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B E S Z Á M O L Ó 
 

A Nógrád Megyei Mérnöki Kamara 

2016. évi tevékenységéről és a 2017. évi tervekről 
 

1. Szervezeti adatok: 

A Nógrád Megyei Mérnöki Kamara – továbbiakban- NMMK székhelye: 

3100 Salgótarján Mártírok útja 1. 

(2013 augusztusában költözött a Rákóczi útról ebbe a bérleménybe a kamara) 

Elérhetősége: telefon, fax: 0036 32 423 253, tel.: 0036 32 789 479 E-mail: nmmk@nmmk.hu 

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

 

2. Működés 

A NMMK irodája és a titkársága közös a Nógrád Megyei Építész Kamarával. A közös 

titkárságon 2 fő látja el a feladatokat (titkár, ügyintéző). 

A 2016 májusában tartott választások eredménye alapján : 

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

2 póttagja van. 

A Felügyelő Bizottság elnöke: Klagyivik Csaba, 4 taggal és 2 póttaggal működik. 

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

van. 

A NMMK feladatait a többször módosított – aktualizált - Alapszabály és Szabályzatai alapján végzi. 

A Kamara 8-9 m Ft-ból igen szűkösen gazdálkodott az elmúlt évek során. 2008 óta tiszteletdíj nem 

került kifizetésre egyetlen választott tisztségviselőnek sem. Költségtérítést 2016-ban engedélyezett 

az elnökség az útiköltségre a kamara ügyében utazó tagjai részére hosszú idő óta először kifizetni. 

A kamara kis létszáma miatt a befizetett tagdíjak és eljárási díjak, valamint a csekély mértékű 

támogatói befizetések következtében a működési költségekre fordította a korábbi években 

képződött tartalékát, már nem volt olyan kiadási tétel, mellyel tovább lehetett volna 

takarékoskodni, működése a két nagy támogatás ( pályázat ) nélkül ellehetetlenült volna. 

A 2016. évi költségvetés teljesítéséről, valamint a 2017. évi tervről külön beszámoló készült szöveges, 

valamint a pénzügyi tételeket tartalmazó táblázatos tartalommal. 

2016-ben az előző évhez hasonlóan, Pályázatot nyújtottunk be a Magyar Mérnöki Kamarához szakmai 

rendezvényeink támogatására. 

A „MMK szolidaritási alapjából” kaptunk 2016-ben 800 e.Ft-ot a kitűzött céljaink megvalósításához, 

rendezvényeink megszervezéséhez. A Miniszterelnökségi pályázaton ezen túl közel 5 m.Ft volt az elnyert 

támogatás összege. 

A NMMK – rendes évi taggyűlését 2016. május 19-én tartotta. A Taggyűlés jóváhagyta a 2015. évi 

tevékenységről, valamint a gazdálkodásról szóló beszámolót, a 2015. évi költségvetést és a pénzügyi 

mérleget, valamint a 2016. évi költségvetés tervezetet. A taggyűlésen tisztújítást tartottunk, 

megválasztásra kerültek a 2016-2020 közötti időszakra a kamara tisztségviselői. A taggyűlés részvételi 

aktivitása csökkent, évek óta nem éri el az 50 %-ot. 

Fontosnak tartjuk, hogy a működésünket a Miniszterelnökség ebben az évben már másodszor kiírt 5 

m.Ft-os pályázati kerete (minden megyei kamara számára egységesen ennyi volt a pályázható összeg) 

tette anyagilag folyamatosan fenntarthatóvá és egyúttal tartalék-képzés is megvalósulhatott több éve 

először. A pályázati támogatás döntő része az alkalmazottak bérköltségére és járulékára fordítódott, 



NMMK 2016 évi szakmai beszámolója – a 2017. május 18-i taggyűléshez 2 / 6. oldal 

kiegészülve a bérleti díjakkal (terembérletek nagyrendezvényekhez, elnökségi ülésekhez, szakcsoportok 

működéséhez). A pályázat által felszabadított pénzügyi keret lehetőséget nyitott a szakmai 

rendezvényeink és a kamarai szolgáltatás színvonalának emelésére. Az előző évben megújult a honlapunk 

folyamatosan friss hírekkel kerül feltöltésre. A megújult honlapot naponta átlagosan több, mint százan 

keresik fel, voltak négyszáz feletti látogatószámaink is. Rendezvényeink beharangozásait, illetve az arról 

szóló friss, képes tájékoztatásokat megyénken kívüli tagok is rendszeresen megtekintik. Ezt igazolja 

vissza a kedvelt rendezvényeink nagyszámú országos látogatottsága. 

 

3. Elnökségi ülések 

Az elnökség havonta ülésezett (kivéve a szabadságolási időt), az elnökségi ülések száma 11. Az 

elnökség tagjai megfelelő ( határozatképes ) számban vettek részt az üléseken. Határozatképtelen 

elnökségi ülés nem volt. Általában a hónapok első hétfőjén került sor az elnökségi ülésre. Az ülések 

közötti döntéshozatalra internetes szavazással is sor került. 

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

elnökei. A napirendtől függően meghívót kaptak az elnökségi ülésekre a szakcsoportok vezetői is. 

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

 

4. Csoportjaink 

4.1. Szakcsoportok 

A kamaránknál immár hét szakcsoport és három helyi csoport működik (a szakcsoportok további adatait, 

beszámolóit lásd a Beszámoló1 sz. mellékletében!) 

 

1. Vízgazdálkodási és Vízépítési szakcsoport 

Taglétszám: 27 fő, vezetője: Bakos Ferenc 

2. Épületgépészeti szakcsoport 

Taglétszám: 43 fő, vezetője:Valent József 

3. Közlekedési szakcsoport 

Taglétszám: 26 fő, vezetője: Ürmössy Ákos 

4. Geodéziai és Geoinformatikai szakcsoport 

Taglétszám: 30 fő,vezetője: Fábián József 

5. Szilárdásvány-bányászati szakcsoport 

Taglétszám: 9 fő, vezetője. Kolláth Zoltán 

6. Elektrotechnikai és Épületvillamossági szakcsoport 

Taglétszám: 30 fő, vezetője: Dr. Gastanek Nándor 

7. Építési és Tartószerkezeti szakcsoport 

Taglétszám: 33 fő, megbízott vezetője: Klenóczky Sándor 

Ez azt is jelenti (a több szakcsoportban is jelen lévő egyes tagokat is figyelembe véve), hogy 

taglétszámunk többsége szakcsoportokban található, azaz a szakmai érdekérvényesítés és vélemény-

nyilvánítás lehetősége emelkedett. 

 

4.2. Helyi csoportok 

1.Balassagyarmat, vezetője: Kiss Ferenc 

2.Bátonyterenye, vezetője: Livo László 

3.Pásztó, vezetője jelenleg nincs. 
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A szakcsoportok működése eredményes volt 2016-ben is. A 2016. évi Taggyűlés által jóváhagyott 

költségvetésben a Nógrád Megyei Mérnöki Kamara a szakcsoportok rendezvényeire már támogatást 

tudott nyújtani a 2015 évhez hasonlóan 300 e.Ft betervezett összeggel (a korábbi években ez a keret az 

elnökség döntése alapján 250 e.Ft volt, melynek felhasználását a 2014 évi szűkös esztendő miatt 

szüneteltettük). A keret megemelt összegű újra nyitását a Miniszterelnökségi pályázat tette lehetővé. A 

szakcsoportok támogatásának keretét 2017 évre az elnökség 500 e.Ft-ra emelte. 

A szakmai programok szervezésében 2017 tavaszán is a Geodéziai és Geoinformatikai szakcsoport 

jeleskedett, elsősorban a IX. Tavaszi Mérnöknap NÓGRÁD-2017 Földmérő nap színvonalas 

megszervezésével. A rendezvényre az ország szinte valamennyi területéről több, mint kétszázan 

jelentkeztek, 40 fő jelentkezését helyhiány miatt vissza is kellett mondani. A Vízgazdálkodási és 

Vízépítési szakcsoport a Nyári Mérnöknap szervezésében vállalt szerepet a Maconkai tározónál 

szeptemberben megtartott kötetlen szakmai fórumon és az azt követő beszélgetésen. A Munkaügyi 

Központtal közösen megrendezett VIII. Őszi Mérnöknapra a pályaválasztást segítendő – mérnöki 

toborzóként került sor a Megyeházán több, mint száz középiskolás számára. Mérnökeink bemutatták a 

különböző szakmák szépségeit előadások keretében, de nyolc felsőfokú képzési intézmény is színesítette 

az aznapi forgatagot. A Téli Mérnöknap a XXVI. MÉRNÖKBÁL rendezvénye volt a STÉCÉ 

KÁVÉHÁZBAN, melyen először támogattuk a tízezer forintos belépőt tagjaink számára nyolcezer 

forinttal. 

   A szakcsoportok aktívan vesznek részt a szakmai tagozatok rendezvényein. Helyben minden esetben 

ellátták a szakmagyakorlás engedélyezése előtti minősítő bizottsági feladatokat, segítve ezzel tagjaink 

mielőbbi jogosultsági kérelmének elbírálását. 

   A helyi csoportok aktivizálódását a továbbiakban a településfejlesztési elképzelések formálásában és 

végrehajtásában, valamint a térségi tervzsűrikben való aktív részvétellel várjuk el. 

 

5. Kamarai adatok: 

 

A NMMK taglétszáma 2016. év végén 233 fő, ez 10 fővel több az előző évinél. 

Nem kamarai tag, technikusok száma 8 fő ( ebből ingatlanrendező 6 fő ). 

2016-ben elhunyt 4 tagunk, 12 fő jelentkezett és nyert felvételt a kamaránkba, tagsága megszűnt 11 

főnek (saját kérelemre 5 főnek, 1 főnek az elnökség szüntette meg a tagságát több évi tagdíjhátralék miatt) 

A felelős műszaki vezetők és műszaki ellenőrök névjegyzékében a kamaránknál regisztráltak száma 205 

fő. A névjegyzékben szereplőkből 91 fő tagja a kamarának is. Csökkent közel 30 fővel a nyilvántartottak 

száma, viszont 8 fővel több közöttük a kamarai tagunk a tavalyi évhez képest. 

 

6. Szakmai tevékenység bemutatása 

 

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

 

Kiemelkedő szakmai rendezvények: 

2016 szeptember 17. A Dagály úszóaréna építésének megtekintése – szakmai kirándulás 

2016. szeptember 24:„VII. Nyári Mérnöknap”a maconkai víztározónál került megszervezésre, 

színvonalas előadás után a bográcsozással egybekötött rendezvényként. 

2016 október 8. Losonc környéke építészeti látogatás – szakmai kirándulás az ÉK-val közösen 

2016. november 21: „VIII. Őszi mérnöknap”- Mérnöknek lenni kell !!!- című rendezvény célja, hogy 

a pályaválasztás előtt álló fiataloknak bemutassa a mérnöki, műszaki pályákat. A rendezvény a 
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Megyeháza dísztermében volt megtartva, több mint 100 fő vett részt a rendezvényen. Kamaránk tagjai 3 

előadásban mutatták be a mérnök-szakmák szépségeit és eredményeit. 

2016 december hónapban szinte valamennyi szakcsoportunk megtartotta az évértékelő rendezvényét. 

2017. január 14: A kamarák tavaszváró jótékonysági bálja egyben a XXVI. Mérnökbál a Stécé 

Kávéházban volt megtartva 170 fős létszámmal, amely a Palóc Mentőalapítvány számára több, mint 400 

ezer Ft támogatást jelentett a bevételből. Átadtuk az „ÉV MÉRNÖKE” kitüntetést Deák Lászlónak és az 

„ÉV MÉRNÖKI LÉTESÍTMÉNYE” díjat a MITSUBA csarnokbővítésének. A bál kiemelt szereplője a 

bujáki lánycsoport és Radics Gigi énekes volt. 

2017 február 23. Taggyűlést tartottunk a MMK választási előkészületére, jelöltállítási feladattal. 

Megyei Kamaránknak két bizottsági tagjelöltje volt : Kövesi Tibor ( EFB ) és ifj. Bózvári József ( FB ) 

személyében, akiket a MMK Küldöttgyűlése meg is választott 2016 május 6-án. 

2017. március 28.: 20 éves a Nógrád Megyei Építész és Mérnöki Kamara ünnepélyes rendezvénye a 

Dornyai múzeumban. A megalakulás épületének falán emléktáblát avattunk az alapító elnökök : Dr. Hajtó 

Ödön és Kövesi Tibor közreműködésével. A rendezvényen átadtuk tagjainknak az ünnepi kiadványunkat, 

s megnyitottuk az építészek és mérnökök munkáit bemutató kiállítást több, mint 70 fő részvételével. 

2017. április 4.: „IX. Tavaszi Mérnöknap Nógrád-2017”, A Magyar Földmérési Térképészeti és 

Távérzékelési Társaság Nógrád megyei csoportjával és a Kormányhivatal Földhivatallal közösen tartott, 

immár hagyományt teremtő, Földmérő nap,”országos kiterjedésű, közel 200 fős részvétellel. 

A megújult honlapunkkal célunk, hogy a digitális információcsere és áramlás jelentős fejlődésen 

menjen keresztül rövid időn belül. Ehhez azonban szükséges a tagok aktív internetes részvételére (jelenleg 

tagjaink több, mint 90%-a érhető el interneten). 

   

7. Kamarai etikai ügyek. 
 

2016-ben etikai-fegyelmi panasz nem érkezett a Kamaránkhoz.  

Bizottságunk elnöke, mint a MMK Etikai - Fegyelmi Bizottságának tagja, részt vesz az országos 

bizottság munkájában. 

 

8. Terveink a 2017-es évre: 

Minden kitűzött célunk továbbra is a mérnökeink és a mérnök-társadalom érdekét hivatott szolgálni! 

Ennek érdekében helyi (megyei) és országos szinten kíván az elnökség rendezvényekkel, 

demonstrációval, érdekegyeztetéssel és védelemmel tevékenykedni. Több tagunk és szakcsoport vezetőnk 

került be a 2014-2020 közötti fejlesztési programot előkészítő megyei bizottságba. Ugyancsak tagjainkat 

küldjük a különböző szinteken megalakult és megalakuló tervtanácsokba. 

Az országos szintet egyrészt az érdekvédelmi szakmai tevékenység támogatásával (anyagi hozzájárulás 

ezen feladatok színvonalának emelése céljából lásd reklámanyag, költségtérítés pld. a tervtanácsi 

tagoknak ), másrészt ezen tevékenységhez való aktív részvétellel tudjuk elérni ( véleményezés, sajtóban 

való pozitív megjelenések ).  

Ugyanakkor tisztában vagyunk azzal is, hogy a legkisebb megyei kamaraként lehetőségeink igen 

szerények az országos szintű érdekérvényesítésben. Súlyunknak és lehetőségeinknek megfelelő módon a 

törvényi előkészítésben is részt veszünk. Több tagunk dolgozik ad-hoc bizottságokban a véleményezések, 

javaslatok kamarai kidolgozását előkészítendő (pld. közbeszerzés). 

Az országos szintű érdekérvényesítés = minden kamarai tagunk érdekét szolgáló tevékenység. 

A megyei szintű tevékenységgel elsősorban a NMMK tagjai érdekeit kívánjuk szolgálni. 

2014. január 1-től megváltozott a továbbképzési rendszer. A jogosultsággal rendelkező 

szakmagyakorlóknak 5 évenként kell kötelező (általános és szakmai modul) továbbképzést elvégezni és 
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részt venniük és évente a szakterületenként meghatározott 1 napos, 6 kontaktórás szakmai előadásokon. 

A jogi továbbképzésben kamaránk azon kollégáinknak, akik a távoktatásban való részvételt nehezen, vagy 

nem tudnák teljesíteni, technikai segítséget és számítógépes felületet bérletünk helyiséggel együtt a TISZ-

ben két különböző napon is. Ez negyven főnek jelentette a jogosultsághoz szükséges elvárás 

teljesíthetőségét. 

   Sajnos a kis létszámunk miatt rentábilis képzéseket nem tudunk szervezni, ezért a tagjainknak előnyös 

bekapcsolódást szervezünk a budapesti, vagy hevesi képzésekbe. Ez egyrészt a képzési díjak 

kedvezményét, másrészt a csoportos részvétel esetén a közlekedési költségekbe való besegítést jelenti 

majd. Ezeken túl igyekszünk több szakmai képzést, előadást, kirándulást szervezni, amely „csak” tudást 

biztosít igazolás nélkül. Az 5 évenként, illetve rövidesen évente kötelező képzés számítógépes elvégzését 

terem és gépbérlettel, informatikai segítség biztosításával helyben megoldjuk majd azon tagjainknak, akik 

ezt igénylik a tavalyi kedvező tapasztalatot is figyelembe véve. 

1. A rendezvényeink, valamint évi egy szakmai kirándulás szervezéséhez továbbra is 

pályázni fogunk támogatásra. A 2017 évi Miniszterelnökségi pályázatot – annak várható 

kiírása esetén – azonnal benyújtjuk és a szolidaritási alaphoz az MMK-hoz is szintén 

pályázni fogunk. A két pályázat összege közel 6 m.Ft, ami az évekkel ezelőtti 

költségvetésünk bevételi oldalának 60 %-os mértékét jelenti. 

2. Nagyrendezvényeinkre koncentrálunk, melyek az alábbiak: 

2.1 TAVASZI MÉRNÖKNAP –Földmérő nap 

(sikeresen megrendezésre került idén is, immár a kilencedik alkalommal) 

2.2  NYÁRI MÉRNÖKNAP – szakmai előadással kiegészített kötetlen találkozó a 

maconkai tóparton várhatóan a nyári szabadságolásokat követő időszakban 

(Bátonyterenyei csoport, valamint a vizes szakcsoport összefogásával) 

2.3. ŐSZI MÉRNÖKNAP –tovább folytatjuk a pályaválasztási tanácsadást végzős 

diákoknak, a mérnöki szakma és hivatás bemutatásával, oktatási intézményekkel és 

nógrádi diákjaival közös rendezvényen, „MÉRNÖKNEK LENNI KELL!” szlogennel. 

Folytatjuk az együttműködést a NM Munkaügyi Központtal ennek lebonyolításában. 

2.4. TÉLI MÉRNÖKNAP = Mérnökbál, amit ismételten a többi kamarával összefogva 

szeretnénk a jótékonyság jegyében megszervezni, ez egyben a 2018-XXVII. 

mérnökbálunk lesz. 

3. Önálló kiállítási anyagot kívánunk létrehozni mérnökeink munkáit bemutatva, 

népszerűsítve a mérnöki hivatást. A kiállításokat a megye városainak ügyfélforgalom 

szempontjából kiemelt helyszínein ( pld. okmányirodák várótereiben ). Ennek alapjait a 

20 éves ünnepi kiállításra már elkészült tablók jelentik, melyeket próbálunk 

továbbfejleszteni, bővíteni. 

- Érdekképviselet: a megye beruházásaiban való minél nagyobb részvétel céljából, lásd: Mérnök 

Vállalkozások könyöklőjének további terjesztése, népszerűsítése. 

- A kamara szolgáltatási színvonalának folyamatos emelése: internetes ügyintézés szélesítése, az e-

mérnök szolgáltatásainak bővítése 

- A mérnöki tevékenység elismertségének szélesítése, a mérnök-társadalom megbecsültségének 

helyreállításáért való tevékenység – ebben legtöbbet a tisztességgel helytálló, megbízható, 

becsületes mérnöki munkánk a garancia, melyet tagjaink a mindennapokban elvégeznek. 

 

Salgótarján, 2016. május 8. 

Bózvári József s.k. 

   elnök 
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Nógrád Megyei Mérnöki Kamara 

Salgótarján 

 

Bózvári József, Elnök úr részére! 

 
 

Tárgy: Beszámoló az NMMK Vízgazdálkodási és Vízépítési Szakcsoport 2016. évi 

tevékenységéről. 

  

A Szakcsoport taglétszáma: 27 fő, vezetője:  Bakos Ferenc. 

 

A Szakcsoport képviseletében 3 fő vett részt 2016. április 29-n Budapesten a Vízgazdálkodási 

és Vízépítési tagozat kibővített elnökségi ülésén, az MMK székházában. A rendezvényen 

Körösi Csaba, a Köztársasági Elnöki Hivatal, Fenntarthatóság Igazgatóság vezetője tartott 

előadást a 2016. november 28-30. között megrendezésre került „ II. Budapesti Víz 

Világtalálkozó”-val kapcsolatban. 

 

Az őszi, Kaposváron tartott Vízgazdálkodási és Vízépítési tagozat kibővített elnökségi ülésén 

3 fő vett részt a Szakcsoportból – szeptember 30-án. A rendezvényen szakmai témaként a 

dombvidéki tározók korszerű tervezése, víztározás helyzete és időszerű problémái kerültek 

megvitatásra. 

 

Ebben az évben megalakult a Nógrád megyei Területi településrendezési és építészeti 

műszaki Tervtanács, melybe 2 főt delegált a Szakcsoport. 

 

A VII. Nyári Mérnöknap szeptember 24-én került megrendezésre a Maconkai horgásztónál. 

 

2016. december 14-n tartottuk a szakcsoporti ülésünket, ahol a szakmai és jogi 

továbbképzések rendjéről, tapasztalatairól és egyéb aktuális szakmai kérdésekről tartott 

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

 

 

Salgótarján, 2017. április 17. 

 

 

Üdvözlettel:      Bakos Ferenc sk.                                                        

           NMMK –VVSz elnöke 
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BESZÁMOLÓ  

A Nógrád Megyei Mérnöki Kamara Épületgépészeti 
Szakcsoportjának 2016. évi tevékenységéről  

 

A megyei épületgépész szakcsoport képviseletében ez évben háromszor vettem részt 

az épületgépész tagozati ülésen a MMK budapesti székhelyén. 

Májusban a megyei kamara tisztújító küldöttgyűlésén megválasztottuk a kamara új 

vezetését. Megerősítettük elnöki pozíciójában Bózvári Józsefet, szakcsoportunkból két fő 

(Pap József, Zsédely Sándor) az elnökségben kapott bizalmat, két-két kollégánk pedig a 

felügyelő bizottság (Klagyivik Csaba, Petró István), illetve a fegyelmi-etikai bizottság (Braun 

Attila, Toldi Tamás) munkájában vesz részt. Szakcsoportunk részvétele a megyei kamara 

vezetésében, úgy gondolom létszám arányos, megfelelő.  

Az ötévente kötelező jogi továbbképzést szeptember 29-30.-án letudtuk. A megyei 

kamaránk kezdeményezésében és szervezésében a Salgótarjáni Szakképzési Centrum 

számítástechnikai termében több épületgépész kollégám használta ki ezt a lehetőséget. 

Ebben az évben lejáró jogosultságát több szakcsoport tagunk tudta meghosszabbítani. 

 A kötelező éves szakmai továbbképzésén, november 21. -én Egerben a Heves Megyei 

Mérnök Kamara szervezését kihasználva vettünk részt 15 fővel, a Debreceni Egyetem 

előadóinak közös nagy hatékonyságú hőtermelő berendezések és megújuló energia források  

alkalmazása az épületek energia ellátásában című előadásán. Az előadások előtt két órában 

a VTS cég légkezelő berendezéseinek ismertetését kellett meghallgatnunk. 

Évzáró rendezvényünket 2016. december 16-án tartottuk. 18 fő mérnök társaimmal 1500-

kor találkoztunk Salgótarjánban a Mitsuba Kft parkolójában. A japán cég 4,3 mrd Ft 

bővítésének gépészeti rendszerét járhattuk be Braun Attila vezetésével. Örvendetes tény, 

hogy a megyénkben 2016-ban is volt olyan beruházás, mely szakmai érdemben 

megtekinthető volt. Az összejövetelünket a Fészek étteremben folytattuk, jó hangulatú, 

szakmai évértékeléssel egybekötve. Szakcsoportunk az év mérnöki létesítménye díjra 

javasolta mindazon megyei kollégákat, akik részt vettek a szóban forgó épület tervezésében. 

Szakcsoportunk a megyei kamara éves programjain aktívan részt vállal, egyéb szakmai 

programot nem szervezett. Létszámunk az előző évhez képest egy fővel nőtt. 2016-ben 

fegyelmi -etikai eljárás szakcsoportunkban nem volt. 

Érsekvadkert, 2017. május 4. 

Valent József s.k. 
szakcsoport vezető 
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BESZÁMOLÓ 
 
 

 

Nógrád Megyei Mérnöki Kamara Közlekedési Szakcsoport  
2016 évben végzett tevékenységéről 

   
 
 
 
 
 

Szakcsoportunk 2006 év második felében alakult, 2007-ben már érdemi tevékenységet 
is végzett. 2008-tól napjainkig a csoport aktívan működik.  
 
 
2016 évi működésünk az alábbi főbb tevékenységekből állt össze: 
 
KTE és egyéb szervek szervezésében tartott konferenciákon több tagtársunk részt vett, 
egy tagtársunk előadásokat tartott. 
 
Több tagtársunk aktívan részt vesz a megyei önkormányzat területfejlesztési szakértői 
munkájában. 
 
Egy tagtársunk rendes tagja a megyei Baleset-megelőzési Bizottságnak. 
 
Két tagtársunk közlekedésbiztonsági auditori képesítéssel és jogosultsággal is 
rendelkezik és végez is ilyen feladatokat. 
 
Szakmai kiránduláson ismerhette meg tagságunk a 21. számú főút építés alatti 
négynyomúsításának részleteit. Az ismertetést három tagtársunk tartotta. A kirándulás 
kiterjedt Hollókő ófalu főutcájának megtekintésére is. Az utcát műemléki környezetben 
újították fel kőburkolattal. A kirándulást nyílttá tettük, a Közlekedési szakcsoporton kívüli 
tagtársaink is részt vettek, valamint az Építész kamarától is jelen voltak. A programot a 
KTE-vel közösen szerveztük.  
 
Jogosultság megtartásához felhasználható és hasznos szakmai előadások és 
rendezvények, képzések esetén értesítettük egymást. 
 
A szakcsoport létszáma változó, jelenleg 26 fő. A csoport gerincét a közlekedési szakma 
több területén tevékenykedő mérnökök alkotják, így sok témakörben tudjuk egymást 
segíteni. Vannak köztünk tervezők, kivitelezők, vagyonkezelők, fenntartásban, 
üzemeltetésben dolgozók, államigazgatásban résztvevők, lebonyolítók, beruházók is. 
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Tagjaink között fiatalok és idősebbek egyaránt vannak, a tapasztalatcseréken jól 
kiegészíti egymást a nagy tapasztalat és a friss szakmai tudás. 
 
Néhány tagtársunk pályafutása során a szakma több területén is eredményesen 
dolgozott, így a nógrádi közlekedési szakcsoport igen széles látókörű, nagy 
tapasztalattal rendelkező társaság értékes szakemberekkel. 
2016 évi működésünk a 2013-ban megalkotott és elfogadott szakcsoporti ügyrendünk 
szerint zajlott. 
 
 
 
 
Salgótarján, 2017. március 29. 
 
 
 
A beszámolót összeállította:      
 
                                                                                               Ürmössy Ákos s.k                                                                                                                                           
                                                                                               szakcsoport vezető                                                       
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A NÓGRÁD MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA 
Geodéziai és Geoinformatikai Szakcsoportjának 

2016. évi 

B E S Z Á M O L Ó J A 

A Geodéziai és Geoinformatikai Szakcsoport (a továbbiakban: Szakcsoport) a Nógrád 
Megyei Mérnöki Kamara (a továbbiakban: Kamara) 2016. évi rendezvényeihez, 
valamint megfogalmazott feladataihoz kapcsolódva szervezte munkáját. 

1. Tavaszi Mérnöknap 

Kiemelt feladatot jelentett a Kamara négy főrendezvényéhez való kapcsolódás, 
melynek keretében az egyik rendezvény, a Tavaszi Mérnöknap megszervezése, 
lebonyolítása már nyolcadik éve a Szakcsoport feladata. 

Ennek megfelelően a Szakcsoport – a Nógrád Megyei Kormányhivatal Földhivatali 
Főosztályával és a Magyar Földmérési Térképészeti és Távérzékelési Társaság 
Nógrád megyei csoportjával közös rendezésében – 2016. április 12-én földmérő 
szakmai napot szervezett Salgótarjánban „VIII. Tavaszi Mérnöknap, Nógrád - 2016” 
néven. 

A rendezvényre – 10 megyéből és a fővárosból – 172 fő regisztrált. A legtávolabbi 
résztvevő Sopronból (Győr-Moson-Sopron megye) érkezett. 

A Földmérő Nap elsősorban a részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös 
tulajdon megszüntetése témakör köré szerveződött. A szervezők a projektben részt 
vevő szereplőket (Nemzeti Kataszteri Program NKft., földmérő vállalkozók,  jogi 
szolgáltatók és ingatlanügyi hatóság) kértek fel egy-egy előadás megtartására. 

A rendezvényen műszerbemutatót tartott a Leica Geosystems Hungary Kft. 

A szakmai napon a Magyar Mérnöki Kamara tagjai 2 továbbképzési pontot 
szerezhettek. A Tavaszi Mérnöknapról rövid összefoglalót jelentettünk meg a 
Geodézia és Kartográfia szakmai folyóiratban és a Mérnökújságban. 

A Kamara által szervezett másik három nagy rendezvényen a tagok egy része 
egyénileg vett részt. 

2. Egyebek 

A szakcsoporti vezetőségi ülések helyett általában személyes konzultáción, és a 
világháló segítségével „beszéltük meg” a feladatokat, a döntést igénylő kérdéseket. 

A Szakcsoport elnöke rendszeresen részt vett a Geodéziai és Geoinformatikai 
Tagozat, valamint a Kamara kibővített elnökségi ülésein. Az ott elhangzottakról – 
jellemzően elektronikus körlevelek formájában – tájékoztatta a tagságot. 

A Szakcsoport elnöke – szintén elektronikus körlevelek útján – folyamatosan 
tájékoztatta a tagságot a fontosabb jogszabályi változásokról, a jogosultságok 
rendezésének előrehaladásáról rendelkezésre álló információkról és az aktuális 
rendezvényekről. 
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A meghatározott célok mellett folyamatosan figyelemmel kísértük a kamarai híreket, 
különösen a szakterületet érintő feladatokat, valamint az egyes, a Tagozatot érintő 
kérdéseket. 

Évzáró taggyűlésünket 2016. december 13-án tartottuk a Tarján Vendéglőben, ahol 
Bózvári József, a Kamara elnöke tájékoztatót tartott a Kamara tevékenységéről, 
Fábián József szakcsoporti elnök pedig beszámolt a Szakcsoport 2016. évben végzett 
munkájáról, valamint a szakterületünket érintő szakmagyakorlási szabályok 2016. évi 
változásairól. 

Salgótarján, 2017. április 12. 

 Fábián József sk. 
 a szakcsoport elnöke 
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Szilárdásványbányászati  szakcsoport beszámolója 

a 2016-es évről 

 

 

Az NMMK bányászati szakcsoport tevékenységét továbbra is a megalakuláskor 

rögzített célok motiválták. 

 

➢ A vészesen csökkenő létszám miatti továbbképzési lehetőségek hiánya, ezzel a 

tagságból való önkizárás kockáztatása. 

➢ A kamara részéről a képviseleti igény megjelenése 

➢ A bányamérnökök érdekképviseletének erősítése 

➢ A hazai ásványvagyon hasznosíthatóságának erősítés 

➢ Végül, de nem utolsósorban a Bányamúzeum szakmai segítése 

 

 

A szakcsoport létszáma nem változott, az aktív tagok száma 9 fő.  

A szilárd-ásványbányászati szakcsoport a múlt évben is a legfontosabb feladatának 

tartotta a "Bányamúzeum" szakmai iránymutatását és a közvetlen segítségnyújtást a 

fenntartásban. 

 

 

Szakcsoportunk egyes tagjai részt vettek a megye fejlesztési programjának szakmai 

csoportmunkájában, és az Energetikai Klaszter munkájában. 

 

Úgy gondolom, hogy e kis csapat a szűkülő lehetőségek mellett ismételten teljesítette a 

kitűzött feladatokat. 
 

 

Salgótarján, 2017.04.25.        

 

 

 

         Kolláth Zoltán sk.  

         szakcsoport vezető 
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NÓGRÁD  MEGYEI  MÉRNÖKI  KAMARA 
 

ELEKTROTECHNIKAI  ÉS 

ÉPÜLETVILLAMOSSÁGI  SZAKCSOPORT 

 

 
 

BESZÁMOLÓ 
 

 
 

a Nógrád Megyei Mérnöki Kamara 
Elektrotechnikai és Épületvillamossági Szakcsoportjának 

2016. évi tevékenységéről. 
 
 
 

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

Az év folyamán a szakcsoportunk tagjai a Nógrád Megyei Mérnöki 
Kamara rendezvényein vettek részt, önálló szervezésű rendezvényünk 
nem volt. 

 
Több tervezői, szakértői, felelős műszaki ellenőri és felelős műsza-

ki vezetői jogosultság kérdésében kaptunk véleményezési felkéréseket, 
ezeket az Ügyrendünkben meghatározott módon a szakcsoport elnöksé-
ge teljesítette. A jogosultsági kérdésekben a megyei szakcsoport felada-
tai és jelentősége várhatóan a jövőben is megmarad. 

 
 A szakcsoport évzáró taggyűlése 2016. december 13-án volt. Az 
éves beszámolót megvitattuk és elfogadtuk. Az egyéb aktuális kérdése-
ket kötetlen formában megbeszéltük. 
 
 
Salgótarján, 2017. április 11. 
 
 

 
 
        Dr. Gastanek Nándor s.k. 
           szakcsoport elnök 
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A NMMK Építési és Tartószerkezeti Szakcsoportjának 2016. évi tevékenységéről készült 

beszámolója a Taggyűlésen kerül bemutatásra. 
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Nógrád Megyei Mérnöki Kamara Szakcsoport és Helyi csoport vezetőinek 

 elérhetőségei. 
  

1, Vízgazdálodási és Vízépítési szakcsoport. 

    Szakcsoportvezető: Bakos Ferenc József  12-0156 

    Elérhetőségei: 3104 Salgótarján, Csehov utca 1. 

    Mobil: 30/995-1690 

    E-mail: stbakos@freemail.hu 

    Taglétszám: 27 fő 
 

2, Épületgépészeti szakcsoport 

     Szakcsoportvezető: Valent József 12-0127 

     Elérhetőségei: 2659 Érsekvadkert, Gépállomás út 26.  

     Mobil: 06/20/933-5502 

     E-mail: valentjo@t-online.hu  

     Taglétszám: 43 fő 
 

3, Közlekedési szakcsoport 

    Szakcsoportvezető: Ürmössy Ákos 12-0109 

    Elérhetőségei: 3078 Bátonyterenye, Klapka u. 14. 

    Tel: 30/626-8214 

    E-mail: urmossy@nograd.kozut.hu 

    Taglétszám: 26 fő 
 

4, Geodézia és Geoinformatikai szakcsoport  

 Szakcsoportvezető: Fábián József 12-0266 

 Elérhetőségei: 3100 Salgótarján, Bem út 12. 

    Tel: 30/698-1353 

    E-mail: fabian.jozsef@takarnet.hu 

    Taglétszám: 30 fő 
 

5, Szilárdásvány-bányászati szakcsoport 

    Szakcsoportvezető: Kolláth Zoltán 12-0012 

    Elérhetőségei: 3100 Salgótarján, Pécskő u. 14. 

    Tel: 32/423-804 Mobil: 30/973-2954 

    E-mail: thetajk@chello.hu 

    Taglétszám: 9 fő 
 

6., Elektrotechnikai és Épületvillamossági szakcsoport 

     Szakcsoportvezető: Dr. Gastanek Nándor 12-0201 

     Elérhetőségek:3100 Salgótarján, Forgách Antal út 26. 

     Tel: 20/9736089 

     E-mail: drgastanek@freemail.hu 

     Taglétszám: 30 fő 
 

7., Építési és Tartószerkezeti Szakcsoport 

     Szakcsoportvezető: Klenóczky Sándor 12-0011 

     Elérhetőségek:3104 Salgótarján, Csokonai út 80. 

     Tel: 06/30-9554002 

     E-mail: kleno2@gmail.com  

     Taglétszám: 33 fő 

 
 
 

Helyi csoport vezetők: 
 

1, Balassagyarmat 

Vezetője: Kiss Ferenc 

Elérhetőségei: 2660 Balassagyarmat, Szontágh Pál u. 6/C. 

Tel: 20/575-1343 

E-mail: kissfe@is.hu 
 

2, Bátonyterenye 

Vezetője: Livo László 

Elérhetőségei: 3070 Bátonyterenye, Jószerencsét u. 20. 

Tel:30/957-4724 

E-mail: mir@marketinfo.co.hu  
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Beszámoló 
 

A Nógrád Megyei Mérnöki Kamara Titkárságának 
2016. évi munkájáról. 

 
A Titkárság a kamarai igazgatási feladatait a NMMK Alapszabálya, illetve a NMMK Szabályzatában foglaltaknak 
megfelelően látja el. 

 
1. Közigazgatási hatósági ügyek. 

Iktatott ügyiratszám:   133 db  
Ebből főszámon:   119 db 

Hatósági ügyekkel kapcsolatos ügyiratok száma: 199 db 
Végzések száma: 1 db 
Igazolások száma: 3 db 
Tagsági engedélyező határozat száma: 45 db 
Tagsági hatósági bizonyítványok száma: 20 db 
Elutasítás: 3 db 
Engedélyező határozat, MV, MűE: 34 db 
Hatósági bizonyítvány, MV, MűE: 5 db 
Bejegyzés Országos Energetikai Tanúsítói Névjegyzékbe:  1 db 
Felfüggesztés: 3 db 
Kamarai tagság helyreállítás:  1 db 
Jogkövetkezmények ( figyelmeztetés ,megtiltás…..) 83 db 
Továbbképzések igazolásának meghosszabbítása IIR-ben: 610 db 

A szakmagyakorlási jogosultsági kérelem 3 esetben került elutasításra, fellebbezés nem volt. A főszámon 
iktatott ügyiratok –határozatokon felüli részére - levélben kellett válaszolni.  
Az iktatott ügyiratokon kívül naponta 7-8-emailre is válaszolni kell - a más szervektől kapott és 
továbbítandó anyagokon felül. 
Hivatalból való felszólítások –elsősorban jogosultságok lejártával kapcsolatos értesítések és a tagdíjak 
befizetésére való felhívások –sorozatosan mentek ki a tagoknak, nyilvántartottaknak. 

2. Elnökségi ülések 
2016-ban az elnökség 11 esetben ülésezett és 33 elnökségi határozatot hozott. Az ülések előkészítése, a 
jegyzőkönyv vezetése, az abban foglalt feladatok figyelemmel kisérése a titkárság feladata-ennek 
maradéktalanul eleget tettünk.  

• Új tagfelvétel: 12 fő 
• Kamarai tagság megszüntetése: 11 fő (ebből 1 fő tagdíjtartozás végett, 5 fő saját kérelemre,  

                                                                  1 fő átjegyezve) 
• Elhunyt: 4 fő 
• Kamarai tagságának felfüggesztése: 3 fő 

3. Taggyűlés 
2016. évben egyszer tartottunk Taggyűlést, 2016. május 19-én. 
A taggyűlés előkészítése, lebonyolítása, az anyagok összeállítása, kiküldése teljes egészében a titkárság 
feladata. Nagy könnyebbséget jelent, hogy az anyagok jelentős részét már elektronikus úton küldjük ki a 
tagoknak. Tagjaink 92%-a rendelkezik email címmel.  

4. Névjegyzék vezetése 
2014. február 28-án-az MMK által bevezetésre került az IIR (Integrált Informatikai Rendszer) napi 
használata (nyilvántartások, eljárások, határozatok, végzések, igazolások, hatósági bizonyítványok 
kiállítása), ezzel párhuzamosan az elektonikus ügyintézés is. Az új rendszert folyamatosan fejlesztik, ami 
rendszeres figyelmet és naprakész tudást igényel az ügyintéző részéről. A kamara tagjainak és a 
nyilvántartott szakmagyakorlók számára az e-Mérnök rendszerbe belépve lehetővé válik, hogy a 
honlapon keresztül megtekinthessék és módosíthassák a kamarában nyilvántartott adataikat, 
jelentkezhessenek továbbképzésre, illetve bizonyos esetekben ügyintézést is kezdeményezhessenek. A 
kamara nyilvántartása és névjegyzék vezetése naprakész az IIR-ben. 
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Taglétszám: ( 2017-01-01)  

 
233 fő 

Aktív: 209 fő 
Felfüggesztett:    16 fő 
Technikus:      8 fő (ebből 6  fő ingatlanrendező) 
Nyilvántartottak (MV, MűE): 205 fő (ebből 91 fő kamarai tag) 
Vn (villámvédelem) kiemelt gyakorlottsággal 
rendelkezők: 
274 megjelölésű lista ( a szabvány hatálya alá nem 
tartozó villámvédelmi berendezés létesítése ) 

 
     7 fő 
 
    24 fő 
 

TÉ Energetikai tanúsítói jogosultsággal rendelkezők:     17 fő 

A nyilvántartott taglétszám az új informatikai rendszer következtében csökkent, mivel a lejárt 
jogosultsággal rendelkező nyilvántartottak automatikusan lekerültek a névjegyzékből.  
Jelenleg a nem tagi MV, MűE érvényes jogosultsággal rendelkezők száma 114 fő. 

5. Továbbképzések, szakmai rendezvények 
Az MMK küldöttgyűlése 2014. március 28-án elfogadta az új továbbképzési rendszert, és megalkotta a 
vonatkozó szabályzatot. A szabályzat a 266/2013 (VII.11) kormányrendelettel érintett szakmákra 
vonatkozik. Az országos kamara honlapján jelenleg is olvashatók a továbbképzéssel kapcsolatos részletes 
információk. Mindemellett a kamara titkára és ügyintézője, a rendelkezésükre álló eszközökkel segítik a 
tagok tájékoztatását. 

A kötelező jogi továbbképzés online elvégzéséhez szakmagyakorlóinknak segítséget nyújtottunk abban, 
hogy kibéreltük a Szakképzési centrum számítógépes termét , ahol a gépekhez értő szakember segítségét 
igénybe vehették . 40 fő teljesítette így határidőre a jogi továbbképzést. Szakmai továbbképzéseket nem 
tudtunk szervezni a kis létszám nem tette lehetővé, a Heves megyei kamarához csatlakoztunk. 

Az alábbi rendezvények megszervezésében vettünk részt: 

2016. április a VIII „Tavaszi Mérnöknap” a Magyar Földmérési Térképészeti és Távérzékelési Társaság 
Nógrád megyei csoportjával és a Kormányhivatal Földhivatallal közösen tartott, immár hagyományt 
teremtő „Földmérő nap” országos kiterjedésű részvétellel. 

2016. szeptember: VII. ”Nyári Mérnöknap” a maconkai víztározónál került megszervezésre  

2016. október. VIII. „Őszi mérnöknap” - Mérnöknek lenni kell - című rendezvény célja volt, hogy a 
pályaválasztás előtt álló fiataloknak bemutassa a mérnöki hivatást, műszaki pályát. A rendezvény 
Salgótarjánban a Megyeháza dísztermében mintegy 100 fő-elsősorban diák- részvételével  

2017. január   „Kamarák tavaszváró jótékonysági bálja” mely egyúttal az ,,XXVI. Mérnökbál” 

Ezeken felül 4 szakmai kirándulást szerveztünk átlagosan 15-20 fő kamarai tag részvételével0 

6. Ügyfélforgalom 
Az ügyfélforgalom 2016-ban jelentős volt, 151 főnek járt le a jogosultsága, 610 db jogosultság került 
meghosszabbításra az IIR-ben. Az e-Mérnök regisztrációval, beszámoló vizsgával, jogi továbbképzéssel 
szakmai továbbképzéssel, befizetésekkel, új jogosultság kérelemmel kapcsolatosan sokan keresik fel 
(telefonon, személyesen, e-mailben) a kamarát tájékoztatást kérve.  

7. Tagdíjak, egyéb befizetések, költségvetés 
Nyilvántartások vezetése úgy a helyi, mint az országos kamaránál pontosan megtörtént. A tagok, 
nyilvántartottak számlázási adatainak valamint minden egyes szakmagyakorló éves díjának a 
megállapítása, összeállítása a titkárság feladata. Az ügyintéző havonta kíséri figyelemmel a befizetéseket, 
elmaradásokat. A múlt évben 1 fő kamarai tagságát kellett megszüntetni többéves tagdíjtartozás végett. A 
nyilvántartottak figyelmeztetést kaptak a tartozásuk rendezésével kapcsolatosan. 
A költségvetésünk takarékos gazdálkodást mutat, csak a működésünk legfontosabb kiadásaira került sor. 
A Miniszterelnökség támogatásának köszönhetően 2016-ben sikerült a gépparkunk megújítása, új gép és 
szoftver beszerzése. 
Az NMÉK-val közösen használt és vett eszközökről külön kimutatást vezetünk. A két telefont megosztva 
használjuk, ennek elkülönítése nem lehetséges. 

8. Egyebek 
Az Etikai-fegyelmi Bizottsághoz 2016-ban új ügy nem érkezett.  
A felsoroltakon kívül még nagyon sok feladat hárul a titkárságra, (előkészítő munkák, tájékoztatások) . 
2016-ben is jelentős többletmunkát jelentett a Miniszterelnökég pályázatának, majd az elszámolásnak az 
előkészítése. A szerződés szerinti óraszámban -mely a titkár esetében heti 15 óra, az ügyintézőnél heti 30 
óra- a felsorolt feladatok csak többletóraszámban végezhetők el. 
Salgótarján 2017. április 26.  

Spiegel Józsefné s.k. 
a NMMK titkára 
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A NÓGRÁD MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK 

BESZÁMOLÓJA 

A NÓGRÁD MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA 2017.05.18-i TAGGYŰLÉSÉRE 

 

1. A Nógrád Megyei Mérnöki Kamara 2016. évi költségvetés teljesítésének vizsgálata  

A Felügyelő Bizottság megvizsgálta a Nógrád Megyei Mérnöki Kamara 2016. évi 
gazdálkodásáról szóló beszámolót. Megállapítottuk, hogy a tárgyévi bevétel (névlegesen, 
maradvány nélkül) 14 418 495 Ft volt, ami minimális mértékben elmarad a tervezettől (14 
730 000 Ft). A tagdíjból, a nyilvántartási díjból és az igazgatási szolgáltatási díjból a 
tervezettől való eltérések nem számottevőek. Néhány bevételi tétel csökkenése (pl. az 
országos kamara támogatása, kamatbevétel) külső, tőlünk független tényezők hatásának 
eredménye.  
Kiugróan nagy pénzügyi segítséget jelentett a kamaránknak a sikeres miniszterelnökségi 
pályázat és az arra kapott pénz. Álláspontunk szerint a kamaránk megdolgozott ezért a 
pénzért, mert hagyományos közigazgatási feladatokat vettünk át a magyar államtól, 
azonban a feladatok mellé eddig nem kaptunk pénzt. Véleményünk szerint ezt a támogatást 
célszerű lenne átalakítani oly módon, hogy ne egy pályázattól és annak elbírálásától 
függjön, hanem legyen pl. normatív alapon működő, de automatikusan járó pénzügyi 
támogatás. Hasonló az álláspontunk a MMK Szolidaritási Alapból érkező támogatással 
kapcsolatban is.  
A kiadások között négy olyan tétel van amik esetében jelentős a tervezett és a valós érték 
közötti különbség.  

• Az éves befizetés a Magyar Mérnöki Kamara felé nem teljesült teljes egészében a 
tervezett módon (a pénzügyi teljesítés 2017 évre áthúzódott, kb. 700.000 Ft), így 
ezen a soron jelentkezik egy "látszólagos" megtakarítás. 

• A „Reklám” soron feltüntetett összeg nem szerepelt a tervben (470.000 Ft). 
• A jubileumi kiadvány költsége (500.000 Ft a tervezett 100.000 Ft-tal szemben ). 
• Honlap működtetés és készítés (539.999 Ft a tervezett 200.000 Ft-tal szemben). 

A tervtől való eltérésre a Kamara életében rendkívül magasnak számító előző évi 
maradvány bőségesen fedezetet nyújt, ugyanakkor az eddigiekhez képest lényegesen 
nagyobb mozgásteret biztosít az Elnökség számára. Javasoljuk az Elnökségnek, hogy az 
elnökségi ülések jegyzőkönyveit tegye elérhetővé a tagok számára, hogy a döntésekkel 
kapcsolatban a tagság a lehető legrövidebb időn belül tájékozódhasson és kifejthesse 
véleményét. 
A fentieken túlmenően a kiadások többsége a tervezett összeg közelében maradt. 
A bizonytalansági tényezők miatt a racionális gazdálkodást, a tartalék magas szintjének 
megtartását továbbra is fontosnak tartjuk a működőképességünk hosszú távú 
fenntartásában.  
Mindezeket összegezve a 2016. évi beszámolót a Felügyelő Bizottság elfogadásra javasolja.  

2. A Nógrád Megyei Mérnöki Kamara 2016. évi költségvetési tervezetének 
véleményezése  

A 2017 évi bevétel tervezett összege (maradvány nélkül) 9 400 000 Ft. Az előző évi tervhez 
képest - a miniszterelnökségi pályázat nélkül – ez valamivel kevesebb, de a 2016-os 
teljesítésekből kiindulva reális és megalapozott. 
A kiadások tervezett teljes összege 13 120 000 Ft, ami jelentősen meghaladja a tervezett 
bevétel összegét.  
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Ez egyrészt az MMK felé fennálló 2016-os kötelezettség részbeni 2017-es teljesítéséből, 
másrészt pedig a nagyobb pénzügyi mozgástér kihasználásából adódik. Az előző évhez 
képest nagyobb összeg jut szakcsoportok támogatására, a tagok mérnökbálon való 
részvételének támogatására, és a kiemelkedő teljesítményt nyújtó tagok díjazására.  
Összefoglaló véleményünk szerint a költségvetés végrehajtható, változó vagy bizonytalan 
külső feltételek esetén is tartható, ezért elfogadását javasoljuk.  

3. Beszámoló a Felügyelő Bizottság 2016 évi munkájáról  

A Felügyelő Bizottság a megyei elnökségi üléseken rendszeresen képviseltette magát, 
Nógrád Megyei Mérnöki Kamara és a megyei Elnökség működésének felügyelete 
folytonos volt.  
A bizottság a költségvetési és gazdálkodási adatokon túlmenően értékelte a Nógrád Megyei 
Mérnöki Kamara és a megyei Elnökség működését is, amit jónak, törvényesnek, és 
szakszerűnek minősítettünk.  

Tisztelettel kérem a beszámoló elfogadását.  

Salgótarján, 2017. május 8.  

  Klagyivik Csaba s.k. 
elnök 
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BESZÁMOLÓ  

 

 

a Nógrád Megyei Mérnöki Kamara   

Etikai-Fegyelmi Bizottság 2016. évi tevékenységéről  
 

 

 

 Az elmúlt  évben a Nógrád Megyei Mérnöki Kamaránál tisztújítás volt,  

amikor megválasztották a kamara új tisztségviselőit .  

 Az Etikai-Fegyelmi Bizottság tagjainak megválasztották Bakos Ferencet,  

Braun Attilát, Szpisák Jánost,  Toldi Tamást és Kövesi  Tibort .  

 Az Etikai-Fegyelmi Bizottság tagjai közül elnöknek megválasztották 

Kövesi  Tibort .  

 A beszámolás i  időszakban új etikai -fegyelmi ügyünk nem volt.  A korábbi 

időszakból nem örököltünk ügyet.  

 Bizottságunk elnöke részt vesz a Nógrád Megyei Mérnöki Kamara 

Elnökségi ülésein ,  és  mint a Magyar Mérnöki Kamara Etikai-Fegyelmi 

Bizottságának tagja , részt vesz az országos bizottság munkájában.  

 

 

Salgótarján, 2017. május 18.  

 

 

 

 

            Kövesi Tibor  s.k.  

       Etikai-Fegyelmi Bizottság  Elnöke  
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Beszámoló 

  

A Nógrád Megyei Mérnöki Kamara  

2016. évi költségvetésének a teljesítéséről  

Bevételek: 

 

A Nógrád Megyei Mérnöki Kamara 2016. évre jóváhagyott költségvetése a 

bevételek terén összességében, a Miniszterelnökségtől pályázat útján kapott közel 

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

kedvezően alakult. Közel 2 .900.000,- Ft-os eredménnyel zártuk az évet.  
 

A pályázat és a maradvány nélküli, tényleges bevételünk 98 % - ban teljesült. Ha 

hozzávesszük a 2015 évi maradványt és a Pályázat útján nyert támogatást , akkor 

a tervezetthez képest 108 %-os eredményt értünk el. 

 

A tagdíjak vonatkozásában a teljesítés  némileg kevesebb, mint a tervezet, 94 %. 

Tagjaink igyekeznek becsületesen befizetni a tagdíjat,  a tartozásukat –

felhívásunkra- rendezni, év elején már többen befizették az elmaradásukat.  

 

Az igazgatási szolgáltatási díjaknál 148 %-os a teljesítés, ez abból adódik, hogy 

az elmúlt évekhez viszonyítva többen kértek új jogosultságot és több volt a kiadott 

hatósági bizonyítványok száma is.  

 

A nyilvántartási díjaknál (itt szerepel a technikusok díja is) a teljesítés 93 %. Ez 

évben a földmérő nyilvántartottakat levettük a  névjegyzékből. A tartozóknak 

kiment a figyelmeztető határozat.  

 

A MMK-nál megpályázott 1.000.000,- Ft-os szolidaritási alapból 800 .000,- Ft-ot 

kaptunk, a tényleges bevételek elmaradásánál ez a különbözet  is jelentkezik. 

 

Egyéb bevételnél a támogatásból  befolyó összeggel számoltunk,  ezt az összeget a 

tervezettnek megfelelően megkaptuk (rendezvények, könyöklő) . 
 

Kintlévőségünk –mely gyakorlatilag a tagjaink tartozása– az elmúlt évekhez 

viszonyítva kedvezőbben alakult . 2016. december 31-én közel 460.000,- Ft volt, 

ennek nagy részét felhívásunkra a tartozók 2017. év elején befizették.  

A több éve tartozóknak a tagságát,  jogosultságát megszüntettük .  

 

Összességében a bevételek főösszege kerekítve a Miniszterelnökség támogatásának 

köszönhetően meghaladja a tervezetet.  

 

A bevételek főösszege kerekítve a Miniszterelnökség támogatásának 

köszönhetően meghaladja a tervezetet.  

 

Ennek megfelelően a Nógrád Megyei Mérnöki Kamara 2016. évi bevételi  

főösszege (az elmúlt évi maradvány figyelembevételével):  21.012.497,- Ft. 

 

A maradvány nélküli bevétel 2016-ben 14.418. 495,- Ft volt. 
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Kiadások:  

 

A jóváhagyott tervhez képest, több volt kiadásunk - 773.817,- Ft-al-, a teljesítés 

107 %-os, így a tartalék is némileg csökkent. 

 

A MMK-nak járó hozzájárulás kevesebb, mint a tervezet, a jelentősebb 

részesedést, az évi összesített részt, 694 .228 Ft-ot 2017 év elején fizettük ki.  

 

Az állandó jellegű kiadások, a működési költségek közül , az irodabérletnél léptük 

túl a tervezett összeget. Augusztustól emelkedett a bérleti díj, mivel bérbe vettünk 

még egy helységet, hogy az elnökségi üléseket helyben tudjuk megtartani.  

 

A posta, telefon és internet költségénél van némi megtakarítás. A két kamara 

közösen használja a telefont és internetet. Figyeltünk a költségek egyenletes 

megosztására. 

 

A honlap 2015 év végén került visszaállításra, tagjaink örömére. A helyreállítás, 

megújítás költségét a Miniszterelnökség támogatásának terhére tudtuk elszámolni, 

a működtetésének 2 évi díja lett kifizetve 2016-ban, ezért jelentkezik itt a 

többletköltség. 

 

Tárgyi eszközök javítására minimális volt a kiadásunk. 

 

A terembérlet díja túllépi e tervezetet, 122 %. Ez abból adódik, hogy a 

rendezvényeink bérleti díján felül a kötelező jogi továbbképzés terembérleti díját 

is itt számoltuk el. Az év végi kibővített ülésünk terembérleti díjának rendezése 

áthúzódott a 2017- es évre, ennek költsége a 2017-es tervben fog jelentkezni. 

 

A szakmai rendezvények támogatására fordított összeg szintén több  a tervezettnél, 

120 %. A Mérnöknapokat megtartottuk, ezen felül szakmai kirándulásokat  is 

szerveztünk. 

 

A szakcsoportok támogatására  fordított összeget 2016  évben 300.000,- Ft volt, ezt 

a szakcsoportok, egy kivételével fel is használták , így a teljes összeg nem került 

felhasználásra. 

 

A könyvelés összege több mint a tervezet, a Pályázat elszámolásából adódó többlet 

feladatokat jutalmazta a kamara.  

 

A folyóiratok, könyvek tekintetében jelentős a többlet kiadás. A BOMÉK-tól a 

V4-ek könyvből rendeltünk 30 db-ot, ajándékozás céljára, valamint a Tervezők 

Lapját is előfizettük. Az  elektronikusan is elérhető folyóiratokat viszont 

lemondtuk. 

 

A bankköltség némileg megnövekedett.  

 

A Mérnökbálnál a kiadást, a szervezési költség és a díjazottak részére készült  

oklevelek keretezése, a gravírozás, valamint a kamara meghívott vendégeinek a 

részvételi díja képezi. 
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A munkabér és közterhei a betervezett összeg felett  kerültek felhasználásra, a 

pályázatokból adódó többletmunka elismerése okán.  

 

Kamarai tevékenységért tiszteletdíj kifizetés 2016-ben sem volt. 

 

Az étkezési utalvány nem került kiadásra.  

 

Az útiköltség elszámolására fordított összeg elsősorban az országo s 

rendezvényeken való részvétel –gépkocsi használat- költségeit tartalmazza, a 

kiadás lényegesen elmaradt a tervezettől.  

 

Reprezentációra, kávéra, üdítőre költött összeg nem jelentős.  

 

A kamarai díjakra tervezett  összeg nem került felhasználásra.  (a Mérnökbál soron 

szerepel a kiosztott díjakkal járó költség)   

 

Az egyéb nem tervezhető kiadásoknál a NMMK megalakulásának 20 éves 

évfordulójára készült kiadvány szerkesztési díja és a nyomdai költség egy része 

szerepel. /Ezen költségek a Miniszterelnökségtől pályázat útján kapott támogatás 

terhére lettek elszámolva./ 

 

Tartozásunk senki felé nincs.  

 

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

fedezésére és reklám anyagok készítésére  fordítottuk.  

 

Összességében megállapítható, hogy a Kamaránk gazdálkodása a tervezettnek 

megfelelően, racionális volt. 

 

A tényleges kiadás 11.623. 817,- Ft, 2.794. 678,- Ft-al kevesebb, mint a tényleges, 

maradvány nélküli bevétel . 

 

A Kamara költségvetésének a kiadási főösszege 2016-ban 21.012.497,- Ft. 

 

 

Salgótarján, 2017. április 12. 

 

 

 

 

 Bózvári József 

 Elnök 

 



2016. évi 2016.12.31 Terv-tény
Terv teljesítés aránya

Előző évi maradvány 4 828 026 6 594 002        137,00%

Tagdíj 5 500 000 5 151 250        94,00%

Igazgatás szolg.díj 1 183 000        0,00%

Nyilvántartási díj 2 100 000 1 958 000        93,00%

Támogatás 1 000 000 800 000           80,00%

Kamat -                      -                       0,00%

Kerekítési különbözet -                      3 209               0,00%

Továbbképzés -                      -                       0,00%

Támogatói befizetések 330 000 354 000           107,00%

Tényleges bevételek 9 730 000 9 449 459        97,00%

Miniszterelnökség Pályázat 5 000 000 4 969 036        99,00%

2015-ről elhatárolt támogatás (eszköz beszerzés) 99 893             0,00%

Bevétel maradvány nélkül 14 730 000 14 418 495      98,00%

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 19 558 026 21 012 497      107,00%

2016. évi 2016.12.31 Terv-tény
Terv teljesítés aránya

Magyar Mérnöki Kamara befizetés 2 000 000 1 172 451        59,00%

Irodabérlet, rezsi 310 000 350 200           113,00%

Nyomtatvány,irodaszer 80 000 47 726             60,00%

Postaköltség 100 000 97 485             97,00%

Telefon és internetköltség 120 000 124 546           104,00%

Honlap működtetés, készítés 200 000 539 999           270,00%

Anyagköltség, javítás 30 000 17 563             59,00%

Terembérlet (taggyűlés, rendezvények) 200 000 244 191           122,00%

Szakmai rendezvények 800 000 957 393           120,00%

Szakcsoportok támogatása 300 000 273 079           91,00%

Könyvelés 840 000 889 000           106,00%

Reklám -                      470 000           0,00%

Folyóirat előfizetés,szakkönyvek 50 000 165 817           332,00%

Bankköltség 150 000 170 712           114,00%

Mérnökbál 140 000 239 667           171,00%

Munkabér és közterhei 4 900 000 5 288 245        108,00%

Kamarai kitüntetések,díjak 300 000 -                       0,00%

Étkezési utalvány és költségei -                      -                       0,00%

Útiköltség 200 000 16 358             8,00%

Reprezentáció 30 000 17 895             60,00%

Késedelmi kamat, pótlék,kerekítés -                      7 306               0,00%

Egyéb nem tervezett 100 000 534 184           534,00%

Tényleges kiadások 10 850 000 11 623 817      107,00%

Tartalék 9 008 026 9 025 892        100,00%

Behajthatatlan követelés / tagdíjak/ -                      -                       0,00%

Értékcsökkenés -                      109 988           0,00%

Beruházás 362 788           0,00%

Kiadások tartalék nélkül: 10 850 000 11 623 817      107,00%

EREDMÉNY: -                      2 794 678        0,00%

Kiadás Összesen: 19 558 026 21 012 497      107,00%

BEVÉTELEK

KIADÁSOK

Nógrád Megyei Mérnöki Kamara
2016. évi költségvetés teljesítése
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A Nógrád Megyei Mérnöki Kamara  

2017. évi költségvetésének terve 

 

 

A Nógrád Megyei Mérnöki Kamara 2017. évre vonatkozó költségvetése szerkezetében 

hasonló a korábbi évekéhez kiegészítve 1-2 új sorral. 

A bevétel tervezésekor a törvény által lehetséges minden forrást figyelembe vettünk a 

2017. január 1-én aktuális aktív tag és nyilvántartási díjfizető létszám 

számbavételével. A MMK szolidaritási alapjából ismét számítunk támogatásra.  

A Miniszterelnökségtől ez  idáig nem kaptunk értesítést a pályázat  lehetőségéről, ezért 

nem terveztük be a támogatásukat. Amennyiben a taggyűlést követően lehetőség lesz 

ismét pályázni akkor ennek megfelelően tudjuk módosítani és elfogadtatni a 2017 . évi 

költségvetési tervünket.   

 A kiadási oldalon a kötelezően előírt tevékenységek ellátásához szükséges működési 

költségeken felül más, elsősorban szakmai tevékenységek f inanszírozására, szakmai 

napok támogatására és reklám anyagok készíttetésére tervezünk kiadást .  

 

BEVÉTELEK 
         Az előző évi pénzmaradvány a 2016.évi teljesítésnek megfelelő összeg: 

 9 025 892 Ft.  

         A legnagyobb bevételnek továbbra is a tagdíj minősíthető. A tagdíjnál az aktív 

és a jogosultsággal rendelkező tagoknak létszámának megfelelően  terveztük a 

bevételt, az elmúlt évhez hasonlóan,  5 500 000 Ft-ra.  

       Az igazgatási szolgáltatási díjakból való bevételnél figyelembe vettük, hogy 

2017-ben már kevesebb lesz  a továbbképzések teljesítését igazoló hatósági 

bizonyítványok kiadásának száma , az új jogosultságok számának jelentősebb 

növekedésével sem számolhatunk, ezért a bevételre a 2016 évi teljesítésnél 

kevesebbet, 800 000 Ft.-ot tervezünk. 

        A nyilvántartási díjnál szintén a nyilvántartottak száma alapján  2 000 000 Ft 

bevétellel számolunk. 

        Beterveztük 2017.-re is a 800 000 Ft támogatást, melyet a MMK Szolidaritási 

alapjából fogjuk megpályázni.    

        Pártolói támogatásokkal  ismét számolunk, így 300 000 Ft bevételt tervezünk.   

       A Miniszterelnökségtől 2017 évre jelen költségvetésünkben nem terveztük be a 

támogatást. 

Összességében a 2017. évi várható bevétel összege a fent részletezettek alapján: 

18 425 892 Ft. 
Ebből a tényleges bevétel: 9 400 000 Ft. 

 

KIADÁSOK 

      A Magyar Mérnöki Kamarához történő befizetés a tervezett tagdíjbevételek 

figyelembe vételével a vonatkozó szabályzat szerinti képlet alkalmazásával 

kiszámított összeg 1 900 000 Ft. 

      Az irodabérlet díja változott, több lett, mivel eggyel több helységet bérlünk, mint 

2016-ban, a tervezett kiadás: 450 000 Ft.  

     A működéshez szükséges nyomtatvány, irodaszer, posta, telefon, internet 

költségeinél az elmúl évi tényadatokat vettük figyelembe, nagyobb változás nem 

várható.            
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      A honlap működtetésénél figyelembe vettük, hogy a helyreállítás megtörtént, a 

működtetéséért, karbantartásért kell fizetni, 250 000 F-os kiadással számolunk. 

      Anyagköltség, karbantartására minimális összeget tervezünk 30 000 Ft-ot   

      Terembérletnél a rendezvényeink megtartásához bérelt helységek díjat kissé 

megemeltük, 300 000 Ft-ot tervezünk. 

      A szakmai rendezvényekre is nagyobb összeget 1 000.000.- Ft-ot – irányzunk elő, 

melyet elsősorban a hagyományossá vált Mérnöknapok megszervezésére és szakmai 

kirándulásokra tervezzünk felhasználni. 

      A szakcsoportok támogatását- az elmúlt évekhez viszonyítva megemeltük , 

500.000 Ft-ot terveztünk, remélve, hogy azt hatékonyan használják fel a 

szakcsoportok  

      A könyvelésnél a pályázatok többletmunkájáért  járó díjat most nem vettük 

figyelembe, 840 000 Ft kiadással  számolunk. 

      Reklámnál a tervezett 350  000 Ft a Mérnök újságban való kiemelt megjelenést 

fedezi. 

      A folyóirat, kiadványok beszerzésére előirányzott keretet a 2016.évi tényadathoz 

viszonyítva csökkentettük, még van tartalékban az ajándékozásra szánt könyvekből, a 

folyóiratok legtöbbjét már lemondtuk,  a tervezett keret 100 000 Ft. 

      A bankköltségnél a 2016. évi tényadatot némileg megemeltük,180 000 Ft-ra 

      A Mérnökbál költségeinek fedezésére  nagyobb kiadással számolunk, elnökségi 

határozat alapján tagjaink részvételi díját 80 %-ban támogatta a kamara, 500  000 Ft-os 

kiadást tervezünk. 

      A munkabérek és járulékai költségét  nem emeltük, 5 300 000 Ft-ot tervezünk. 

      A kamara által adományozott kitüntetése –díjak - tervezett összege 300 000 Ft  

2016-ban került felhasználásra ez az összeg, 2017.- ben újakat kell   készíttetni. 

       Az Alapszabályunk már nagyon régi, elavult szükséges új Alapszabály készítése , 

ennek tervezett költsége 250  000 Ft.   

     Az útiköltség térítésére beterveztünk 50 000 Ft-ot. 

     A reprezentációra csak 30 000 Ft-os kiadással számolunk. 

      Új soron terveztük be a jubileumi kiadvány még hátralévő, ez évben fizetendő összegét: 

500 000 Ft-ot 

      A 2017. évi kiadások megtervezésénél  ismételten takarékosságra helyeztük a 

hangsúlyt, azzal, hogy a szakmai rendezvényekre továbbra is nagy hangsúlyt 

helyezünk, színvonalukat megtartjuk . 

     Mindezen tervezett kiadások figyelembe vételével a várható tartalék : 5 305 892 Ft.   

A tényleges, tartalék nélküli kiadás  összege: 13 120 000 Ft, ami 3 720 000 Ft-al több, 

mint a tényleges bevétel.  

Fentiek alapján 2017.évben a bevétellel azonos 18 425 892 Ft összegű kiadási 

főösszeg várható. 

 

 

Salgótarján, 2017. május 8.         

             

           

Bózvári József  

      elnök 



2016.12.31 2017. év 
teljesítés terv

Előző évi maradvány 6 594 002        9 025 892        

Tagdíj 5 151 250        5 500 000        

Igazgatás szolg.díj 1 183 000        800 000           

Nyilvántartási díj 1 958 000        2 000 000        

Támogatás 800 000           800 000           

Kamat -                       -                       

Kerekítési különbözet 3 209               -                       

Továbbképzés -                       -                       

Támogatói befizetések 354 000           300 000           

Tényleges bevételek 9 449 459        9 400 000        

Miniszterelnökség Pályázat 4 969 036        -                       

2015-ről elhatárolt támogatás (eszköz beszerzés) 99 893             -                       

Bevétel maradvány nélkül 14 418 495      9 400 000        

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 21 012 497      18 425 892      

2016.12.31 2017. év 
teljesítés terv

Magyar Mérnöki Kamara befizetés 1 172 451        1 900 000        

Irodabérlet, rezsi 350 200           450 000           

Nyomtatvány,irodaszer 47 726             60 000             

Postaköltség 97 485             100 000           

Telefon és internetköltség 124 546           130 000           

Honlap működtetés, készítés 539 999           250 000           

Anyagköltség, javítás 17 563             30 000             

Terembérlet (taggyűlés, rendezvények) 244 191           300 000           

Szakmai rendezvények 957 393           1 000 000        

Szakcsoportok támogatása 273 079           500 000           

Könyvelés 889 000           840 000           

Reklám 470 000           350 000           

Folyóirat előfizetés,szakkönyvek 165 817           100 000           

Bankköltség 170 712           180 000           

Mérnökbál 239 667           500 000           

Munkabér és közterhei 5 288 245        5 300 000        

Kamarai kitüntetések,díjak -                       300 000           

Alapszabály -                       250 000           

Útiköltség 16 358             50 000             

Reprezentáció 17 895             30 000             

Késedelmi kamat, pótlék,kerekítés 7 306               -                       

Jubileumi mkiadvány 534 184           500 000           

Tényleges kiadások 11 623 817      13 120 000      

Tartalék 9 025 892        5 305 892        

Behajthatatlan követelés / tagdíjak/ -                       -                       

Értékcsökkenés 109 988           -                       

Beruházás 362 788           -                       

Kiadások tartalék nélkül: 11 623 817      13 120 000      

Kiadás Összesen: 21 012 497      18 425 892      

BEVÉTELEK

KIADÁSOK

Nógrád Megyei Mérnöki Kamara
2017. évi költségvetés terve


