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1. sz. határozat: 

A Pest megyei Építész Kamara a Területi Kamara Alapszabály tervezetét az alábbiak 

szerint adaptálja: 

ad 1. Ą Pest megyei Építész Kamara 

ad 2. Ą Budapest (V. ker. Városház u. 7.) 

ad 3. Ą Pest megye közigazgatási területe 

ad 5. Ą „november 29-én” 

ad 12. Ą 6./ a/ az Elnökségi tagok 5 fő + 2 póttag 

A Pest megyei alapító taggyűlés az alapszabályt elfogadja. 

 

 

2. sz. határozat: 

A Pest megyei alapító taggyűlés megbízza az e célra alakított „ad hoc” bizottságát és 

megválasztott elnökségét, hogy a Magyar Építész Kamara megalakulása és 

alapszabályának elfogadása után négy hónapon belül megtartandó taggyűlésére a 

területi alapszabály módosítását dolgozza, illetve dolgoztassa ki és azt az 1997. évi 

költségvetési tervvel együtt tűzze napirendre.  

Az „ad hoc bizottság tagjai: Rumi Imre, Szalay Gábor, Babos István, Bozi István, 

Alföldi György és dr. Hajnóczi Péter. Továbbá az alakuló taggyűlés megbízza az „ad 

hoc” bizottságot, hogy az országos alapszabállyal foglalkozzék és az azzal 

kapcsolatos véleményét a küldöttekkel együtt képviselje az országos küldöttgyűlésen. 

 

 

3. sz. határozat: 

A Pest megyei alapító taggyűlés felhatalmazza megválasztott elnökségét, hogy a 

Magyar Építész Kamara megalakulása és alapszabályának elfogadása után négy 

hónapon belül megtartandó taggyűlésig a Pest megyei Építész Kamarának 

adminisztratív létrehozásához és működtetéséhez szükséges és elégséges hozzáértő 

(pénzügyi, munkaügyi, jogi, ügykezelői stb.) személyek foglalkoztatását a vonatkozó 

törvény szerint és annak megfelelően a regisztrációs díj „területhez” utalt kereten 

belül biztosítsa. 

 

 

4. sz. határozat: 

A taggyűlés kötelezően előírja az általa megválasztott küldöttek számára az országos 

alakuló küldöttgyűlésen az alábbiak képviseletét: 

1. Az országos kamara alapszabályába kerüljön be:  

a) A kamara az ajánlott tervezési díjszabással párhuzamosan előírja a 

szankcionálás terhe mellett betartandó minimális tervezési díjakat. 



b) A kamarai tag szankcionálás terhe mellett csak területi kamara által jóváhagyott 

pályázatokon és versenytárgyalásokon vehet részt. E pont alá tartozó pályázatok 

és versenytárgyalások körét külön szabályzatban kell kidolgozni. 

2. Az országos kamara kezdeményezze az alábbiak jogszabályi érvényesítését, illetve 

jogosultságok megszerzését: 

a) Egyetértési jog minden szakmát érintő jogszabály kidolgozásánál (pl.: építési és 

műemléki törvény). 

b) Egyetértési jog a kamara által szabályozott építészeti tevékenységet érintő 

köztisztviselői kinevezéseknél (pl.: főépítészek, építési osztályvezetők stb.) 

c) Egyetértési jog a tervezési jogosultságot szabályozó előírások kidolgozásánál. 

d) Egyetértési jog a tagfelvételi szabályzat kidolgozásánál. 

e) Az országos kamara hozzon létre önálló főépítészi tagozatot. 

f) Az országos kamara kezdeményezze, hogy a szerzői jogdíjon belül az építészeti 

tevékenységet is elismerjék művészeti tevékenységnek, a belső építészeten felül 

és TB mentes lehessen. 

 

Budapest, 1996. november 29. 

 

 

 

 

 


