
FEB-Beszámoló 

2021.  
 

Tisztelt Taggyűlés! 

Tisztelt Elnök Úr! 

Kedves Kollegák/Kolleganők! 

 

 

Ismételten eltel egy év, így a Felügyelő Bizottságnak (továbbiakban FEB) is számot kell adnia 

2018. évi munkájáról, feladatairól. 

A ZMÉK Alapszabályában leírtakhoz igazodva néhány szóban ismertetem a FEB feladatait. 

 

A Felügyelő Bizottság feladata 

 

a./  Ellenőrzi a Területi Kamara működését, gazdálkodását, a pénzügyi - számviteli rendre 

vonatkozó jogszabályok, a Területi Alapszabály, a Szabályzatok érvényesülését, a 

Magyar Építész Kamara állásfoglalásai, valamint a taggyűlési határozatok betartását. 

 

b./  Jelentést készít a Taggyűlés számára, melyben értékeli a Területi Kamara, és egyes 

szerveinek munkáját és tevékenységük szabályszerűségét. 

A jelentés külön fejezetben kell foglalkozzon az éves költségvetési beszámoló és a 

költségvetési terv elemzésével, valamint az elnöki beszámoló elfogadására, elutasítására 

kell javaslatot tegyen. 

c./  Szóban, vagy súlyosabb esetben írásban felhívja az Elnökség figyelmét a folyamatos 

ellenőrzés során tapasztalt működési hibákra és szabálytalanságokra. 

d./  Ha a tapasztalt szabálytalan működés - figyelmeztetés ellenére - nem változik, a 

Felügyelő Bizottság Rendkívüli, vagy Rendkívüli Tisztújító Taggyűlés összehívását, 

illetve egyes tisztségviselők visszahívását kezdeményezheti. 

e./  A Felügyelő Bizottságnak a Rendkívüli Taggyűlés, vagy Rendkívüli Tisztújító 

Taggyűlés összehívását kell kezdeményezni, ha a Területi Kamara működése: 

- gazdasági, vagy 

- szervezeti, vagy 

- erkölcsi vonatkozásban súlyosan kifogásolható. 

 

 

Felügyelő Bizottság működése 

 

a./  A Felügyelő Bizottság Tagjai tevékenységükért kizárólag a Taggyűlésnek tartoznak 

felelősséggel és feladatuk ellátása körében részükre csak a Taggyűlés adhat utasítást. 

b./  A Felügyelő Bizottság működési ügyrendjét - az Alapszabály keretei között - maga 

állapítja meg. 

c./  A Felügyelő Bizottság határozatképes, ha tagjai többsége jelen van. 

Szavazategyenlőség esetén az Elnök szavazata dönt. 

d./  A Felügyelő Bizottságot, a Bizottság Elnöke, illetve az Elnök által felkért Bizottság tag 

képviseli. 

e./  A Bizottság Elnöke, vagy megbízottja tanácskozási joggal részt vesz az elnökségi 

üléseken és részt vehet minden, a Területi Kamara Elnöksége, vagy Bizottságai által 

szervezett tanácskozáson, rendezvényen.  

Ezekre a Felügyelő Bizottságot meg kell hívni. 



f./  A Felügyelő Bizottság a területi ügyintéző és ügyviteli szervektől, illetve a Területi 

Kamara tisztségviselőitől minden olyan adatot, tájékoztatást megkérhet, továbbá minden 

olyan iratot megtekinthet, amely feladatainak ellátásához szükséges. 

g./  A Felügyelő Bizottság ellenőrzési tevékenységbe külső - jogi, gazdasági - szakértőket 

vonhat be, de feladatait és felelősségét ezekre nem ruházhatja át. 

 

2020. évet vizsgálva megállapítottuk, hogy a ZMÉK működésével probléma nem merült fel. 

Szabályosan a törvényeknek, jogszabályoknak megfelelően, határidők betartásával működött. 

Ebből kifolyólag, miután szabálytalanságokat, hibákat nem találtunk, a d.) és e.) pont 

okafogyottságával folytatnánk beszámolónkat.  

 

A ZMÉK Elnöksége 2020. évben szabályosan, a Titkár Úr jelenlétével – törvényességi 

felügyelet biztosításával – 4 db Elnökségi ülést tartott, melyeken összesen 19 db határozat 

született. A COVID járványhelyzet következtében hozott szabályozások miatt az elnökségi 

ülések személyes megtartása nem volt lehetséges, így telefonos konferenciabeszélgetés útján 

kerültek megtartásra. 

Az Elnökségi Ülések összehívása során a meghívók kiküldésre kerültek, a napirendi pontok 

meghatározásával. A határozatok meghozatala, illetve annak közlése szabályszerűen zajlott. 

 

Titkárság munkája: 

Törvényes működés szerint zajlott. 

A Tagság részéről jelzés nem érkezett, szabályszerűtlenség, vagy törvénytelenség kapcsán.  

 

❖ Tagság nyilvántartás: 

▪ aktív tagság: 199 fő 

▪ tagság szüneteltető: 14 fő 

▪ jogosultság szüneteltető: 15 fő (aktív tagság fenntartásával) 

▪ kettős kamarai tag: 10 fő 

▪ tiszteletbeli tag: 2 fő 

▪ átjegyzett tag: 3 fő 

▪ elhunytak: Kocsárdi István Ferenc  , Czigány László  

 

❖ ÉK-ÉKE jogosultsággal rendelkezők: 

▪ aktív: 8 fő ebből 2 fő eltiltás alatt áll (nyilvántartási díj nem fizetés miatt) 

▪ szüneteltet: 3 fő 

 

❖ MV-ME nyilvántartottak: 

▪ aktív: 35 fő 

▪ megtiltott szakmagyakorló: 3 fő (nyilvántartási díj nem fizetés miatt) 

▪ szüneteltet: 9 fő 

▪ törölt: 1 fő 

 

 

A titkárság minden beérkező összegről számlát állított ki. A beérkező kérelmeket iktatás után a 

jogszabályok által előírt határidőn belül kezelte.  

❖ Tagság: 

➢ Tagfelvételi határozatok: 4 db 

➢ Hatósági bizonyítványok: jogszabály szerint a hatósági bizonyítvány kiállítása nem 

kötelező; - 5 fő kérelmére állított ki a titkárság hatósági bizonyítványt. 

➢ Törlő határozatok: 7 db 



➢ Szüneteltető határozat: 6 db 

➢ Levelezés: 438 db, ez a szám az érkeztetett, de nem iktatott levelekkel és elektronikus 

üzenetetekkel még emelkedett. 

A járványhelyzet következményeképpen, a személyes ügyfélfogadás szünetelésével az 

elektronikus és a telefonos ügyintézések száma jelentősen megemelkedett. 

 

Hitelesen és szabályszerűen vezette a titkárság a cégnyilvántartást. 

Sikeresen lebonyolította a Miniszterelnökségi pályázatot. 

 

Hiteles és hivatalos Elnökségi jegyzőkönyvek születtek, melyek megküldésre kerültek az 

elnökség tagjainak. 

 

Az országos kamarával a kapcsolattartás jelenleg folyamatos. 

 

2020. évben az etikai bejelentések függőben maradtak, ugyancsak COVID okozta jogszabályi 

környezet, a személyes kontaktustartás korlátozása miatt.   

 

Az ÁSZ vizsgálat lezárult, a ZMÉK által beküldött intézkedési tervet az ÁSZ elfogadta, felhívta 

a figyelmet az apróbb hibák orvoslására. 

 

 A 2020. évi gazdálkodást tekintve a pénzügyi beszámolót alapul véve, a működésre tervezett 

összeg szerint alakult. A pénzügyi beszámolóban részletezett adatokat a FEB nem kívánja 

felülbírálni.  

 

A tervezett adatok jól viszonyulnak a tényleges kiadásokhoz. A tervezett tartalék így biztos 

működést eredményezhet a 2021. évre. 

Összességében a 2020. évi elnöki beszámolót és az ahhoz kapcsolódó gazdálkodásról szóló 

tájékoztató elfogadásra javasoljuk. 

 

 

Ennek alapján a 2020. évi költségvetési tervezetet elfogadásra javasoljuk. 

 

 

Köszönöm a figyelmet! 

 

 

Zalaegerszeg, 2021. május 25. 

 

 

 

Koronczainé Köpör Erika 

FEB Elnök 

 

 

 

 
  


