakmai hibát. Két főt jogosulatlan munkavégzés miatt kellett bírsággal sújtanunk. 

Még 2016-ban kezdeményeztük egy tanúsító 3 évre való eltiltását a szakmagyakorlástól. A tanúsító nem értett egyet a 

döntéssel, a hosszas jogorvoslati eljárások 2019. decemberében zárultak le, és a Fővárosi Törvényszék elutasította a tanú-

sító keresetlevelét. Az eltiltás így jogerőssé és végrehajthatóvá vált. 

2020. április 8. szerda 12:55 2020. 04. 08. 14:12 

 Az ellenőrzések tapasztalatait részletes résztanulmányokban ismertetjük, eddig a BPMK 14 többszáz oldalas résztanul-

mányt készített. 
 

A tanúsítványok ellenőrzésének néhány tapasztalata a 2019. I. félévi tanúsítványok ellenőrzése alapján: 

• A tanúsítványok 11 %-a új építésű épülethez készült, 87 % nem új építésű épülethez (legnagyobb részt értékesítés 

miatt) készült. 

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

si épülethez készült. 

• 75 % elfogadható minőségű, 1 % értékelésre alkalmatlan (pl. nem megvalósult, hanem tervezett állapotról ké-

szült), 2 % két kategóriás hibával készült.  

• Leggyakoribban a CC kategória. 

• Legtöbbször a Winwatt programot használják (75 %). 
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A 2019. II. félévében készült tanúsítványok ellenőrzésére 2020. I. félévében kerül sor. 
 

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

alkotóknak megküldtük. 
 

A jogszabályalkotókkal folytatott egyeztetések eredményeként a 266/2013.(VII.11.) Korm. rendelet úgy módosult, hogy a 

TÉ – épületenergetikai tanúsítók számára is kötelezővé tették a továbbképzést (jogi továbbképzést és évenkénti szakmai 

továbbképzést), ami remélhetően szintén javítani fogja a tanúsítványok minőségét. 

 

 

ATOMENERGETIKAI SZAKÉRTŐK  
 

Az atomenergia alkalmazása körében eljáró független műszaki szakértőről szóló 247/2011. (XI. 25.) Korm. rendelet ha-

tályba lépésével 2012-től mérnöki kamarai hatáskörbe került a jogosultságok kiadása, más jogosultságoktól lényegesen 

eltérő feltételekkel. A jogosultságok elbírálását országos hatáskörrel a BPMK működteti, a jogosultságok kiadását az 

egyes területi mérnöki kamarák végzik, a kérelmezők lakcímének megfelelően. 

A 2019. év feladatai két fő részből áll:  

egyrészt az új eljárásban lefolytatott kérelmek minősítési ügyeiben való közreműködés (országos hatáskörrel) és a BPMK 

hatáskörében tartozó ügyekben hozott döntéshozatal, 

másrészt a 247/2011.(XI.25.) Korm. rendelet módosítása miatti átsorolásokkal kapcsolatos eljárásokat is le kellett folytat-

nia BPMK-nak, illetve közreműködnie kellett a területi kamarák átsorolással kapcsolatos eljárásaiban a minősítések kap-

csán. 

Az alábbi táblázat az új kérelmek okán lefolytatott eljárások adatait tartalmazza. 

 

Év 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Összesen 

Kérelmet benyújtók száma (fő): 

                        Ebből BPMK: 

172 

136 

39 

25 

17 

15             

33 

20 

23 

13 

16 

      6 

20 

13 

30 

20 

350 

248 

Jogosultságot szerzett (fő): 

                        Ebből BPMK: 

165 

129 

33 

21 

17 

15 

26 

15 

24 

16 

13 

6 

18 

12 

23 

16 

319 

230 

Jogosultságot nem szerzett (fő): 

                        Ebből BPMK: 

7 

7 

6 

4 

0 

0 

4 

2 

2 

0 

3 

0 

2 

1 

3 

2 

27 

16 

Elutasítás (szakterület) 

                        Ebből BPMK: 

6 

6 

3 

2 

11 

6 

13 

9 

9 

5 

9 

1 

6 

2 

8 

6 

65 

37 

Egyéb: (felfüggesztés, minősítés 

folyamatban szakterület): 

                        Ebből BPMK: 

0 

 

0 

0 

 

0 

0 

 

0 

3 

 

3 

0 

 

0 

0 

 

0 

0 

 

0 

13 

 

8 

13 

 

8 

 

A 247/2011.(XI.25.) Korm. rendelet módosítása az alábbi változásokat eredményezte a szakterületek vonatkozásában: 

NSZ-1 szakterületen jogosultsággal rendelkező szakmagyakorlókat (18 fő) NSZ-2.1 szakterületre kellett átsorolni. 

NSZ-2 szakterületen jogosultsággal rendelkező szakmagyakorlókat (25 fő) NSZ-2.2 szakterületre kellett átsorolni. 

Az NSZ-9 szakterület elnevezése változott – ez 62 főt érintett. 

A változásokról a szakmagyakorlók határozattal kaptak értesítést. 

Az NSZ-11 szakterületen jogosultságot szerzett 34 főt nyilatkozattételre kellett felszólítani, arról, hogy a szakmagyakor-

lási tevékenységüket továbbra is a megváltozott szakmai tartalmú NSZ-11 szakterületen kívánják folytatni, vagy e mellet, 

vagy e helyett NSZ-19 szakterületen kívánnak továbbiakban szakmagyakorlatot végezni. 

A nyilatkozatokat a Minősítő Bizottságnak kellett véleményezésre továbbítani és a vélemény alapján történt meg a hatá-

rozathozatal.  

Az új engedélyek és az átsorolások eredményeként 2019. év végéig 291 fő szerzett jogosultságot, az összes szakterületet 

figyelembe véve mindösszesen 606 szakterületen, amelyek szakterületek szerinti eloszlását az alábbi táblázatok, illetve 

diagrammok mutatják be. 
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2012-2019. évben új vagy átsorolással megadott engedélyek szakterületi megoszlása 

 

Szakterület megnevezése Szakterület 

NSz-1 Általános nukleáris biztonság, nukleáris biztonságra való tervezés elvei  1 

NSz-2.1 Determinisztikus biztonsági elemzések - Reaktorfizika, neutronfizika és a nukleáris 

üzemanyag viselkedése 

18 

NSz-2.2 Determinisztikus biztonsági elemzések – Termohidraulika, súlyos baleseti elemzések 25 

NSz-3 Valószínűségi biztonsági elemzések 23 

NSz-4.1 Gépészet - emelőgépek 16 

NSz-4.2 Gépészet - energetikai és áramlástani gépek 90 

NSz-4.3 Gépészet – épületgépészet 13 

NSz-5.1 Nyomástartó berendezések 47 

NSz-5.2 Nyomástartó berendezések - (ASME BPVC III.) 24 

NSz-6 Anyagtudomány, anyagvizsgálat  25 

NSz-7 Építészet, statika, épületszerkezetek, épületszerkezeti anyagok  32 

NSz-8.1Villamos technológia - erősáramú villamos technológia  39 

NSz-8.2 Villamos technológia - gyengeáramú villamos technológia  10 

NSz-9 Villamos technológia - Mérés- és irányítástechnika 66 

NSz-10.1 Vegyészet - vízkémia  12 

NSz-10.2 Vegyészet - radiokémia 16 

NSz-10.3 Vegyészet - nukleáris kémiai technológia 15 

NSz-11 Sugárvédelem 37 

NSz-12 Proliferáció-állóság 3 

NSz-13 Nukleáris védettség  8 

NSz-14 Nukleáris és más radioaktív anyagok szállítása 9 

NSz-15 Nukleárisbaleset-elhárítás 17 

NSz-16 Minőségügy, irányítási rendszerek  11 

NSz-17 Atomerőmű üzemeltetése 29 

NSz-18 Tűzvédelmi rendszerek 2 

NSZ-19 Radioaktív hulladék kezelés 13 

NSz-20 Környezetvédelem  2 

NSz-21 Atomerőmű karbantartása, létesítmény fenntartása  1 

NSz-22 Emberi tényező, szervezeti kérdések  1 

NSz-23 Ember-gép kapcsolat, ergonómia 1 

 
 

A jogszabályváltozások miatt folyamatban van a minősítési eljárást és az azt szabályozó Minősítési Ügyrend és az ahhoz 

kapcsolódó Gyakorlati Útmutató átdolgozása. Az átdolgozás a BPMK közreműködésével folyik, mely többlet feladatot 

jelent. 
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HATÁRON ÁTNYÚLÓ KÉRELMEK  
 

2015 és 2019 között összesen 232 db kérelem érkezett, 137 kérelmezőtől - egyes kérelmezők több területre is kérték az 

engedély megadását.  

Az alábbi négy területre irányultak a kérelmek: 

- tervező 95 db 

- szakértő 10 db 

- felelős műszaki vezető 110 db 

- műszaki ellenőr 17 db 
___________________________________________________________________________________________________________________ 

Összesen: 232 db 

  

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

 

 2015 2016 2017 2018 2019 
Összesen 

Állampolgárság Ú H Ú H Ú H Ú H Ú H 

Angol         4  4 

Belga 1          1 

Cseh  2 7 2 2 6   4 1 24 

Olasz 2    1 1 1 1   6 

Osztrák 2 2 1 1 2 2 4 1  4 19 

Lengyel     3      3 

Német 1    1    1 5 8 

Román     3      3 

Spanyol   5 5  12   2  24 

Szlovák 2 2 2 2 2 3 10 8 1 11 43 

Szlovén         2  2 

Összesen 8 6 15 10 14 24 15 10 14 21 

137 Összesen (Új + Hosz-

szabbítás) 
14 25 38 25 35 
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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 hatósá-

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

külföldi diploma megfelelőség elismerését. 2015 és 2019 között összesen 36 db kérelem érkezett. A kérelmek elbírálásá-

nál nem merült fel probléma. 

 

Okl. kiállító 

ország 
2015 2016 2017 2018 2019 Összes 

Anglia  1    1 

Ausztria   3  1 4 

Dánia   1 2  3 

Lengyelo. 1     1 

Lettország  1    1 

Németo. 1  2 1 2 6 

Románia 3  8 4 4 19 

Szlovákia    1  1 

Összesen 5 2 14 8 7 36 

 

 

Végzettség sz.: 2015 2016 2017 2018 2019 Összes 

építőipari techn.   4   4 

építőmérnök 2  1 2 2 7 

épületgépész m.   1   1 

gépészmérnök    1 1 2 

okl. építőm.   6 3 1 10 

okl. gépészm. 1  1  3 5 

okl. szerk. épí-

tőm. 

  1   1 

okl. vegyész 1     1 

okl. villamosm. 1 1  2  4 

távközlési techn.  1    1 

Összesen 5 2 14 8 7 36 
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EGYSZERŰ BEJELENTÉSSEL KAPCSOLATOS TAPASZTALATOK 
Budapesten és Pest megyében – 2019. évi összefoglaló 

 

A BPMK 2016 júliusa óta végzi jogszabályban előírt feladatát az egyszerű bejelentésekkel történő építkezésekre vo-

natkozóan. 

Tevékenységünk nem tekinthető ellenőrzésnek, bár hasonlít rá. Az ellenőrzéseknél a hibás bejelentések javítása lenne 

szükséges, jelen esetben pedig a hibatípusok elemzése történik. A tapasztalatainkból következő változtatásokra vonatkozó 

javaslatainkat részletes tanulmány formájában megtesszük. 

Az alábbi grafikonon negyedévenkénti bontásban szerepelnek az eddig beküldött tájékoztatók (2019. év végéig összesen 

13 074 db).  

 
 

A grafikonon jól látható, hogy a beérkező tájékoztatók száma növekvő tendenciát mutat; ugyanakkor el kell mondani, 

hogy ebből nem vonhatunk le következtetéseket az építkezési kedvvel kapcsolatban. Több kormányhivatalból ugyanis 

csak kis számban, nem egyenletes időeloszlásban vagy egyáltalán nem érkeztek be adatok. Az alábbi táblázat bemutatja, 

hogy 2018 és 2019 során milyen számban küldték be az egyszerű bejelentésekről a tájékoztatót az érintett kormányhivata-

lok. 

 
 

Szám Eljáró hatóság Beküldési hely 2018. év 

db. 

2019. év 

db. 1. Pest megye Érd Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala Hatósági Főosztály 1235 1180 

2. Gödöllői Járás Pest Megyei Kormányhivatal Gödöllői Járási Hivatala  50 959 

3. Budapest V. kerület Budapest Főváros Kormányhivatala V. Kerületi Hivatala 679 825 

4. Budapest I. kerület Budapest Főváros Kormányhivatala I. Kerületi Hivatala 642 661 

5. Szentendrei Járás Pest Megyei Kormányhivatal Szentendrei Járási Hivatal 610 658 

6. Szigetszentmiklósi Járás Pest Megyei Kormányhivatal Szigetszentmiklósi Járási Hivatala 211 649 

7. Váci Járás Pest Megyei Kormányhivatal Váci Járási Hivatala 242 384 

8. Ceglédi Járás Pest Megyei Kormányhivatal Ceglédi Járási Hivatala 105 237 

9. Gyáli Járás  0 0 

 Összesen: 3774 5553 

 

Problémát jelent, hogy jelentős számban nem tüntetik fel az egyszerű bejelentésekről szóló értesítőkön az építésztervező 

mellett az egyéb szaktervezőket, valamint az épületenergetikai számítást végző erre jogosult személyt. Kérdés, hogy ezek 

az adatok már az egyszerű bejelentésekről is hiányoznak-e, vagy a tájékoztatást küldő kormányhivatalok nem tüntetik fel 

azokat. Szükséges lenne egyértelműen szabályozni ezt a kérdést; egy esetleges szakmai kontroll igénye esetén a szakter-

vezők feltüntetése elengedhetetlen lenne. 

A 2019. év végén a megelőző év adataival összevetett részletes tanulmányt készítettünk az egyszerű bejelentésekkel kap-

csolatos tapasztalatokról. E tanulmányban a benyújtott egyszerű bejelentésekkel, ezek jellemzőivel, a tapasztalatokkal, a 

levonható általános következtetésekkel foglalkozunk, és javaslatokat teszünk a célszerű változtatásokra.  
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BPMK ELNÖKSÉGI BESZÁMOLÓ 
 

Elnökségi ülések napirendi pontjai minden alkalommal: 

 

1. A BPMK előző elnökségi ülése óta történt események 

2. Tagfelvételek, beszámoló a jogosultsági ügyekről és a BPMK Véleményező Testület tevékenységéről 

3. Aktuális feladatok és egyebek 

 

Az előző évekhez hasonlóan rendszeresen, havonta ülésezik, (augusztus kivételével) 11 rendes, valamint 4-5 alkalommal 

rendkívüli ülést tart, hogy az előírt határidőig a felmerülő feladatok, elvégezhetők legyenek. Az elnökségi ülések majd-

nem mindig a hónap első hétfőjén délután kerültek megtartásra, az éves ütemterv szerint. Az elmúlt időszakban a korábbi 

gyakorlatoknak megfelelően a BPMK Pest megyében tartott kihelyezett elnökségi ülést. 

 

BPMK kihelyezett elnökségi ülés 

Zsámbékon, a Szépia Bio & Art Hotelben tartotta 2019. évi kihelyezett elnökségi ülését október 8-án a BPMK. A nyolc-

ezer fős település polgármestere, Horváth László köszöntőjében elmondta, megtiszteltetés és öröm, hogy ismételten 

Zsámbékra látogatott a kamara elnöksége és szakmai partnereik, meghívott vendégeik. Elmondta, hogy a kamara és az 

önkormányzat közötti együttműködés az előző önkormányzati ciklus elején kezdődött meg. Az együttműködés gyümöl-

cseként, az azóta eltelt 5 évben számos projekt és fejlesztés kezdődött meg a településen, amik közül a legjelentősebb és a 

város jövőjében a legfontosabb egy Tudományos és Technológiai Park (TTP) létrehozása. Kassai Ferenc BPMK elnök 

megnyitó beszédében röviden szólt kamaránkról, majd külön köszöntötte az IPE, a Horizont Global Kft., a KIFÜ, vala-

mint a Kazah Magyar Baráti Társaság megjelent képviselőit. A szakmai program első előadójaként Mórucz Norbert IPE 

(Ipari-, Tudományos-, Innovációs- és Technológiai Parkok Egyesület) elnök adott tájékoztatást a magyarországi Tudomá-

nyos és Technológiai Park rendszer helyzetéről, valamint a helyi fejlesztési elképzelésekről és lehetőségekről, majd dr. 

Csoknyai Tamás tanszékvezető (BME Épületgépészeti és Gépészeti Eljárástechnika Tanszék), dr. Kajtár László BPMK 

alelnök és dr. Ronkay Ferenc BPMK titkár közös előadása következett az épületenergetikai tanúsítványokkal kapcsolat-

ban. Ezt követően Nyíri Szabolcs MAÚT elnök „Az innováció és műszaki szabályozás kapcsolata a közlekedésben” című 

előadására került sor, végül Henszelmann Imre, a Magyarországi Cserépkályhások Országos Ipartestületének titkára tar-

tott beszámolót „Szilárdtüzelés szennyezése és a környezetbarát fatüzelés Tüzelőanyagok, tüzelőberendezések, tüzelés-

technika, rendszertervezés, környezeti hatások; Biztonság, gazdaságosság, kényelem, környezetbarátság, ami nem csak a 

testet melegíti” címmel.  

 

Az elnökség feladatul tűzte ki Budapest és Pest megye fejlődésének, társadalmi, gazdasági haladásának elősegítését. En-

nek érdekében a tagjai által biztosított széleskörű szakmai háttér közreműködését ajánlja fel mindazon szakmai és civil 

szervezetnek, kormányzati és önkormányzati szerveknek, döntéshozóknak, amelyek céljaik eléréséhez és feladataik ellá-

tásához igénylik a segítséget. A hatékony együttműködés érdekében szakterületenként (közlekedés, vízgazdálkodás, ener-

getika, informatika) munkacsoportokat hoz/hozott létre, amelynek tagjai aktuális kérdésekben, felvetődő szakmai felada-

tok megvitatásában, javaslatok kidolgozásában, fejlesztéseik megalapozásában, működő rendszerek hatékonyságának 

javításában stb. igény esetén rendelkezésre állnak. A munkacsoportok állandó tagokból állnak és az igényeknek, a felve-

tett kérdéseknek megfelelően további szakemberek bevonásával működnek. Céljuk az adott szakterületen felmerülő vitás 

kérdések, problématerületek feltárása, megoldási javaslatok és változatok kidolgozásának alátámasztása, fejlesztések más 

szakterületekkel való összefüggéseinek vizsgálata, azok áttekintése (kerekasztal beszélgetések szervezésével, vitaanyagok 

készítésével, érintett szervezetek bevonásával stb.). 

A BPMK több területet érintően konferenciákat szervez - sokfélék lehetnek a résztvevők száma, a téma mélysége, az elő-

adások színvonala szerint. Szűkebb mérnöki munkacsoport számára, rövidebb időtartammal, rendezhetnek, szimpóziu-

mot, gyűlést, tanácskozást, ülést stb., ahol az elhangzó előadások száma csekély, színvonaluk viszont sokszor igen magas. 

Szélesebb érdeklődői kör szakmai rendezvénye az akár több napig tartó konferencia vagy vándor-, illetve nagygyűlés, 

melyeken a mindenkit érintő fontos témák mellett szekciókban vitatják meg a speciális kérdéseket. Ezeken a rendezvé-

nyeken gyakran nagyon sok figyelemre méltó előadás is elhangzik.  

A rendezvényekkel a BPMK célja, a szakmai ismeretek bővítése továbbá, hogy felhívja a figyelmet a magyar mérnöki 

kreativitásra, a tudáshagyományra, a műszaki kultúra szerepére hazánk versenyképességének fokozása érdekében.  

 

BPMK Közlekedési munkacsoport beszámolója a 2019/2020-ban végzett munkájáról 

A BPMK közlekedési témákkal foglalkozó munkacsoportjának fő célja a közlekedés (főként Budapest és Pest megye) 

területén felmerülő 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.) 
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A közlekedési munkacsoport elmúlt időszakban végzett munkáját többféle feladat jellemezte  

Ezek:  

1) Budapest aktuális közlekedésfejlesztési feladatainak áttekintése. Ezek a közlekedési feladatok a közelmúltban 

felmerült, valamint az elkövetkező években megrendezésre kerülő események miatt számos szakmai kérdést vet-

nek fel. Mindezen kihívásokra a fenntartható városfejlesztés keretében kell megadni a választ, amely olyan integ-

rált és kreatív szemléletet kíván, amelyben a kultúra, a gazdaság, a közösség és a környezet egyaránt fontos sze-

repet játszik.  

2) Országos infrastruktúra hálózatok aktuális fejlesztési kérdéseinek elemzése, kiemelve a közút- és a vasúthá-

lózati témákat, beleértve a fővárosi feladatokat is. A teljesség igénye nélkül tájékoztató előadást tartani, anyagot 

készíteni a témával foglalkozó Kormánybiztos úrnak. 

3) A BPMK Közlekedési Munkacsoportja által fontosnak ítélt témák jelzése a szakterületet irányító minisztéri-

umi, fővárosi és egyéb érintett szervezetek vezetői felé. Ilyenek például: 

- Települések Közlekedési Arculati Kézikönyve folytatásának kezdeményezése 

- Települések közúti közlekedésbiztonságát javító pályázat újbóli indítása (BM-mel közösen), ehhez útmutató 

készítése 

- Arculati kézikönyvek készítésének folytatása (elkészült: Közlekedési arculati kézikönyv /belterület/) a külte-

rülettel, vagy a történelmi városrészekkel 

- Szakmai szervezetek tervtanácsi részvételének felülvizsgálata (nem társadalmi munkaként, fizetésért szá-

monkérés, nagyobb felelősségvállalás) 

- A rendezési tervek közlekedési munkarészeinek kötelezővé tétele (nem elég alátámasztó munkarészként) 

- Útügyi műszaki előírások, szabályozások korszerűsítése, haladás az irányelvek adása felé (túlszabályozottság 

oldása) 

Javaslat kisebb szakmai tanulmányok készíttetése: 

- A nagyforgalmú gyorsforgalmi utakon sűrűn előforduló balesetek hosszú várakozó sorokat eredményeznek. 

Ennek kiküszöbölése érdekében „üzemi kijárók” (közeli mellékúti ideiglenes kapcsolatok, beleértve a pihe-

nőhelyeket is, mobil visszafordulási helyek) létesítési lehetőségének vizsgálata egy tanulmány keretében 

- A gyorsforgalmi utakon meglévő baleseti gócpontok felülvizsgálata, esetleges szakmai hibák kiszűrése (vo-

nalvezetés, forgalomtechnikai kialakítás, láthatóság, sebesség, zavaró tényezők, baleseti jelleg stb.) tanul-

mány keretében 

- Meglévő hálózati elemek (csomópontok) forgalomszabályozásának közlekedésbiztonsági szempontú felül-

vizsgálata (pl. a most átadott M71-M7 csomóponti táblázás, M4 Liszt Ferenc téri körforgalmi csomópont 

stb.) 

Az elmúlt évben végzett szakmai munkából néhány: 

- Főváros XV. kerület közlekedési feladataihoz javaslat adása 

- Szakmai vélemények kialakítása a médiában megjelent cikkekről 

- Szakmai témákban véleményadás 

- Országos közlekedésfejlesztési konferencia szervezése, rendezése Siófokon 

- Havonta megrendezésre kerülő „Közös dolgaink” sorozat rendezvényeinek szakmai, szervezési feladataiban 

aktív közreműködés 

- „Szakmán túl, határokon át…” sorozat előadásainak kitalálása, szervezése stb. 

- Budapestre tervezett atlétikai stadion közlekedési környezete (értékelő anyag)  

- Gondolatok a közlekedési ágazati feladatokhoz (Vezetői összefoglaló, Intézkedési Terv, Háttéranyag) 

- „A Közlekedési Kultúra Napja” idei rendezvényei keretében a BPMK közlekedési elveiről, munkájáról plaká-

tok készítése az országos plakátkiállítás keretében 
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A Közlekedési Kultúra Napja 

A 2019. május 11-én megrendezésre került országos programsorozat célja, hogy ráirányítsuk a széles közvélemény fi-

gyelmét a közlekedésben részt vevők együttműködésének fontosságára. Ennek érdekében rendezvények, aktivitások te-

remtenek alkalmat arra, hogy a közlekedéshez kapcsolódó szakmai közösség és a civil társadalom találkozzon a közleke-

dési kultúra, benne a biztonság és együttműködés összetett kérdéseivel. További cél, hogy a rendező szervezetek széles 

körben népszerűsítsék az ember közlekedéssel kapcsolatos tárgyi és szellemi értékeit a közúti, a vasúti, a vízi és a légi 

közlekedés számos területén, megszólítva valamennyi korosztályt. A MÜPA-ban megrendezésre kerülő központi ünnep-

ség hagyományosan díjátadóval zárul, ahol átnyújtják az év hídja, az év körforgalma, az év KRESZ parkja, az év közle-

kedésbiztonsági fotója, illetve az év közlekedési kiadványa című pályázatok díjait és okleveleit.  

Kezdetektől a programsorozat egyik kezdeményező/rendező szervezete a BPMK, valamint aktívan részt vállalunk 

a beérkező pályázatok bíráló bizottsági munkájában is.  Szervezők: BPMK, NFM, KTE, KTI, NKH 

 

Egyeztető megbeszélés az IPE és a Marymount University képviselőivel  

Az IPE (Ipari-, Tudományos-, Innovációs- és Technológiai Parkok Egyesület) meghívásának eleget téve Magyarországra 

látogatott Stefan J. Fedor a Marymount University kurátora. Az IPE és a BPMK közötti együttműködés alapján Kassai 

Ferenc BPMK elnök 2019. július 8-án egy egyeztető megbeszélésre fogadta a több, mint 3000 hallgatóval bíró egyetem 

képviselőjét, valamint az IPE vezetőségét, Mórucz Norbert elnököt és Dávid Roland stratégiai igazgatót. A felek kölcsö-

nös tájékoztatást adtak tevékenységükről, és előremutató tárgyalásokat folytattak a szervezetek közötti jövőbeni együtt-

működésről – többek között a Zsámbékon megvalósuló TTP ügyében.  Megállapodtak, hogy az egyetem elnökének, Irma 

Becerra szeptemberi látogatásának egyik kiemelt programja lesz egy több oldalú, a Minisztériumot, a főváros vezetését, 

az IPE-t és a BPMK-t érintő szakmai fórumon való részvétel.    

 

Solar Decathlon megnyitó rendezvény 

Három kontinens, nyolc ország, huszonhét felsőoktatási intézmény és csaknem 400 versenyző részvételével kezdődött 

meg 2019. július 12-én Szentendrén a Solar Decathlon Europe 2019 elnevezésű, egyetemi, innovációs házépítőverseny. A 

Solar Decathlon központi célja a napenergia, a megújuló energiák és az innovatív technológiák alkalmazásával összefüg-

gő építészeti megoldások népszerűsítése az egyetemista csapatok által felépített pályaműveken keresztül. Az ÉMI és a 

BPMK szoros együttműködése kapcsán a kamara képviselői kiemelt vendégként vettek rész a rendezvényen. 

 

Egyeztető megbeszélés a 2020. évi Hungexpos rendezvényekkel kapcsolatban  

Folytatódik a Hungexpo és a BPMK együttműködése. A megállapodás értelmében továbbra is az évente megrendezésre 

kerülő 3 legnagyobb kiállítás - a Construma, a májusi Ipar Napjai és az októberi Automotive - programját színesítik majd 

a BPMK szakmai továbbképzései, konferenciái.  

A 2020. április 1-jére tervezett, a Construma kiállításon Hűtéstechnika témakörben szervez szakmai, épületgépészeti to-

vábbképzést a BPMK. A látogatók a szakmai nap keretein belül megismerhetik az iparágat érintő kihívásokat és újdonsá-

gokat, fejlődési irányokat, valamint a VRF rendszerek tervezésének új szempontjairól is tájékozódhatnak. A világjárvány 

és az ebből következő rendkívüli helyzett miatt, a rendezvényre előreláthatóan az ősszel kerül sor.  

 

Környezetvédelmi Szakcsoport alakuló közgyűlés és szakmai nap 

Hosszú előkészítés után november 5-én Kassai Ferenc BPMK elnök és Parragh Dénes tagozati elnök jelenlétében meg-

alakult a BPMK Környezetvédelmi Szakcsoportja. A szakcsoporti ügyrend elfogadása mellett titkos szavazással megvá-

lasztásra került a szakcsoport elnöksége és a szakértői testület is. Ez utóbbi így ezennel át is vette a minősítési feladatokat 

az országos testülettől, így ezentúl helyi szinten végzik a minősítést. A szakcsoport elnöke Melegh Csongor, elnökségi 

tag Bálint Mária, Jurassza Karolina, Bulla Miklós, Nagy László, Rajnai Tamás Róbert, a szakértői testület elnöke Bite 

Pálné Pálffy Mária lett. A szakértői testület tagja lett Fehérvári Mihály, Flanek Zoltán, Pusztai Krisztina és Tolcsvai Ró-

zsa. 

 

Ezüst Ácsceruza-díj  

2019-ben 10. alkalommal kerültek méltó kezekbe az Ezüst Ácsceruza díjak. Az átadásra a Magyar Építészek Házában, a 

Kós Károly teremben került sor december 5-én. A díj szélesebb érdeklődésre számot tartó nyomtatott vagy elektronikus 

sajtóorgánumokban - nem szakmai lapokban, folyóiratokban - megjelent publicisztikai tevékenységért, akár egyetlen 

cikkért, műsorért is adható, mely hozzájárul a hazai építészeti értékek és a hazai építőiparral kapcsolatos bármely terület 

eredményeinek népszerűsítéséhez, s egyben képviseli a minőségi újságírást. 

Az ünnepeltek: Hartmann Gergely, Nagy Bálint, Sulyok Miklós, Zubreczki Dávid. 

Bizottsági tagok: Aczél Gábor, Bálint Imre, Benczúr László, Kassai Ferenc, Komjáthy Attiláné, Szmodits Júlia, Tolnay 

Tibor és Vadász Bence.  

A szervezők kiállítás keretében emlékeztek meg a tíz év díjazottjairól és az áprilisban elhunyt alapító, dr. Komjáthy Attila 

építészről.  

 



16 
 

Energetikai munkabizottság alakuló ülés 

A BPMK számos szakterületet – pl. vizes, közlekedési – felölelő munkacsoportjai több éve sikeresen működnek együtt, 

nyújtanak szakmai tanácsadást az érintett minisztériumoknak. Mindez azt mutatja, hogy számítanak mérnökeink szakmai 

tudására, meghallgatják és támaszkodnak véleményükre.  2020. január 10-én Nagy Péter BPMK elnökségi tag vezetésével 

megalakult a BPMK Energetikai Munkacsoportja is. Miután Kassai Ferenc BPMK elnök megnyitotta a tanácskozást, 

meghatározásra kerültek a 2020-as év súlypontjai, célkitűzései.  

A BPMK energetikai munkacsoportjának célja a szakmai döntéshozók segítése energetikai témakörökben. Egy szakmai 

alapokon nyugvó energiahatékonyságot elősegítő munkaanyag létrehozása, amellyel a BPMK szakmai befolyást gyako-

rolhat a témát érintő kérdésekben. A munkacsoport figyelembe veszi az Uniós irányelveket, a Kormányzati klímavédelmi 

programokat, s időszakosan aktuális szakmai kérdésekkel is tervez foglalkozni. 

 

Mérnökbál 

24. alkalommal rendezte meg a BPMK, valamint az MMK a mérnöktársadalom legünnepélyesebb találkozóját, a fővárosi 

mérnökbált. Az új helyszínen, a budapesti Várkert Bazárban, több mint ötszáz vendég részvételével megrendezett társasá-

gi eseményen – melynek fővédnöke dr. Pintér Sándor belügyminiszter és dr. Józsa János rektor (BME) volt – az állam-

igazgatás, a műszaki felsőoktatás, a kamara megyei és tagozati szervezeteinek irányítói, mérnökcégek vezetői, valamint a 

köztestület partnerszervezeteinek képviselői tölthettek el közösen egy kellemes estét. A szórakoztatásról szalag-levegő 

akrobaták, Kovács Kati Kossuth- és Liszt-díjas előadóművész, a Botafogo táncegyüttes, illetve a Budapest ShowTime 

gondoskodott. A díszvacsora közben a Műegyetemi Szimfonikus Zenekar játszott. A 24. mérnökbál házigazdája Kassai 

Ferenc BPMK-, és Nagy Gyula MMK-elnök volt. 

 

Egyeztető megbeszélés a közlekedési és közmű-infrastruktúrák nagyberuházásainak véleményezésével kapcsolatos 

új munkacsoporttal 

Tarlós Istvánt Orbán Viktor miniszterelnök a közlekedési és közszolgáltatási infrastruktúra fejlesztéséért felelős minisz-

terelnöki megbízottá nevezte ki 2019. végén. Ebben a pozíciójában a közlekedési és közmű-infrastruktúrák nagyberuhá-

zásainak véleményezése az egyik feladata. Megbízásának része, hogy állandó kapcsolatot biztosítson a Kormány, a Mi-

niszterelnök és a mérnök társadalom – első sorban -, a mérnöki kamara között. A feladat elvégzéséhez Kassai Ferencet a 

BPMK elnökét, MMK alelnökét kérte föl operatív irányitó és koordináló személynek. Tarlós István, közös munkameg-

kezdése érdekében február 3-án hivatalában fogadta a mérnöki kamara, a fővárosi egyetemek és meghatározó mérnökcé-

gek vezetőit. A találkozón a kamara részéről Nagy Gyula MMK-elnök, Kassai Ferenc BPMK-elnök és Szőllőssy Gábor 

BPMK-alelnök, valamint Schulek János és Reich Gyula vettek részt. A volt főpolgármester új szerepében állandó kapcso-

lattartó feladatot lát el a kormányfő és mérnöktársadalom – elsősorban a mérnöki kamara – között. A február 3-i megbe-

szélésen Tarlós István elmondta: a miniszterelnök átfogó tájékoztatást kért a kamarák helyzetéről, tevékenységéről, mű-

ködésükről, finanszírozási modelljeikről, illetve arról, hogy a szakmai önkormányzati szervezetek, valamint a mérnökök 

szakértő szerepét miként lehetne tovább erősíteni. Tarlós István beszélt azokról a kiemelt mérnöki- és szakpolitikai terüle-

tekről, ahol a kormányfő javaslatokat vár a jelenlévőktől, többek között a kamarától: közlekedésfejlesztés, vízügy (víz-

gazdálkodás, öntözés, árvízvédelem), klíma- és energiastratégia. Tarlós István felkérte a jelenlevőket, hogy működjenek 

közre egy összefoglaló anyag elkészítésében, amit a szükséges koordinációval március végéig kell véglegesíteni. Az 

egyeztetésen szóba került a kamarai székház kérdése is, mint a mérnöki köztestület társadalmi presztízsét kifejező szim-

bólum.   

 

Energetikai Tanulmányi verseny  

Az Energetikai Szakkollégium a 2019/20-as tanévben rendezte meg, a 12. Energetikai Tanulmányi versenyét, amely két-

napos volt. A 2009 óta minden évben megrendezésre kerülő háromfordulós versenyen idén is középiskolás tanulókból 

álló csapatok mérhették össze tudásukat. 

A három fordulós versenyen az első fordulóra jelentkező 56 háromfős csapatból a legjobb 10 kerülhetett be a Budapesti 

Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen megrendezett döntőbe.  

Az utolsó versenynapon délelőtt két csoportra osztva párhuzamosan zajlottak a szakmai zsűri előtt a csapatok prezentációi 

és a laborfeladatok. A csapatok a második fordulóban kidolgozott esszét a döntőre kiegészített részfeladattal együtt mutat-

ták be.  A prezentációkat értékelő szakmai zsűri tagjai idén dr. Zsebik Albin (BME-EGR, BPMK), dr. Szerbin Pável 

(MVM Paksi Atomerőmű Zrt.), dr. Szepesi Oszkár (ENGIE Magyarország Kft.) Szücs Botond (BME-EGR) és dr. Kiss 

Péter (BME-VET) voltak. Eközben a versenyzők másik fele a Villamos Energetika Tanszék laboratóriumaiban különféle 

elektromossággal kapcsolatos méréseket, számolásokat, jelenség-magyarázatokat oldott meg a Szakkollégium tagjainak 

vezetésével. 

A délelőtti prezentációkat és laborfeladatokat egy rövid ebéd után ismét versenyfeladatok követték, változatos témák mel-

lett vagy ellen kellett érvelniük egy-egy, az adott terminológiában jártas szakkollégistával. Közben szintén párhuzamosan 

a csapatok másik fele a Nagyfeszültségű laboratóriumban láthatott látványos kísérleteket, amiknek ismeretanyagát Kahoot 

teszt formájában kellett előhozniuk.  Az eredményhirdetésre késő délután került sor. Bevezető beszédében Mihók Anna, a 
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Szakkollégium titkára megdicsérte a versenyzők teljesítményét, megköszönte a felkészítő tanárok munkáját, bemutatta a 

tanulmányi verseny támogatóit, megköszönte a támogatást.  

A BPMK fontosnak tartva a mérnöktársadalom utánpótlását is segítő tanulmányi verseny szervezését a döntőbe jutó csa-

patoknak könyveket ajánlott fel. A könyveket dr. Zsebik Albin, a BPMK elnökségi tagja egy rövid beszéd kíséretében 

adta át. Beszédében. - megdicsérve a versenyzők beszámolóit, - kiemelte, hogy aki a döntőig eljutott, az már mindenkép-

pen győztesnek érezheti magát. Kifejezte reményét, hogy a résztvevők közül sokan választják a mérnöki hivatást. Az 

okleveleket Schlosser Ilona, a verseny főszervezője, a nyereményeket pedig Mihók Anna adta át. Az I. helyezett csapat 

ajándékait a MVM Paksi Atomerőmű Zrt. szponzorálta, a II. helyezett nyereményét a Nemzeti Tehetség Program támo-

gatta, a III. díjakat a ENGIE Magyarország Kft. adományozta. A IV-X. helyezettek az Energetikai Szakkollégium által 

összeállított ajándékcsomagokat vihettek haza. A legjobb iskola díja immár hagyományosan a Manitu Solar Zrt. által 

felajánlott napelempanel volt.  

 

 

Versenyképes Közép–Magyarországi Operatív Program (VEKOP) 

 

Az operatív program kiemelt célja, hogy a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) és Terület- és 

Településfejlesztési Operatív Program (TOP) mellett hozzájáruljon ahhoz a Partnerségi Megállapodásban rögzített célki-

tűzéshez, miszerint a 2014-2020 közötti fejlesztési időszakban az EU források 60 %-át a gazdaságfejlesztésre kell fordíta-

ni.  

A Közép–magyarországi régió Magyarország legfejlettebb és egyben az egyetlen régiója, amely az egy főre jutó GDP 

tekintetében 2010-ben már meghaladta az uniós átlagot. A régió gazdasági mutatója azonban duális gazdasági helyzetet 

rejt magában: a fővárost és Pest megyét magában foglaló tervezési egységnek egyszerre kell szembenéznie a fejlett terüle-

tek versenyképességi kihívásaival és a fejletlenebb régiók nehézségeivel. 

Kassai Ferenc a BPMK elnöke a, VEKOP Monitoring Bizottságának rendes tagja, póttagja Makra Magdolna okl. építő-

mérnök, tanácsadó. 

A Monitoring Bizottság évente két rendes ülést tart. Az üléseken megtárgyalja; a bizottság ügyrendjét és amennyiben 

szükséges módosítja, (pl; a tagság frissítése érdekében); az Éves Végrehajtási Jelentéséneket; ezen belül a Program Vég-

rehajtásának Általános előrehaladását; az ellenőrzési tapasztalatokat, az Értékelési Tervet, Dönt az Éves Fejlesztési Kere-

tek szükséges módosításáról. Figyelemmel kíséri a pénzügyi eszközök felhasználását, javaslatokat fogalmaz meg. Évente 

megtárgyalja a VEKOP stratégiai, a pénzügyi és szakmai előrehaladását. Minden témakör esetében az Irányító Hatóság 

által összeállított előterjesztést a Monitoring Bizottság tagjai előzetesen véleményezik és javaslatokat fogalmaznak meg, 

amit az ülésen megtárgyalnak és döntést hoznak. 

Ez évben a VEKOP Monitoring Bizottság ülései levélszavazás útján bonyolította le. Így a 2018-2022 közötti időszak 

Értékelési Tervét, a szorosan kapcsolódóan az Értékelési menetrendet és a vonatkozó ütemtervet, valamint a 2020 év első 

negyedévi Fejlesztési Keret módosítást. Az módosítás során az Irányító Hatóság javaslatot tett többek között a koronaví-

rus (COVID-19) negatív gazdasági hatásainak ellensúlyozása érdekében a még le nem kötött, egyes prioritások ITM elő-

terjesztés szerinti kötelezettségvállalási szintre történő beállításával, a felszabaduló hazai TK források, a Program prioritá-

sai közötti átcsoportosításra.  
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BPMK KAPCSOLATAI 
 

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

önkormányzatok mérnöki munkát igénylő feladataiban. Az együttműködések célja, hogy közvetlen párbeszéd alakuljon ki 

az építés, a közlekedés, hírközlés, a környezetvédelem és vízügy, valamint az ipari technológiák, az energiaügyek, köz-

művek és más szakterületek településrendezése, tervezése, tervpályázatai, közbeszerzési feladatainak megoldásában a 

fenntartható fejlődés érdekében. Az együttműködésünk kiemelhető egy-egy önkormányzati terület fejlesztésének műszaki 

kérdéseire azért, hogy a helyi fejlesztési igényeket és elképzeléseket behatóan ismerő mérnökök közvetlenül is segítsék a 

tervezési, szervezési és kivitelezési munkákat. Az együttműködéseket minden esetben megelőzi a kölcsönös tájékozódás 

és esetenként előadások tartása tudományos konferenciákon.  

Stratégiai partnerséget kezdeményezünk az Önkormányzatokkal, hogy helyi szinten is elérjük a lakosságot.  

E cél elérése érdekében Kamaránk a településekkel és a kerületi önkormányzatokkal közösen regionális Tanácsadó irodák 

felállítását határozta el, hogy szakmaiságával segíthesse a kerületek/ települések épületállományának energetikai fejlesz-

tését, lakossággal való közvetlenebb kapcsolatát. (Források aktivizálása a kerületben, településen. Kisebb energiafelhasz-

nálás, ezáltal kevesebb CO2 kibocsájtás).  

A Tanácsadó Irodák céljai: A kerület / település épületállományának energetikai fejlesztése, lakossággal való közvetle-

nebb kapcsolat. Források aktivizálása a kerületben, településen. Kisebb energiafelhasználás, ezáltal kevesebb szennyező-

anyag kibocsátás. A közös cél a helyi környezeti állapotok javítása, a helyi vállalkozók munkához juttatása, a lakosság 

energia tudatos életmódjának fejlesztése. 
 

A BPMK kölcsönösen gyümölcsöző kapcsolatot alakított ki a Magyar Országgyűlés szakbizottságaival, a minisztériu-

mokkal, a Budapest Főváros Önkormányzatával, a kerületi és a Pest megyei polgármesteri hivatalokkal, a szabályozó 

hatóságokkal, a társkamarák területi szerveivel, a társadalmi és civil szervezetekkel és a Közép-magyarországi oktatási 

intézményekkel. Részt vállal a települések engedélyezési és építés-ellenőrzési szerveinek munkájában (tervtanácsok, épí-

téskivitelezés-ellenőrzés), ahol – az előírásoknak érvényt szerezve a tartalmi bírálatokon túl – jogosultsági (tervezés, 

szakértés, műszaki vezetés, műszaki ellenőrzés stb.) kérdéseket is vizsgál. 

 

A BPMK kialakította és folyamatosan fejleszti kapcsolatait a szomszédos országok mérnöki kamaráival, illetve, ahol 

nincs mérnöki kamara, ott a műszaki tudományos és felsőoktatási, tervezési intézetek képviselőivel, a határon túli mér-

nökkollégákkal. Ennek keretében szakmai konzultációkat, látogatásokat tartunk, együttműködéseket készítünk elő.   
 

A MMK - val közösen kiadásra kerültek a mérnökigazolványok, amelyekkel különböző kedvezményeket lehet igénybe 

venni (autóvásárlás, OTP, T- mobile). 

 

BPMK SZAKCSOPORTJAI 
 

A Kamara elnöksége, közgyűléseink iránymutatásait szem előtt tartva, mindig is tudatában volt annak, hogy az adminiszt-

ratív feladatok kötelező ellátása, tevékenységünknek csak az alapját jelentik, míg a csúcs a szakmai elvárásoknak való mind 

tökéletesebb megfelelés. 

Ez a szemlélet mely a szakmai vonatkozásokat helyezi előtérbe megjelenik úgy a küldött közgyűléseink személyi összetéte-

lében (4 szakmai kategória), mint az elnökségben, ahol a demokratikusan megválasztott 14 elnökségi tag személyén keresz-

tül éppen 14 tagozat is közvetlen „érdekképviselet” -hez jut, ami az MMK 21 tagozatának eleve 2/3-os képviseletét jelenti. 

Fentiek ismeretében nem véletlen, hogy az elnökség, a korábbi évek gyakorlatát folytatva, sőt azon túlmenően még intenzí-

vebbé téve, szorgalmazta a szakcsoportok megalakítását, amihez további inspirációt adott a 2017. évi alapszabály módosí-

tás, mely mindenki számára tisztázta, hogy a szakcsoportok a BPMK szervezeti egységei. (Ez nem változtat azon a közis-

mert tényen, hogy szakmai irányításuk változatlanul az MMK szervezetében létrehozott szakmai tagozatok jogköre, felada-

ta, sőt erkölcsi kötelessége!) 

A szakcsoportok létszámát az alapszabály 30 főben minimalizálja, ami annak ellenére meghatározó korlátot jelent, hogy 

nem tekintjük kőbevésett értéknek, de iránymutató számnak igen.  

Szakcsoportjainktól éppen azt várjuk, hogy amint a BPMK igyekszik az MMK motorja lenni, szakcsoportjaink is legyenek 

motorjai szakmai tagozatuknak. A BPMK ehhez igyekszik kereteket és lehetőségeket biztosítani. Éppen ezért a jelen össze-

foglalást követően csak azoknak a szakcsoportjainknak a beszámolóját közöljük, akik ezt szükségesnek tartják. A többieké, 

majd az MMK beszámolójában tagozati keretben jelenik meg. 

Jól működő szakcsoportjainkat, mint a Környezetvédelmi, a Gépészeti, a Tartószerkezeti, valamint a Munkavédelmi és 

munkabiztonsági, továbbá az Anyagmozgatógépek, építőgépek és felvonók külön is meg kell említenünk.  

Más területeken, ahol valamilyen okból nem akar a tagság szakcsoportot alakítani (közlekedés), vagy a kisebb szakmai 

létszám miatt a szakcsoporti és tagozati tevékenységek nem igényelnek külön szervezeti egységet, aktív összekötőink biz-

tosítják a szakmai és az adminisztratív vonal közötti kapcsolatot (Akusztika, Tűzvédelmi, és Műszaki-egészségügyi, ahol 

Lőrinczi Ferencet – akinek eddigi munkáját köszönjük – Udvardy Péter váltja fel.) 
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A szakcsoportok aktív tevékenysége a kötelező adminisztratív feladatokon túlmenően a szakmai minősítésekre és az újdon-

ságokat ismertető előadásokra koncentrál.  

 

 

 

BPMK KITÜNTETETTEK  
 

A BPMK évek óta Hollán Ernő mérnök díjat és Örökös Tag kitüntető címet adományoz kiemelkedő mérnöki, valamint a 

mérnöki tevékenység elismertségének érdekében kifejtett tevékenységért. 

2020. évi Hollán Ernő Mérnökdíjas: 

Szőllőssy Gábor okl. építőmérnök, mérnök közgazdász,  

Dr. Zsebik Albin okl. gépészmérnök, okl. mérnöktanár 

Hikisch Lóránt  okl. gépészmérnök 

 

Az MMK kamaránk tagjainak a következő díjakat adta át: 

Az Év mérnöke díjat 

Az előző év kiemelkedő mérnöki teljesítményéért Kun Gábor okl. villamosmérnök részére 

Az életműdíjat Dr. Ijjas István okl. építőmérnök professor emeritus részére 

Zielinski Szilárd Díjat  

Dr. Bánó Imre okl. gépészmérnök, mérnök-matematikus, repülőgépész szakmérnök részére 

Dely Kornél okl. villamosmérnök, műszaki tanár részére 

Wéber László okl. építészmérnök, gazdasági mérnök, címzetes egyetemi docens részére  

 

A Magyar Érdemrend tisztikeresztje polgári tagozata kitüntetést kapta 2020. március 15-én 

Dr. Kontra Jenő okl. gépészmérnök a BPMK elnökségi tagja, a BME Épületenergetika és Épületgépészeti Tan-

székének egyetemi tanára, professor emeritus részére, 

 

 

 

Kassai Ferenc   Dr. Ronkay Ferenc 

        elnök    titkár 
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HATÁROZATI JAVASLAT: 

A BPMK Elnöksége a titkár beszámolóját elfogadja. 
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BPMK ETIKAI - FEGYELMI BIZOTTSÁG BESZÁMOLÓJA A 2019. ÉVRŐL 

 

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

Elnök: dr. Arányi László,  

Elnök helyettes Gonda Ferenc. 

 

Összefoglaló adatok a 2019. évi ügyekről: 
 

Év 2016 2017 2018 2019 

Tárgyévben iktatott ügyek 13 18 9 6 

 

A 2019. évi munka három részből tevődött össze  

a) A 2018-ben regisztrált, de 2019-re áthúzódott ügyek (2 db) 

b) A 2019-ben regisztrált és lezárult ügyek (4 ügy) 

c) A 2019-ben regisztrált és 2020-ra áthúzódó ügyek (2 ügy MMK-hoz fellebbezésre került) 

 

2018-ből 2019-ra átkerült ügyek száma: 2 db (1 figyelmeztetés, 1 panaszt a Panaszos visszavont) 

A 2019-ben iktatott panaszok száma: 6 db. 

Elmarasztalás: 1 db (pénzbírság) 

Elutasított panaszok száma: 3 db (elévülés, illetékesség hiánya) 

2020. évre átkerült ügy: 2 db (panasz elutasítás, döntésünk ellen fellebbezett a panaszos) 

 

Összefoglaló értékelés:  

• Az iktatott panaszok számának csökkenése figyelhető meg, melyet az áthúzódó ügyek árnyalnak.  

• Új motívum, hogy a panaszokat egyre gyakrabban ügyvédek adják be, ez a mi részünkről is jelentősebb jogi tá-

mogatást igényel. 

• Sajnos az ügyek jelentős részében a Panaszosok szóbeli megállapodásokra hivatkoznak, ami jelentősen megnehe-

zíti a Bizottság dolgát. 

• 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 panaszosok egy része szigorúan vett szakmai ellenőrzést kíván a Bizottságtól (tervhelyesség stb.), amit saját 

berkein belül EFB nyilvánvalóan nem tud megoldani, csak ha a Tagozatok ezt a tevékenységet felvállalják, a ha-

táridő ódiumával együtt. Ez az igény egyébként már régebben is felmerült, akkor az az állásfoglalás született, 

hogy a Bizottság szakmai ellenőrzéssel nem foglalkozik.  

• A panaszoltak egy része nem tag, hanem nyilvántartott (FMV, ME). Sajnos az MMK Küldöttgyűlés az új Etikai-

fegyelmi szabályzatot heves vita után, határozatképtelenség miatt nem tudta elfogadni így az MMK honlapján el-

érhető Országos etikai-fegyelmi-szabályzat (hatályos) maradt hatályban, noha érvénytelen jogszabályra hivatko-

zik a nem tag, csak nyilvántartottak etikai-fegyelmi elbírálása esetére. Az ügykezelést illetően MMK állásfoglalás 

az új Országos EF Szabályzat elkészültéig terjedő időszakra továbbra sem jött.  

 

Dr. Arányi László 

      a BPMK Etikai-Fegyelmi Bizottságának elnöke 

 
 
 

HATÁROZATI JAVASLAT: 

 
A BPMK Elnöksége az Etikai-Fegyelmi Bizottságának beszámolóját elfogadja. 

 



22 
 

A BPMK FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG BESZÁMOLÓJA  

A BPMK Felügyelő Bizottság Beszámolója 

a 2019. évi pénzügyi gazdálkodásról és mérlegbeszámolóról,  

a 2020. évi költségvetési terv módosításáról és a 2021. évi költségelőirányzatról. 

 

A Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara (BPMK) Felügyelő Bizottsága az előző Küldöttgyűlés óta, két ülést tartott. 

Az üléseket teljes létszámmal és a meghívottak jelenlétében tartottuk meg. A 2019. évi éves értékelő ülés időpontja, 2020. 

április 15-én online módon történt, a koronavírus járvány miatti szigorítások miatt. Az FB elnöke vagy – az elnök megbí-

zásából – az FB egyik tagja a BPMK elnökségi ülésein mindig jelen volt, így folyamatosan tudtuk követni az elnökség 

éves munkáját. 

 

Részletezés: 

1. Általános észrevételek 

A Felügyelő Bizottság az ellenőrzési hatáskörébe tartozó vélemény kialakítása érdekében minden, a működés szempont-

jából releváns adatot és tényt figyelembe véve, a Kamara 2019.évi működésének ellenőrzése során a következőket állapít-

ja meg: 

A kamara a működése során mindenben a hatályos jogszabályoknak, kamarai szabályzatoknak megfelelően járt el. Az 

elnökségi határozatokban foglaltak maradéktalanul betartásra kerültek. Az elnökségi ülésekről készített emlékeztetők 

átlátható képet adnak a 2019. évi tevékenységről, rögzítik a fontosabb eseményeket, valamint a jogszerű döntésekhez 

szükséges információkat kellően részletesen tartalmazzák.  

2.A gazdálkodással kapcsolatos megállapítások 

2.1 2019. évi költségvetési terv teljesítése 

Az FB a BPMK 2019. évi gazdálkodását ellenőrizte és megállapította, hogy az eredmények a terv szerint alakultak, az 

egyes költségnemek időarányos teljesítése megfelelő volt, a gazdálkodás szoros kontroll mellett történt. A költözéssel járó 

minden fejlesztést sikerrel megoldottak, a Kamara működése a székhelyváltozás ellenére zökkenőmentes volt.  

A FB a 2019. évi beszámoló vizsgálata során különös figyelmet szentelt az épületenergetikai tanúsítványok ellenőrzésével 

kapcsolatos feladatok ellátására és elszámolására vonatkozó szabályok betartására vonatkozóan, illetve ezen tevékeny-

séggel kapcsolatos tételek ellenőrzésére. A Bizottság az ebben a témában kapott beszámolót kifogás nélkül elfogadta és a 

tájékoztatás elfogadását javasolta. 

 

Összefoglalva az FB megállapította, hogy a Küldöttgyűlés felhatalmazásával elfogadott 2019. évi pénzügyi tervet a kama-

ra vezetői (elnök, főkönyvelő) – a korábbiakhoz hasonlóan – eredményesen hajtották végre. Az összes bevétel a terve-

zetthez képest 10,2 %-os növekményt mutat, amely tagdíjnövekedésből, a tárgyévben megrendezésre kerülő szakmai 

napokra befolyt részvételi és hirdetési díj bevételekből, valamint az épületenergetikai tanúsítások ellenőrzéséhez kapott 

központi támogatás megszerzéséből adódott. A tervhez képest a kiadási oldalon jelentkező eltérések a többletbevételhez 

kapcsolódó tételek voltak.  

 

Mindent összevetve: Köszönhetően a takarékos gazdálkodásnak és a többletbevételnek a székhelyváltozás miatt beterve-

zett 10 millió Ft-os tartalékfelhasználásra nem volt szükség, a tárgyévi gazdálkodást sikerült 650 ezer Ft-os pozitív ered-

ménnyel zárni.  

A Felügyelő Bizottság 2019. évi gazdálkodásról szóló felülvizsgálatok eredményeképpen, a könyvvizsgálattal záradékolt 

mérleget és az éves pénzügyi beszámolót jóváhagyta és erről az alábbi határozatot meghozta: 
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1/2020./04.15./ sz. BPMK Felügyelő Bizottsági határozat: 

 

A  Felügyelő  Bizottság  a  BPMK  2019.  évi  pénzügyi  és  mérleg  beszámolóját 220.590 eFt mérleg főösszeggel és 

650 eFt mérleg szerinti eredménnyel a Küldöttgyűlésnek egyhangúlag elfogadásra javasolja.  

 

2. 2 A 2020. évi költségvetés módosítása 

A FB az elnök által előterjesztett 2020. évi költségvetési terv módosítására vonatkozó javaslatokat is megtárgyalta. A 

módosítást az a tényező indokolja, hogy az elmúlt  év  folyamán sikeres tárgyalások következtében megkötésre került az 

ITM-mel az energetikai tanúsítványok ellenőrzéséhez kapcsolódó támogatási szerződés, melynek alapján a törvényi köte-

lezettségünknek megnyugtató módon eleget tudunk tenni. Az ehhez kapcsolódó kiadási tételek módosításra kerültek és a 

bázisadatokhoz történő korrekció is megtörtént. A 2020. évi költségvetés bevétel és kiadás tételei  a  rendelkezésre álló 

létszámadatok alapján végzett előzetes kalkuláció szerint kerültek meghatározásra. Az I. negyedévi adatok alapján a ko-

ronavírus járvány hatásai nem becsülhetők, a tagdíjbevétel az előző évihez arányosan befolyt. 

A 2020. évi módosított költségvetési tervet az FB 2020. év április 15-i online ülésén részletesen megtárgyalta és megálla-

pította, hogy annak költségelemei reálisak. Az FB erről egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 

 

2/2020/04.15/sz. BPMK Felügyelő Bizottsági határozat 

Az FB a 2020. évi módosított költségvetési tervet 601 millió Ft összes bevétel (kv. 1.0 tétel) és 600.5 millió Ft összes 

költség és ráfordítás (kv.9.0 tétel) főtételekkel, - tartalék felhasználás nélkül - a Küldöttgyűlésnek egyhangúlag 

elfogadásra javasolja. 

 

2.3.  A 2021. évi költségelőirányzat 

A BPMK Elnöksége - tervezési gyakorlatának megfelelően, - a következő gazdasági évre vonatkozó költségelőirányzatát 

a tárgyévi javaslattal azonos összegben határozta meg. A 2021. évi költségelőirányzatot a FB a bázisadatok ismeretében 

reálisnak itélte meg, azt elfogadhatónak találta és erről egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 

 

3/2020/04.15./sz. BPMK Felügyelő Bizottsági határozat 

 

Az FB a 2021. évi költségelőirányzatot, megegyezően a 2020. évi előirányzattal, 601 millió Ft összes bevétel (kv. 1.0 

tétel) és 600,5 millió Ft összes költség és ráfordítás (kv. 9.0 tétel) főtételekkel, - tartalék felhasználás nélkül - a Kül-

döttgyűlésnek egyhangúlag elfogadásra javasolja. 

 

A beszámolóhoz a Küldöttgyűlésen szóbeli kiegészítést fogunk adni. 

 

        Bocsák István s.k.     

         a BPMK Felügyelő Bizottságának   elnöke 
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A BPMK 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERVÉNEK TELJESITÉSE 

 2019.12.31  adatok eFt-ban   

  BEVÉTELEK 2019.terv Központ Oktatás Energetika Vállalkozás Összesen  %  

1.1 Tagdíj bevétel      252 000         264 963               264 963            105,1     

1.11 Igazgatási és egyéb szolg.bevétel      147 000         142 147               142 147              96,7     

1.12 Oktatási tevékenység bevétele      107 000           106 230             106 230              99,3     

1.2 Egyéb bevételek (kamat)        16 000               423               873            23 154          24 450            152,8     

1.3 TÁMOGATÁS /Tartalék felhasználás        11 000            5 000                 40          44 610            49 650            451,4     

1.0 Összes bevétel      533 000         412 533         107 143          44 610          23 154         587 440            110,2     

 KIADÁSOK        

2.1 Anyagköltség és energia ktg          7 000            4 951            6 113               467               793          12 324            176,1     

2.2 Nyomtatvány, irodaszer, szakkönyv          2 300            1 559                   87                 70            1 716              74,6     

2.0 Anyagköltség összesen          9 300            6 510            6 113               554               863          14 040            151,0     

3.0 Előfizetési dijak          1 000               875                     875              87,5     

3.1 Telefon,posta és internet ktg          6 000            3 043            1 915                4 958              82,6     

3.2 Bérleti dijak        47 000          41 410            7 010            4 800            2 093          55 313            117,7     

3.3 Javitási költség          2 000               887                     887              44,4     

3.4 Rendezvény, reklám-propaganda költség        11 000            6 237            1 704              4 832          12 773            116,1     

3.5 Oktatási, továbbképzési, részvételi dijak             500               308            5 355                5 663         1 132,6     

3.6 Bel- és külföldi kiküldetési költség          4 000            2 540               440               421                 79            3 480              87,0     

3.7 Fénymásolás, foto nyomda          3 000               688                 188                 876              29,2     

3.8 Egyéb igénybe vett szolgáltatások        83 700          38 742          27 850          32 508            5 219         104 319            124,6     

3.0 Igénybe vett szolgáltatások költségei      158 200          94 730          44 274          37 917          12 223         189 144            119,6     

4.1 Bankköltség          4 000            2 482                  2 482              62,1     

4.2 Szakértői dijak          4 000                   698                 698              17,5     

4.3 Különféle egyéb költségek          2 000            1 758                  1 758              87,9     

4.0 Egyéb szolgáltatások költségei        10 000            4 240                   -               698                   -            4 938              49,4     

5.1 Állományi bérköltség      120 000          77 911          22 440          16 188            3 000         119 539              99,6     

5.2 Tiszteletdijak        40 000          33 533                 630            34 163              85,4     

5.3 Megbizási dijak          5 000            1 850            1 680            5 000              8 530            170,6     

5.4 Szerzői dijak          1 000                           -                  -      

5.5 Költségtéritések          1 000               814                 71                   885              88,5     

5.6 Reprezentációs költség        14 000            5 529            7 964               176            13 669              97,6     

5.7 Egyéb személyi jellegű kifizetések          8 000            3 274            1 135              3 750            8 159            102,0     

5.8 TB nyugdij és egészségbiztositási járulék        30 000          21 503            4 002            2 802               475          28 782              95,9     

5.9 EHO (eho, EKHO, munkaadói jár)          7 000            1 841               151                1 992              28,5     

5.0 Személyi jellegű kifizetések összesen      226 000         146 255          37 443          24 796            7 225         215 719              95,5     

6.0 Értékcsökkenési leirása          3 000            3 810                   -                   -                   -            3 810            127,0     

7.0 MMK tagdijhányada       135 000         142 885            4 635             147 520            109,3     

8.0 Támogatások és egyéb ráfordítások          1 500            9 137                2 482          11 619            774,6     

9.0 Összes költség és ráforditás      543 000         407 567          92 465          63 965          22 793         586 790            108,1     

  Tárgyévi tartalék -      10 000            4 966          14 678     -    19 355               361               650       

 Budapest, 2020.03.24.        

   Összeállította:     Berényiné Nagy Mária   
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a BPMK 2019. évi költségvetési tervének teljesitése 

a 2020. évi terv módositása, valamint a 2021 évi terve 

   adatok ezer Ft-ban  

  BEVÉTELEK 2019. évi tény 2020.évi terv 2020.mód.terv 2021.évi terv 

1.1 Tagdij bevétel          264 963              252 000              260 000              260 000     

1.11 Igazgatási és egyéb szolg. bevétel          142 147              147 000              145 000              145 000     

1.12 Oktatási tevékenység bevétele          106 230              107 000              106 000              106 000     

1.2 Egyéb bevételek (pl.Kamat, vállalkozás)            24 450                16 000                20 000                20 000     

1.3 Támogatás/Tartalék felhasználás            49 650                11 000                70 000                70 000     

1.0 Összes bevétel          587 440              533 000              601 000              601 000     

 KIADÁSOK     

2.1 Anyagköltség és energia ktg.            12 324                  7 000                12 000                12 000     

2.2 Nyomtatvány, irodaszer, szakkönyv              1 716                  2 300                  2 300                  2 300     

2.0 Anyagköltség összesen            14 040                  9 300                14 300                14 300     

3.0 Előfizetési dijak                 875                  1 000                  1 000                  1 000     

3.1 Telefon, posta és internet ktg.              4 958                  6 000                  5 000                  5 000     

3.2 Bérleti dijak            55 313                47 000                60 000                60 000     

3.3 Javitási költség                 887                  2 000                  1 000                  1 000     

3.4 Rendezvény, reklám-propaganda költség            12 773                11 000                13 000                13 000     

3.5 Oktatási, továbbképzési, részvételi dijak              5 663                     500                  5 000                  5 000     

3.6 Bel- és külföldi kiküldetési költség              3 480                  4 000                  4 000                  4 000     

3.7 Fénymásolás, foto nyomda                 876                  3 000                  1 200                  1 200     

3.8 Egyéb igénybe vett szolgáltatások          104 319                73 500              110 000              110 000     

3.0 Igénybe vett szolgáltatások költségei          189 144              148 000              200 200              200 200     

4.1 Bankköltség              2 482                  4 000                  3 000                  3 000     

4.2 Szakértői dijak                 698                  4 000                  1 000                  1 000     

4.3 Különféle egyéb költségek              1 758                  2 000                  2 000                  2 000     

4.0 Egyéb szolgáltatások költségei              4 938                10 000                  6 000                  6 000     

5.1 Állományi bérköltség          119 539              120 000              125 000              125 000     

5.2 Tiszteletdijak            34 163                40 000                40 000                40 000     

5.3 Megbizási dijak              8 530                  5 000                  9 000                  9 000     

5.4 Szerzői dijak                      -                  1 000                          -                          -     

5.5 Költségtéritések                 885                  1 000                  1 000                  1 000     

5.6 Reprezentációs költség            13 669                14 000                14 000                14 000     

5.7 Egyéb személyi jellegű kifizetések              8 159                  8 000                  8 000                  8 000     

5.8 TB nyugdij és egészségbiztositási járulék            28 782                30 000                29 500                29 500     

5.9 Egészségügyi hozzájárulás              1 992                  7 000                  2 000                  2 000     

5.0 Személyi jellegű kifizetések összesen          215 719              226 000              228 500              228 500     

6.0 Értékcsökkenési leirása              3 810                  3 000                  3 000                  3 000     

7.0 MMK tagdijhányada           147 520              135 000              147 000              147 000     

8.0 Támogatások és egyéb ráforditások            11 619                  1 500                  1 500                  1 500     

9.0 Összes költség és ráforditás          586 790              532 800              600 500              600 500     

Tárgyévi tartalékképzés/felhasználás                 650                     200                     500                     500     

 Budapest, 2020. március28     

   Készítette: Berényiné Nagy Mária 
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1. HATÁROZATI JAVASLAT:  

 

Az ELNÖKSÉG a 2019. évi beszámolót 220 590 ezer Ft mérleg főösszeggel, illetve 650 

ezer Ft tárgyévi eredménnyel elfogadja. 

 

2. HATÁROZATI JAVASLAT: 
 

Az ELNÖKSÉG a 2020. évi költségvetési terv módosítását 601 millió Ft összes bevétel, és 

600,5 millió Ft összes költség- előirányzattal  500 eFt eredménnyel- elfogadja. 

 

3. HATÁROZATI JAVASLAT: 
 

Az ELNÖKSÉG a 2021. évi költségvetési tervet egyezően a 2020. évi adatokkal 601 millió Ft 

összes bevétel, és 600,5 millió Ft összes költség előirányzattal  500 eFt eredménnyel- elfo-

gadja. 
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I.

1.

·

·

·

2.
· Az üzleti év megegyezik a naptári évvel!
· A mérleg fordulónapja: 2019. december 31.
· A mérlegkészítés időpontja: 2020. március 25.

3. A beszámoló készítése, aláírása: 
· A beszámoló nyelve: Magyar
· Aláíró: Elnök

4.

5.

A
Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara

A számviteli politika főbb vonásai

2019.évi beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

A civil szervezet saját honlappal rendelkezik, így beszámolója ott is közzétételre kerül!

Szervezetünk vállalkozási tevékenységet folytat, ezért eredménykimutatását alap- és vállalkozási 
tevékenységere vonatkoztatva külön-külön, és összevont összeggel is elkészíti!
Áttérés más formájú beszámolóra csak a törvényi határérték túllépés, vagy egyéb jogszabályi előírás miatt 
lehetséges.

A beszámolási forma:

Egyszerűsített éves beszámoló, amelynek tagolása megfelel az egyéb szervezetek könyvvezetéséről szóló 
kormányrendelet 4-es és 5 sz mellékletének!

A Civil szervezet  a számviteli törvényben, valamint az egyéb szervezetek könyvvezetéséről szóló 
kormányrendeletben  meghatározott szabályok alapján készítette el a beszámolóját.

A beszámoló közzététele:
A közzétételi kötelezettségét a civil szervezet elektronikus úton teljesíti.

A számviteli politikánk a beszámolási kötelezettséget, a valós vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetről 
készülő beszámolót helyezi előtérbe. A törvény céljaként a megbízható és valós összképet adó 
információszolgáltatást és az ezt biztosító alapelveket.

A beszámoló összeállításánál alkalmazott szabályrendszer

A számviteli törvényben rögzített alapelvek, értékelési előírások alapján alakítottuk ki az adottságainknak, 
körülményeinknek leginkább megfelelő, a törvény végrehajtásának módszereit, eszközeit meghatározó 
számviteli politikánkat.

A beszámoló készítésével kapcsolatos időpontok:

Az eredmény-kimutatása: Összköltségeljárással készült, formája:a kormányrendelet 4 sz. melléklete 
szerinti.

A Társaság a kezelésében, a használatában, a tulajdonában lévő eszközökről és azok forrásairól, továbbá a 
gazdasági műveletekről a kettős könyvvezetés keretében biztosítja, hogy az eszközökben és forrásokban 
bekövetkezett változások a valóságnak megfelelően, folyamatosan, zárt rendszerben, áttekinthetően 
kerüljenek bemutatásra.

 A könyvvezetés módja és a könyvvezetéssel kapcsolatos időpontok:
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8.

II.

1.

a)
·

·
·
·
·
·

b)
·
·
·

c)
·

·

d)
·

·

·

e) Az előző évhez képest a tárgy időszakban az értékelési eljárások nem változtak

2.

Összehasonlíthatóság biztosítása

térítés nélküli átvételkor a piaci érték;

nem pénzbeli betétként való átvételekor a létesítő okiratban, vagy annak módosításában megjelölt érték;
saját előállításkor a közvetlen költségek;

speciális elszámolást igényelnek az értékpapírok egyes változatai.
ajándékba kapott, hagyatékként átvett, többletként fellelt eszközök esetében a piaci érték;

A befektetett eszközök területén értékhelyesbítést nem számoltunk el.

a tervezett écs leírás elszámolásának alapja az immateriális javak és a tárgyi eszközök aktiválási értéke;
Az értékcsökkenés leírás módszerei:

aktiválás napjától egyedileg, félévente, a tervezett leírási kulcsait alkalmazva, lineáris módon;

a Társaság a kisértékű (100.000 Ft) egyedi beszerzési, előállítási érték alatti tárgyi eszköz értékét 
használatbavételkor egy összegben.

Az értékvesztés elszámolása és visszaírása:
akkor számolunk el, ha az eszközök könyv szerinti értéke tartósan (két mérleg-fordulónapon fennállóan) és 
jelentősen   (készleteknél 25 %-ot meghaladó eltérés, követeléseknél pedig az árbevétel 2 %-a) magasabb, 
mint a vizsgált eszköz piaci értéke, valamint

Piaci értékelés

kedvező fordulat esetén újraértékelés mellett az értékvesztés visszaírása is lehetséges a könyv szerinti érték 
összegéig.

A valutás és devizás eszközök és kötelezettségek értékelése:

a valuta és devizakészletek csökkenésekor az, MNB középárfolyamon kell elszámolni;
a külföldi pénzértékre szóló követelések és kötelezettségek állományba vétele az MNB középárfolyama 
alapján történik;
a mérlegforduló napján meglévő valuta és devizakészletek, követelések, befektetett pénzeszközök, 
értékpapírok és kötelezettségek értékelése az MNB által, a mérlegforduló napjára meghirdetett 
középárfolyamon történik; 

az eszközök vételekor a tényleges beszerzési ár, valamint a felhasználásig közvetlenül felmerülő kiadások;

A számviteli alapelvek érvényesítése:

A vállalkozás folytatásának elve; a teljesség elve; a valódiság elve; a következetesség elve; a 
folytonosság elve; az összemérés elve; az óvatosság elve; a bruttó elszámolás elve; az egyedi értékelés elve; 
az időbeli elhatárolás elve; a tartalom elsődlegessége a formával szemben elve; a lényegesség elve; a 
költség-haszon összevetésének elve.

A beszámolóban minden tétel összehasonlítható az előző üzleti év megfelelő adatával. 

A beszámolóra vonatkozóan a bejegyzett könyvvizsgáló független könyvvizsgálói jelentést adott ki. A tárgy 
időszakban a könyvvizsgálói díj kizárólag a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálat jogcímén 
merült fel.

Könyvvizsgálati kötelezettség

A bekerülési érték:

Az eszközök értékelése:

Az eszközöknél és forrásoknál alkalmazott értékelési eljárások



3.

III.
1.

2.

3.

4.

20% 44 118 eFt

-

Pénzeszközök 100 224 eFt
ebből: Pénztár, csekk 310 eFt
          Bankbetétek 1 984 eFt
          Kamatozó betétészámla 97 930 eFt

Rövid lejáratú kötelezettségek 74 074 eFt
ebből: adófizetési kötelezettség 15 265 eFt
          kapott előleg 5 750 eFt
          kötelezettség MMK felé 52 365 eFt
          kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) 43 eFt
          egyéb kötelezettségek 651 eFt

-

Belföldi értékesítés nettó árbevétele (vállalkozási bevétel) 23 154 eFt

Egyéb bevételek 564 267 eFt
ebből: tagdíj 264 963 eFt
          nyilvántartási díj,eljárási díj, igazgatási díj 142 120 eFt
          oktatás bevétele 107 102 eFt
          kapott támogatás 49 650 eFt
          egyéb bevételek 432 eFt

Anyagjellegű ráfordítások 208 121 eFt
Anyagköltségek 14 040 eFt
Igénybe vett szolgáltatások 189 144 eFt
Egyéb szolgáltatások 4 937 eFt

Valós értékelésen történő értékelés
A Társaság nem alkalmazza a valós értékelésen történő értékelést a pénzügyi instrumentumokra.

Saját részvények, saját üzletrészek bemutatása:

A Szervezet nem rendelkezik saját részvénnyel, és üzletrésszel, valamint visszaváltható részvénnyel, 
szervezeti formája okán.

A Számviteli politika alapján jelentősnek minősül:

A jelentős mérleg- és eredmékimutatás sorainak bemutatása

A beszámoló egészére vonatozóan a mérleg főösszeg alapján:

Információk a kötelezettségekről

A Társaságnak nincs olyan kötelezettsége, amely 5 évet túli futamidejű, és zálogjoggal vagy hasonló joggal 
terhelt lenne.

A beszámoló egyes soraihoz tartozó információk

A számviteli politikában meghatározott kivételes nagyságú és előfordulású bevételek, költségek és 
ráfordítások az adott évben nem fordultak elő!

Kivételes nagyságú és előfordulású bevételek, költségek és ráfordítások 

A mérlegben jelentősnek minősülő tételek:

Az eredménykimutatásban jelentősnek minősülő tételek:



Személyi jellegű ráfordítások 215 719 eFt
Bérköltség 162 232 eFt
     tartalma: munkabér, tiszteletdíj, megbízási díj
Egyéb személyi jellegű kifizetések 24 705 eFt
Bérjárulékok 28 782 eFt

Egyéb ráfordítások 159 104 eFt
ebből: kötelezettség Magyar Mérnöki Kamara felé 147 520 eFt
          elszámolt terven felüli értékcsökkenési leírás 8 544 eFt
          adott támogatás 2 150 eFt
          iparűzési adó 446 eFt
         selejtezett eszközök 439 eFt
         egyéb ráfordítások 5 eFt

IV.

1.
Az statisztikai állományi létszám: 22 fő

2.
-

-

3. Az adózott eredmény felhasználására tett javaslat:

4.

5.

6.

2020. március 25.

A Kapcsolt felekkel bonyolított ügyletek

Tájékoztató adatok

A vezető tisztségviselőknek a tárgy évben adott előleg, vagy kölcsön nem volt. 

A tárgyévi munkavállalói létszám, bér, személyi jellegű egyéb kifizetésének bemutatása

Osztalék jóváhagyásra a civil szervezetnél nem kerülhet sor, ennek értelmében szervezetünk eredményét 
nem osztja fel!

A Szervezetnél a tárgy évben nem volt olyan kapcsolt felekkel bonyolított ügylete, amely lényeges lett volna, 
és nem a szokásos piaci feltételek között valósult meg.

A felügyelő bizottságnak a tárgy évben adott előleg, vagy kölcsön nem volt. 
A felügyelő bizottság nevében vállalt garancia nincs. 

A vezető tisztségviselők nevében vállalt garancia a tárgy évben nem volt.

A szervezetnél felügyelő bizottság működik, a felügyelő bizottság (FB) tagjai tevékenységéért felvett 
járandósága a bérköltségekből a tiszteletdíj tartalmazza, mert a felügyelő bizottság a feladatát választott 
tisztségviselő  jogviszonyban látja el.

Képviseletre jogosult személy 
aláírása

A beszámolási időszakban nem keletkezett olyan kötelezettség, amely a könyvekbe ne került volna be, 
viszont a  beszámoló, illetve a társaság gazdasági helyzetének a megítélése szempontjából jelentőséggel 
bírna. 

A Szervezetnek nincs kapcsolt vállalkozásokkal szemben a Szt.-ben nevesített követelése és kötelezettsége.

A mérlegben meg nem jelenő kötelezettségekről 

A vezető tisztségviselők, igazgatóság, felügyelő bizottság által a beszámolási időszakban felvett 

Kapcsolt vállalkozásokkal szembeni tranzakciók


	PK-542
	PK-542-01 Könyvvizsgálói jelentés(BPMK_2019_könyvvizsgálói jelentés.pdf)
	PK-542-02 Szöveges beszámoló(BPMK szakmai beszámoló_.pdf)
	PK-542-03 Kiegészítő melléklet(BPMK_civil kieg 2019.pdf)

