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V. A Kormány tagjainak rendeletei
A belügyminiszter 13/2013. (V. 2.) BM rendelete a JászNagykun-Szolnok Megyei Építészek Kamarája közigazgatási feladatainak ellátására eljáró szerv kijelöléséről
A tervező- és szakértő mérnökök, valamint építészek szakmai kamaráiról szóló 1996. évi LVIII. törvény 54. §-ában
kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint
a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § u) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket
rendelem el:
1. § A tervező- és szakértő mérnökök, valamint építészek
szakmai kamaráiról szóló 1996. évi LVIII. törvény 42. § (1)
bekezdés a) pontja és 42. § (5) bekezdése szerinti közigazgatási feladatok első fokon történő ellátására az építésügyért
felelős miniszter a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Építészek
Kamarája működése törvényességének helyreállításáig a
Bács-Kiskun Megyei Építész Kamarát jelöli ki.
2. § Az e rendelet hatálybalépését követő 8 napon belül a
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Építészek Kamarájának
titkára a Bács-Kiskun Megyei Építész Kamara titkárának
jegyzőkönyvben rögzítve átadja az e rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő, 1. § szerinti ügyek iratait, az iratok
kezelésére vonatkozó jogszabályoknak megfelelő bontásban.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
4. § E rendelet rendelkezéseit az e rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

MEGHÍVÓ
Tisztelettel meghívom tagjainkat

Kamaránk taggyűlésére
és az azt követő szakmai előadásra
Időpont: 2013. május 23 (csütörtök) 8:30 óra. Helyszín: TISZA(p)ART mozi
Szolnok, Templom u. 4. (A taggyűlés határozatképes, ha a kamara
tagjainak több mint fele jelen van.) Határozatképtelenség esetén
azonos napirenddel megismételt taggyűlés időpontja:

A Szolnoki Törvényszék a 2013. május 3-án tartott
tárgyaláson meghozott ítéletében elutasította a
belügyminiszter felperesnek a Jász-NagykunSzolnok Megyei Építészek Kamarája alperes ellen
benyújtott keresetét.
2011-ben elhalasztottuk 2012-re a tisztújító taggyűlésünket,
ezért a belügyminiszter – mint építésügyért felelős miniszter –
felperes képviseletében a BM Peres Képviseleti és Szerződéselőkészítő Főosztálya keresetet terjesztett elő a Jász-NagykunSzolnok Megyei Építészek Kamarája alperes ellen az alperes
törvényes működésének helyreállítása érdekében, amelyben
kérte a Törvényszéket

2013. május 23. (csütörtök) 9:00 óra



Helyszín: TISZA(p)ART mozi, Szolnok, Templom u. 4.




A megismételt taggyűlés határozatképes, ha a kamarai tagok több
mint tíz százaléka jelen van.

A közhasznú szerveteknek a törvény szerint május 31-ig
kell beküldeni az Országos Bírósági Hivatalnak a beszámolót és a jelentést.
Szolnok, 2013. május 7.
Makai István
elnök

Dr. Pintér Sándor s.k.
belügyminiszter
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Megnyitó,
A levezető elnök, a szavazatszámláló bizottság és a
jegyzőkönyv hitelesítők megválasztása,
Az Elnökség beszámolója a legutolsó taggyűlés óta
eltelt időszakról,
2012. évi közhasznúsági jelentés és pénzügyi beszámoló ismertetése,
A Felügyelő Bizottság jelentése,
Általános vita és határozathozatal a beszámolóról
és a közhasznúsági jelentésről,
Tájékoztatás a BM által ellenünk indított perről és az
ítéletről,
Egyebek
Szünet, büfé
Szakmai továbbképzés

S Z A K M A I T O V ÁB B K É P Z É S
2013. május 23. kb 10:15
a TISZA(p)ART moziban, Szolnok, Templom u. 4.

É p í t é s ü g y 2013 címmel
aktuális építésjogi kérdések és konzultáció
Előadó: Dr. Hegedűs Annamária
okleveles építészmérnök, szabályozási szakjogász
Továbbképzési pont elbírálása folyamatban, várhatóan 1.
Részvétel a tagdíjtartozással nem rendelkező tagjainknak ingyenes,
mindenki másnak 1.500 Ft/fő
A mellékelt tematikával kapcsolatban előzetesen is lehet kérdezni



az alperesnél jelenleg tisztséget betöltő szervek és tisztségviselők működését felfüggeszteni,
alperes irányítására felügyelő biztost kirendelni,
a felügyelő biztos díjazását és költségtérítését megállapítani, valamint
alperest a perköltség megfizetésére kötelezni szíveskedjen.

Az alperes nyilatkozatára a 2013. április 16-ai tárgyaláson benyújtott észrevételében megnevezte a javasolt felügyelő biztost, majd az alperes újabb nyilatkozatára a 2013. május 3-ai
tárgyaláson benyújtott észrevételében kérte


az alperes taggyűlésének 2011. november 17-én a tisztújítás elhalasztására, 2012. október 26-án a tisztújításra vonatkozó határozatát megsemmisíteni,

továbbá kérte, hogy a felügyelő biztos felhatalmazása terjedjen ki az alperes iratainak átvételére, és a bankszámla felett
történő rendelkezési jog időleges átvételére.
A Szolnoki Törvényszék a 2013. május 3-án tartott tárgyaláson
meghozott ítéletében elutasította a felperesnek az alperes
ellen benyújtott keresetét, mert az ítélet indoklása szerint az
alperes jelenleg is törvényesen működik, a tisztújító taggyűlést
- amelyet az alperes az akkor jogi környezet miatt alapos indokkal halasztott el – esetünkben nem törvénysértő a mandátum lejárta után megtartani, a tisztújítás pedig szabályos körülmények között zajlott le 2012-ben.
Az ítélet kézhezvétele után tájékoztatjuk a tagságot annak részletes tartalmáról. A több mint negyven oldalnyi perirat (megtekinthető kamaránk
titkárságán) ismertetése helyett a felperes és az alperes közötti véleménykülönbség illusztrálására mellékeljük a helyettes államtitkár és a JNSzMÉK
elnök első levélváltását.
Időközben – az ítélet kihirdetése előtti napon – sajnos megjelent a belügyminiszter 13/2013. (V. 2.) BM rendelete, amelyben
a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Építészek Kamarája közigazgatási feladatainak ellátására kamaránk működése törvényességének helyreállításáig a Bács-Kiskun Megyei Építész Kamarát
jelöli ki.
Mivel a fenti ítélet még nem jogerős, ha a BM fellebbez nagy a
valószínűsége annak, hogy kellemetlenséggel, többletkiadással számolhatnak azok, akiknek a közeljövőben lesz megújítási,
igazolási stb ügye, és persze kamaránkat is anyagi veszteség
éri a BM rendelet következményei miatt.
Tagjaink és a hozzánk fordulók kamaránkat ügyfélbarátnak
tartják, ahol az ügyeket szívélyes légkörben, lehetőleg gyorsan
és panaszmentesen intézik. Az elmúlt napokban tömegesen
érkeztek telefonhívások a tagoktól, akik meglepetésüket és
értetlenségüket fejezték ki a BM rendelet miatt.
Ezért az elnökség május 6-ai döntése alapján levélben a belügyminiszter úrhoz fordultunk a rendelet felfüggesztése érdekében, amelyet szerintünk a 2004. évi CXL törvény 32. § (1)
bekezdése alapoz meg.

A „Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Építészek Kamarája”
közhasznú szervezet
közhasznúsági jelentése a 2012-es esztendőről
A 2012. október 26-ai taggyűlésünkön elfogadtuk a szakmai beszámolókat,a költségvetés időarányos teljesítését, valamint tervezet fő számait
a 2013-as évre. Jelen beszámolónkban a 2012 évi végleges költségvetés adatok mellett az alapszabályunk 6 § 5. pontjában vállalt közhasznú
tevékenységünkről adunk számot.

A sza km ag ya korl ási kód ex t erv ez et éről:
A területi elnökök április 25-ei tanácskozásán az egyik legfontosobb
téma a szakagyakorlási kódex 47 oldalas tervezete volt, amelynek
áttanulmányozására egy nap állt rendelkezésre. Érdemben csak azok
tudtak hozzászólni, akik részt vettek az előzetes egyeztetésben is.
Noll Tamás MÉK elnök szerint másfél éve folyik a BM-ben a szakmagyakorlási kódex előkészítése. A MÉK több szakmai anyagot küldött hozzá,
egy részük beépítésre került a héten kiküldött BM anyagba.

A közelmúltban szinte követhetetlen mennyiségű változás történt a szakmánkra vonatkozó törvényekben,
jogszabályokban. Az előadó elvállalta, hogy az előadás
hangsúlyait az általunk kért témákra teszi, illetve kérésre
kiegészíti a tematikát.
Ezért kérjük, hogy az év eleje óta felmerült tapasztalatokról, problémákról, kérdésekről május 16-ig írjatok az
info@jnszmek.hu címre.

1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Építészek Kamarája (továbbiakban
Kamara) 2012. évben gazdálkodásáról a számviteli törvénynek és a
kapcsolódó előírásoknak megfelelve egyszerűsített éves beszámolót
állított össze. Bevételünk 8.965 eFt, kiadásunk 8.941 eFt, a tárgyévi
eredmény 24 eFt. A részletes kimutatás jelentésünk 1. sz. melléklete,
mely áll a mérlegből és a közhasznú szervezeti eredmény kimutatásból.

A felelősségi rendszert a Polgári törvénykönyvből kell levezetni, mivel a
tervező felel az általa megtervezett építményekért. Általában a tervezőnek nincs beleszólása a kivitelezésbe, viszont teljes szavatossággal
tartozik az épületért.

Témavázlat az „Építésügy 2013.” előadáshoz

Az UIA szakmagyakorlási kódexében összefoglalják a szakmagyakorlás
alapjait. Az építész feladata az egész folyamatban való részvétel. A
szakmagyakorlási kódex tervezet már részben ezt tartalmazza.

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi
LXXVIII. törvény módosításának alapelvei

2. VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG
A Kamara vállalkozási tevékenységet nem végzett a 2012. esztendőben
sem.

A kódexben megjelenik a cégek tervezői jogosítványa, amit a MÉK
kedvezőnek tart. Ennek értelmében csak azok a cégek lennének jogosultak építészeti-műszaki tervezést végezni, akik a MÉK cégnyilvánítatásában szerepelnek.

3. VAGYONFELHASZNÁLÁSSAL KAPCSOLATOS KIMUTATÁS
Előző évhez képest a Szervezet tartaléka (vagyona) 11.000 Ft összeggel
csökkent, értéke 2012. december 31-én 2.735 eFt. A bevételek főként
tagdíjakból, a költségek irodai beszerzésekből, rendezvényköltségekből,
tiszteletdíjakból és a banki terhelésből tevődtek össze.
4. CÉL SZERINTI JUTTATÁSOK KIMUTATÁSA
Szervezetünk nem nyújtott anyagi juttatásokat, így e soron továbbra
sem történtek kifizetések.
5. KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVTŐL, ELKÜLÖNÍTETT
PÉNZALAPTÓL,
HELYI
ÖNKORMÁNYZATTÓL,
TELEPÜLÉSI
MÁNYZATOK TÁRSULÁSÁTÓL ÉS MINDEZEK SZERVEITŐL
TÁMOGATÁS MÉRTÉKE
Tárgyévben Kamaránk nem kért és nem kapott támogatást.

ÁLLAMI
ÖNKORKAPOTT

6. A KÖZHASZNÚ SZERVEZET VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐINEK NYÚJTOTT
JUTTATÁSOK ÉRTÉKE, ILLETVE ÖSSZEGE
A kamara vezető tisztségviselői 2012. évben a 2007-ben meghatározott,
változatlan mértékű tiszteletdíjakban részesültek a mellékelt pénzügyi
mérleg szerint.
7. A KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ RÖVID TARTALMI BESZÁMOLÓ
Kamaránknak a 2012. évben négy fontosabb akciója volt:
Egy magánszemély kért és kapott kamaránktól szakmai segítséget, egy
fiatal építészek számára kiírt meghívásos ötletpályázat lebonyolításában. Tíz fiatalt mozgósítottunk, egyénileg vagy párban hat színvonalas
pályázati anyag került határidőre beadásra.
Az idén patronálással és tárgyjutalmakkal segítettük a szolnoki műszaki
szakközépiskola építészeti tagozata által szervezett, jól sikerült nemzetközi diáktalálkozót is.
A Regio Architect díj kuratóriuma 2012. augusztus 29-én ült össze.
Életmű díjra három javaslat érkezett, alkotói díjra ketten pályáztak. A
pályázati felhívás szerinti portfóliók határidőre beérkeztek. A kuratórium
tagjai korábban megkapták a pályázatokat digitális formában és így
felkészülten érkeztek az ülésre.
Először meghatározták az értékelés és a díj odaítélésének módszerét. A
tanácskozás alatt sorban megtekintették a nagyméretű tablókat,
mérlegelték az építészeti értékeket és meghallgatták a pályázókat
személyesen ismerők kiegészítő tájékoztatását.
A kuratórium három órás tanácskozás után, titkos szavazással - szinte
egyhangúlag - eddigi építészi életművük és szakmai közéleti tevékenységük, emberi magatartásuk alapján a 2012 Regio Architect építészeti
tervezői díjat Martonné Molnár Marianna és Marton Csaba alkotópárosnak ítélte.
A díjat és az oklevelet 2012. október 5-én adta át az Építészet Hónapjában szervezett rendezvényünk keretében Noll Tamás a MÉK és Sáros
László a MÉSZ elnöke.
Október 5-6-án az Építészet Hónapja keretében meghívásunkra Szolnokon tartotta a MÉK területi elnökeinek testülete kétnapos ülését. Az erre
az időpontra időzített szakmai rendezvényen sétával és vetítéssel mutatták be tervezői a Tiszavirág hidat és a Tiszai Hajósok terét, majd fiatal
Szolnok megyei építészhallgatóknak és építészeknek a műtermes családi ház ötletpályázatára készült terveit ismerhettük meg. Ekkor került sor
első ízben kamaránk építészeti tervezői díjának átadására is.
Mind a négy programhoz nélkülözhetetlen segítséget kaptunk az Építész
Egylet aktivistáitól
Makai István
elnök

Számos pontatlanság van az anyagban, és számos helyen sérülnének a
MÉK jogai, ezért a MÉK soron kívül egyeztetést folytat a BM-mel.
Dulácska Zsolt - Az elektronikusan működő továbbképzési rendszerből a
szakmagyakorlási kódexben szereplő szöveg visszalépés, mert az elektronikus mellett papíralapon is kell adni továbbképzési igazolást a szakmagyakorlónak.
Dr. Gáts Andrea, Somogy megyei titkár szerint - A BM részére megküldésre kerülő véleményben szerepelnie kell, hogy a MÉK nem ért egyet
az anyaggal, ekkor az anyag nem mehet további egyeztetésre. Ennek
hiányában a jogszabály véleményezés folyamata során csak úgy
veszik, hogy a kamara észrevételt tett.

A Somogy Megyei Építész Kamara felhívása:
"Megismerve a http://oett.e-epites.hu/tanacs honlapra 2013. április 24-én kikerülő szakmai koncepciót a véleményezési eljárás szoros határidejét és
módját, az eddig napvilágot látott általános véleményeket és azt a tényt, hogy mindeközben a jogszabály normaszövege hamarosan elkészül, a Somogy
Megyei Építész Kamara elnökségének tagjai nyílt
szavazással meghozott egyhangú döntésükkel az
alábbi felhívást teszik közzé.

Előadó: Dr. Hegedűs Annamária
okleveles építészmérnök, szabályozási szakjogász





Országos Építésügyi Nyilvántartás és ÉTDR






Az új elektronikus nyilvántartásokról röviden
Az elektronikus nyilvántartások működése
Az új elektronikus nyilvántartások gyakorlati kérdései
Bevezetésre kerül az elektronikus ügyintézés, amely jelentős
ügyintézési határidő csökkentéseket fog eredményezni.
 Új elemként megjelennek az építésügyi hatósági szolgáltatások,
amelyek segíthetik az ügyfeleket az engedély kérelmek megfelelő előkészítésében.
 Elektronikus tárhely biztosítása
 Az építészeti műszaki dokumentáció és az ÉTDR kapcsolata
 István
Építésügyi hatósági eljárási cselekmények és az ÉTDR
Makai

A fenti célok megvalósítása alapjában érinti mind
a kamarai tagok, mind a területi országos kamarák
önrendelkezési jogát, a tagok jogállását, piaci
viszonyait.
Szakmagyakorlási kódex koncepcióját jelen formájában kiforratlannak és alkalmatlannak tartjuk arra,
hogy a jogalkotó által tervezett június 30-i időpontban jogszabályként jelenjék meg. Csatlakozunk
Túri Attila MÉK alelnök levelében foglaltakhoz,
mivel meggyőződésünk, hogy semmilyen kényszerítő
körülmény nem indokolhatja azt, hogy átgondolatlan
szakmai koncepció alapján a jelenleg működő rendszert felváltva a szakmagyakorlási kódex ilyen
sürgőséggel kihirdetésre kerüljön.”
A Somogy Megyei Építész Kamara elnökségének megbízásából:
Bánkuti Melitta
SMÉK elnök









Építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárások közös szabályainak új elemei, változnak a hatóságok feladatai az új hatósági
szervezetrendszer kialakításának megfelelően.



Engedélyezési eljárások új szabályai, egyes eljárások átalakulnak vagy megszűnnek. A beruházások gyorsabb megvalósítását
elősegítő új eljárás az összevont telepítési eljárás megjelenik.



Az egyes építésügyi hatósági tudomásulvételi eljárások, az ügyfelek adminisztrációs terheinek csökkentése érdekében.
Hatósági bizonyítvány kiállítása az ügyfelek kérésének megfelelően.
Az építésügyi hatóság szakhatósági eljárása pontosításra kerül a
gördülékenyebb ügyintézés érdekében.







A szabálytalan építés új fogalmáról
A fennmaradási engedélyezési eljárás új szabályai
Az építésügyi folyamat felügyelete változik, egy kézben az
építésfelügyeleti hatóságnál lesz, az építési fegyelem megerősítése érdekében.






Az építésfelügyeleti hatóság megváltozott feladatai
Az építésfelügyeleti hatóság új eljárásai
Az építésfelügyeleti hatóság intézkedési
Jogorvoslati eljárás kidolgozása az elektronikus ügyintézés tükrében.




Az építészeti műszaki dokumentáció újra fogalmazása.
Az építési és bontási tevékenységek új differenciálása az engedélyezés szempontjából.

Az új építésügyi bírság szabályai




A bírságterhelést összességében nem növelve, új elemként megjelenik az alapbírság, amely fix mértékű
Az egyes bírságtételek arányosak lesznek az elkövetett vétséggel
és az elvégzett munkával
Az egyes bírságtételek főszabályként változatlanok maradnak
vagy csökkennek

A számított építményérték továbbra is arányos lesz az elvégzett
munka mennyiségével, és az elkövetett vétséggel is ( %-os korrekció )
A fix összegű alapbírság az egyes jogsértés-típusok függvényében differenciált
A bírságösszeg = az alapbírság+ a számított építményérték módosított % - os összege a bírság mértéke a megállapított bírságösszeg 150%-a , ha kiszabására olyan személlyel vagy szervezettel szemben kerül sor, akit 3 éven belül egy alkalommal,
200%-a, ha kiszabására olyan személlyel vagy szervezettel
szemben kerül sor, akit 3 éven belül legalább két alkalommal
jogerősen építésügyi bírsággal sújtottak
A minimális bírság összeg 50.000 Ft.
A műemléki védelem alatt álló építményeken végzett szabálytalan építési illetve bontási tevékenység esetében is változik a bírság

Az új építésfelügyeleti bírság










Az építésügyi hatósági eljárások új szabályai és az építésfelügyeleti
hatóság megváltozott feladatai: megszűnő eljárások, új eljárástípusok
és a kapcsolódó gyakorlati feladatok

31/2013. (V.06.) sz. elnökségi határozat
A szakmagyakorlási kódex nyilvánosságra hozott
koncepciója átfogóan kívánja szabályozni, egyben
átstrukturálni:
- a kamarai tagok és a kamarák névjegyzékébe bejegyzett szakmagyakorlók és szolgáltatást nyújtók
névjegyzéki bejegyzésének, tevékenységük gyakorlásának alapvető szabályait, ezáltal a kamarák működését, a mérnöki és építész kamarák közötti hatáskörök eloszlását, a jogosultsági vizsgáztatás és
továbbképzés rendszerét,
- a tervezési szolgáltatások nyújtására vonatkozó
szerződéses jogokat és kötelezettségeket is érintő
alapvető jogintézményeket.

A módosítások főbb okairól röviden
A módosítások főbb irányai
A keretszabályokról röviden



A bírságterhelést összességében nem növelve, új elemként megjelenik az alapbírság, amely fix mértékű.
Az egyes bírságtételek arányosak lesznek az elkövetett vétséggel
és az elvégzett munkával.
Az építési szerződéses érték figyelembe vételére lehetőség nyílik, ennek hiányában a számított építményérték a bírság alapja.
Az egyes bírságtételek meghatározott építményértékig fix öszszegűek lesznek.
A meghatározott építményérték felett súlyozott bírságösszegmegállapítás = fix összeg + a megjelölt szorzószámmal beszorzott építményérték. A szorzószám az elkövetett jogsértés súlyától függően változik.
A fokozatosság és az arányosság elve teljesül annak érdekében,
hogy a szankciók ne lehetetlenítsék el a vállalkozásokat.
Olyan szankciórendszer kerül kialakításra, amely kiszámítható
és arányos jogkövetkezmény alkalmazásával hatékonyan visszatart a jogsértésektől, és növeli a szankciórendszer hatékonyságát,
sőt különbséget tesz a kisvállalkozók által elkövetett kisebb vétségek és az ismételt vagy halmozott vétségeket elkövető vállalkozások, személyek szankcionálásában.

Új eljárások és feladatkörök a településrendezésben és az OTÉK
módosításáról röviden










A településképi véleményezési eljárás
A településképi bejelentési eljárás
A településképi kötelezés szabályai
A településfejlesztési koncepció új szabályai
Az integrált településfejlesztési stratégia
Telepítési tanulmányterv és beépítési terv szabályai
A településrendezési eszközök elfogadásának új szabályai
A partnerségi egyeztetés szabályai
Az OTÉK módosításának főbb elemei
o
a szabályozás életszerűbbé, egyszerűbbé válik,
o
településrendezési eljárási szabályok kikerülnek az
anyagi jogi szabályozásból: az Étv. és az OTÉK vonatkozó jelenlegi eljárási szabályai egy új 314/2012
(XI.8.) kormányrendeletben (kerülnek megállapításra
(OTÉK 2-5. §-a és 2-3. melléklete),
o
az indokolatlan költségnövelő előírások megszüntetése,
o
a szakmai követelményeknek megfelelő, ugyanakkor
a jogalkalmazók számára egyértelmű és közérthető, a
jogbiztonságot jobban szolgáló szabályozás
o
a biztonsági követelmények betartására figyelemmel

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Építészek Kamarája
Szolnok, Templom u. 4.
Levelezési cím: 5001 Szolnok Pf: 67.
Ügyfélfogadás: hétfő – csütörtök 15 és 17 óra között
Telefon: 56/ 411 614 (ügyfélfogadási időben)
Fax: 56/ 512 699
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