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A MEGVÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ALAKULÓ ÜLÉSE 
ÉS 

ELNÖKSÉGI ÜLÉS 
 

2013. JÚLIUS 4., HBH KÜLÖNTEREM, SZEGED, DEÁK FERENC UTCA 4. 

JEGYZŐKÖNYV / ELFOGADOTT HATÁROZATOK 
 

JELEN VOLTAK A CSATOLT JELENLÉTÍ ÍVEN SZEREPLŐK.  

ELNÖKSÉG LÉTSZÁMA 7 FŐ, MEGJELENT 7 FŐ. 

FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG (FB) LÉTSZÁMA 3 FŐ, MEGJELENT 3 FŐ 

ETIKAI FEGYELMI BIZOTTSÁG (EFB) LÉTSZÁMA 5 FŐ, MEGJELENT 4 FŐ (PAP ÁDÁM 

KIMENTETTE MAGÁT) 

Schulcz Péter elnök megnyitotta az alakuló ülést. Megállapította, hogy a június 27-én megválasztott 

tisztségviselők majdnem teljes létszámban megjelentek, így valamennyi testület határozatképessége 

külön-külön fennáll. Egyúttal bejelentette, hogy a CsMÉK testületei a mai nappal megalakultnak 

tekintendők. Ezt követően javasolta Nagy Imrét a jegyzőkönyv vezetésére, a hitelesítéshez pedig 

önmagát ajánlotta; ezt az Elnökség egyhangúlag  megszavazta (7 igen-0 tartózkodás-0 nem).  

A napirend megállapítása előtt a bizottsági elnökök megválasztására került sor, miután tisztázásra  

került, hogy az Alapszabály szerint ennek az alakuló ülésen kell megtörténnie, saját belső döntés 

alapján. Rövid megbeszélést követően nyílt szavazással a Felügyelő Bizottság elnökének Valkony 

Károlyt választották. Titkos belső választással pedig az Etikai Fegyelmi Bizottság elnöke Sipos György 

lett, aki ismertette, hogy az EFB titkárának Pap Ádámot nevezte meg a Bizottság. 

A javasolt napirendet egyhangúlag elfogadta az Elnökség (7 igen-0 tartózkodás -0 nem). 

 

1. napirendi pont: Titkári és irodavezetői státuszok betöltése 

Schulcz Péter elnök szóbeli előterjesztésében ismertette a Kamara jelenlegi helyzetét. Mint ismert, a 

Felügyelő Biztos a titkárt és az irodavazetőt elbocsátotta. Titkárság nélkül a Kamara 

működésképtelen, ezért ez a legsürgetőbb feladat, a jelenleg lepecsételt iroda átadás-átvételére is 

tekintettel.  A mai napon egyelőre elnökségi álláspont kialakítása szükséges, hogyan álljunk hozzá.  

Adalékul tájékoztatott arról, hogy Palánkai Tiborhoz jelentkezett titkárnői státuszra egy kamarai 

gyakorlattal rendelkező diplomás hölgy, akinek portfóliója email körlevélben és itt az ülésen is 

bemutatásra került.   
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Hajós Tibor elnökségi tag határozott véleménye szerint mindenképp pályáztatás szükséges. Egyrészt 

biztosnak tűnik, hogy az elbocsátottak munkaügyi perbe bocsátkoznak; másrészt ne adjunk támadási 

felületet senkinek. 

Vesmás Péter elnökségi tag szerint össze kellene dugni a fejünket, több jelölt neve felmerült már; 

kiválasztható, hogy ki a legalkalmasabb. 

Szemerey Márta alelnök szerint először is tisztázni kell, milyen típusú, milyen összetételű titkárságunk 

legyen, milyen feladatokkal. Egy bizonyos átmeneti időre az irodaátvétel miatt kell sürgetően egy 

adminisztrációs személyzet. 

Schulcz Péter egyetértett Mártával.  Hozzátette, hogy mindenképp szükséges az iratok átvizsgálása, 

az iratselejtezés; mégpedig annak érdekében, hogy mi az, ami mindenképp szükséges a további 

munkához; illetve mi az, ami rendezetlen, nem vállalható fel, és lezárható ügy. Ez azonnal 

költségekkel is jár (pl. minden nyilvántartottnak önálló dosszié –ami eddig nem volt). Valamiféle 

„bizottsággal” kell ezt elvégezni; ez nem egyszemélyes munka. Tájékoztatja az ülés résztvevőit, hogy 

a választást követően megkapta az iroda kulcsokat a felügyelőbiztostól. A tagság nyilvántartási 

adatait mindenképpen rendezni kell, ehhez minél előbb fel kell venni a kapcsolatot a Bács-Kiskun 

megyei Építész Kamara Titkárságával. Tervei szerint a könyvvizsgálást egy külső cégre kéne bízni, 

későbbiekben a könyvelést is. 

Hajós Tibor felvetette, hogy nincsenek irataink (tudomása szerint a rendőrség elvitte azokat). 

Schulcz Péter válaszában elmondta, hogy részben vannak iratok: a felügyelő biztos tájékoztatása 

szerint a gazdasági típusú dokumentumokat vizsgálják, a többi rendezetlenül ugyan, de közjegyző 

által átvéve az irodában van.   

Talmácsi István elnökségi tag szerint az elkövetkező időszak egyik legfontosabb feladata a Titkárság 

működésének a megindítása; ennek megfelelő előkészítése a jövőbeni munkánkat alapozhatja meg. 

A nyilvános pályázat előnyös, de lehet meghívásos is, ez másutt is bevált. 

Nagy Imre elnökségi tag egyetértését fejezte ki a pályázati megoldással; szerinte ez nyilvános 

(sajtóban is publikált) legyen, mert több szempontból ez a jó megoldás. Azt vetette fel, az eddigi 

javaslatokat is figyelembe véve, hogy pontosítsuk a státuszokat, kikről beszélünk - a kamarai tv. ill. az 

Alapszabály szerinti szóhasználattal :  titkár, irodavezető, alkalmi (átmeneti) adminisztrációs 

munkatárs(ak). 

Vesmás Péter az eddigi, felülről való megközelítés helyett egy alulról való megközelítést ajánlott. 

Nagy nyilvános pályázat helyett egy kiválasztáson alapulót, a feladatokhoz való alkalmasság-, illetve a 

személyiségek ismeretében. Felmerült már alkalmas titkár jelöltként dr. Székely Szűcs Imre, személy 

szerint őt támogatja; de másokat is mellé tehetünk. 

Elekes Klára EFB tag hozzászólásában a pályázati kiírásos változatot támogatta (nagyobb lehet a 

merítés). 

Szemerey Márta véleménye szerint nem kizárt a nyilvános pályázat esetében meghívás lehetősége is 

(ti., felkéréssel élhetünk, hogy pályázzanak). 
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Ezt követően az Elnökség (6 igen 0 tartózkodás 1 nem szavazati aránnyal) a következő határozatot 

hozta: 

1/2013 sz. Eln. Hat. (VII.4.) A Csongrád Megyei Építész Kamara Elnöksége úgy döntött, 

hogy a titkári és irodavezetői állásokra nyilvános pályázatot ír ki. 

A megvalósítás részleteit illetően pedig az Elnökség (7 igen 0 tartózkodás 0 nem szavazati aránnyal) a 

következő határozatot hozta: 

2/2013 sz. Eln. Hat. (VII.4.) A Csongrád Megyei Építész Kamara Elnöksége felkéri Hajós 

Tibor elnökségi tagot a titkári és irodavezetői pályázatok előkészítésére, a pályázati kiírás 

kidolgozására. Az Elnökség egyúttal felhatalmazza elnökét, hogy az átmeneti helyzetben a 

titkársági adminisztrációs feladatokhoz alkalmi megbízással munkatárs(ak)at 

alkalmazzon. Felelős: Hajós Tibor elnökségi tag, illetve Schulcz Péter elnök; Határidő: a 

legközelebbi elnökségi ülés (várhatóan VIII. hó első hete), illetve folyamatos. 

 

2. napirendi pont: Feladatok meghatározása, témafelelősök megnevezése, vállalások  

Schulcz Péter szóbeli előterjesztésében előadta, hogy mik a legfontosabb, sürgető feladatok; 

közbevetőleg javaslatok, és vállalások hangzottak el:  

I. Új Alapszabály tervezet kidolgozása Schulcz Péter: Ennek felelőseként egy kellően jog-érzékeny 

kolléga lenne jó, aki a jelenlegi alapszabályt is jól ismeri. 

Nagy Imre bevállalta a feladatot.  

Szemerey Márta  és Talmácsi István besegítőként felajánlkozott. Utóbbi hozzátette, hogy a weboldal 

felületet javasolja munkafelületként, ahol a tervezethez hozzá lehet tenni javaslatokat. 

II. Költségvetés tervezet kidolgozása Schulcz Péter: Égetően szükség van erre, figyelembe véve a 

rendelkezésre álló pénzt, a Titkárság általi ellenőrizetlen költéseket, a tudott, de kifizetetlen 

költségeket, és a talpra álláshoz indokolt költségeket is. Az elmaradt tagsági befizetések mielőbbi 

rendezésének szükségességét vetette fel. Nyitnunk kellene egy házi pénztárat is. 

Hajós Tibor felvetette, szerinte 4 Forintunk lehet a számlán.  

Szemerey Márta tudomása szerint érkeznek valahonnan folyamatosan pénzek a Kamara számlájára. 

Talmácsi István: A weboldal fejlesztéshez évi 60-70 ezer Forint költséget javasol betervezni, 

funkcióbővítés céljából. 

Schulcz Péter: Mivel ilyen élesen felmerültek gondolatok a feladatvállalással kapcsolatban, most kell 

tájékoztatnia a jelenlévőket (eddig az egyebek között gondolta) a következőkről: A tegnapi nap 

folyamán hivatalosan találkozott Szalay Tihamér Felügyelő Biztossal; aki többek között átadott egy 

részleges bankszámla-kivonatot. A Budapest Bank vezeti a Kamara számláját; tájékoztatták a 

Felügyelő Biztost, aki egyelőre nem férhet hozzá a számlához, és nem is tilthat le onnan kifizetéseket. 

Ez egyelőre a cégbíróságon bejegyzett exelnök joga. Ha Szalay Tihamér cégbírósági átvezetése 

jogerősen megtörténik (vélhetően hamarosan), akkor férhetünk a számlához, amin jelenleg csak 
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néhány százezer Ft az egyenleg. Sok a legálisan elköltött pénz, amit még ki kell fizetnie a Kamarának 

(pl. a Felügyelő Biztos költségei). Rengeteg ellenőrizetlen kifizetés történhetett, ezeket be kell 

gyűjtenünk, illetve a tagdíjakat is. 

Vesmás Péter javasolta, hogy kör-emailben kell felhívni a tagságot, hogy fizesse be az elmaradt 

tagdíjat. 

Hajós Tibor szerint a házi pénztár kérdéses, jelenleg objektív akadályok vannak. 

Nagy Imre: Nyilvánosan bejelentette, hogy több mint egy éves tagdíj-elmaradása van. Ezt tudatosan 

nem kívánta eddig befizetni, hogy jogtalanul, ellenőrizetlenül el ne költsék. (közben többen hasonló 

mód nyilatkoznak). Ezzel kapcsolatban ismertette, hogy a kamarai tv. szerint az elmaradt tagdíj 

rendezésére az Elnökségnek fel kell szólítani hivatalosan a tagdíj befizetésre a kollégát, akinek 40 

napot lehet adni az elmaradt tagdíjbefizetés rendezésére, különben kizárásra kerül. Felvetette külön 

számla lehetőségét. 

Valkony Károly FB elnök: Tudomása szerint az elmaradt tagdíjak esetében késedelmi díjat kell fizetni. 

Javasolta - a következő taggyűlésig tartó rendezés esetére - késedelmi díjfizetés moratórium 

megállapítását, azaz egy ilyen értelmű elnökségi döntést.  

Szemerey Márta: Külön számla nyitás helyett – az elnöki tájékoztató alapján – érdemes megvárni a 

számlánkhoz való hozzáférés időpontját, ez jó esetben néhány napon belül megtörténhet. Javasolta, 

hogy legyen egy hivatalos körlevél a befizetésre, de ne a következő taggyűlésig tartó moratóriummal, 

hanem 40 napos határidővel. 

Valkony Károly FB elnök javasolta, hogy – tekintettel a kialakult helyzetre – a MÉK tekintsen el a 
számára járó tagdíjarányos befizetéstől; és a NAV számára is készüljön levél, fizetési haladék kérés 
céljából. 
 

Shulcz Péter bevállalta a költségvetés tervezet készítésének feladatát.  

Hajós Tibor vállalta, hogy besegít ebben. 

A feladattal kapcsolatos vitát követően az Elnökség (7 igen 0 tartózkodás 0 nem szavazati aránnyal) a 

következő határozatokat hozta: 

3/2013 sz. Eln. Hat. (VII.4.) Az Elnökség úgy határoz, hogy az elmúlt 4 éves időszakban 

megállapítható jogszerűtlen hivatali működés, és kontrollálatlan számlakezelés miatt 

moratóriumot állapít meg a tagdíjbefizetésekkel kapcsolatos késedelmi díjra, azaz tagdíj 

utólagos rendezése esetén nem kell azt megfizetni. A moratórium a tagságnak körlevélben 

elküldendő - az elmaradt tagdíj befizetésére vonatkozó - hivatalos felszólítás időpontjától 

számított 40. napig szól. Felelős: Szemerey Márta alelnök Határidő: A körlevél 

elküldésére a Kamara számlájának rendelkezésre állásától számított 10. nap 

 

4/2013 sz. Eln. Hat. (VII.4.) Az Elnökség felkéri az elnököt, hogy az Elnökség nevében 

levelet írjon a MÉK-nek, hogy tekintsen el a számára járó tagdíjarányos befizetéstől; 

továbbá a NAV számára is készüljön levél, fizetési haladék kérés tartalommal. Felelős: 

Shulcz Péter Határidő: 2014. július 20. 
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III. A Kamara lezárt irodájának felnyitása, a nyilvántartás feldolgozása, iratok átvétele. Schulcz Péter: 
Ezt nem lehet elnöki hatáskörben megtenni, az iroda felnyitását egy elnökségi tagokból összeálló 
„bizottság” teheti meg. Ez egy elhúzódó, heteken át tartó feladat; kérte, hogy minél többen 
jelentkezzenek.  
 
Shulcz Péter mellett Palánkai Tibor elnökségi tag, továbbá Szemerey Márta, Hajós Tibor, Nagy Imre 
alkalomszerűen vállalták a feladatot. 
 
IV. WEB-oldal működtetése Schulcz Péter: Az általunk korábban megvalósított weboldal (amely 
innentől kezdve hivatalosan a Kamara weboldala lehet) nagyon fontos szerepet játszik már most is a 
kamaránk életében, a jövőben pedig méginkább. Létrehozója, egyben szerkesztője Talmácsi István, a 
másik szerkesztője Nagy Imre, úgy gondolja, a továbbiakban is vállalják ezt.  
 
Talmácsi István magától értetődően vállalta a feladatot, egyben jelezte, hogy egy későbbi napirendi 
pontban részletesen kíván szólni. 
Nagy Imre vállalta, hogy besegít szerkesztőként a továbbiakban is. 
 
V. Oktatás, továbbképzés Schulcz Péter: A tématerületnek Palánkai Tibor az egyik felelőse a MÉK-
ben, őt javasolja ekként a továbbiakban a CsMÉK-ben is. 
 
Palánkai Tibor elvállalta a feladatot. 
 
VI. Tagdíjbefizetések Schulcz Péter: Általában fontos ez, oda kell erre figyelni, nem csak a mostani 
válsághelyzetben.  
 
Szemerey Márta elvállalta a feladatot (az aktuális feladatra is tekintettel). 
 
VII. Önkormányzatokkal való kapcsolattartás Schulcz Péter: Ez egy kötelezően előírt feladat 
számunkra, de mégis elhanyagolt volt az utóbbi időben. És ezt nem csak Szegedre kell értelmezni, 
hanem Csongrád megye egész területére. 
 
Szemerey Márta véleménye szerint ezt a feladatot területi alapon felosztva lehetne hatékonyan 
végezni, fontos szempont a megye adott területének (viszonylagos) ismerete. Személy szerint vállal 
ilyen értelemben részfeladatot. 
 
Vesmás Péter csatlakozott hozzá, vállal rész-feladatot. 
 
Palánkai Tibor hasonlóképpen nyilatkozott. 
 
Schulcz Péter elfogadva a javaslatot, szintén vállalkozott rész-feladatra. 
 
Ezt követően az Elnökség  (7 igen, 0 tartózkodás, 0 nem szavazat mellett) megerősítette a fent 
rögzített vállalásokat azzal, hogy az érintett témafelelősök beszámolnak az addig végzett munkáról 
az Elnökségnek a soron következő elnökségi ülésen (várhatóan VIII. hó első hete) 
 

 

3. napirendi pont:  Az elmúlt négy évet lezáró, tárgyilagos vizsgálatra vonatkozó javaslat               
megvitatása  
 
Schulcz Péter szóbeli előterjesztésében előadta, hogy kör-emailben minden meghívottnak elküldte 
Pászti Tóth Gyula tagtársunk taggyűlési határozati javaslatát, amelyet a júniusi taggyűlésen kívánt 
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elfogadtatni. Erre azonban a Felügyelő Biztos álláspontja alapján akkor nem volt lehetőség, ezt ő a 
taggyűléssel is közölte. Ezért kell most ezzel foglalkoznunk, no meg azért is, mert fontos dologról 
van szó. 

 
Talmácsi István felvetette, hogy mennyiben párhuzamos a rendőrségi vizsgálattal, iratátvételi 
ügyekkel; számára kétséges ennek a vizsgálatnak a szerepe 
 
Schulcz Péter szerint nem bűncselekmény-típusú vizsgálat ez. Nagy Imrével beszélték korábban a 
téma napirendre tűzését az elnökségi ülésre, fel is kéri őt az előterjesztés kiegészítésére. 
 
Vesmás Péter felvetette, hogy miért kell ez a vizsgálat tulajdonképpen? 
 
Nagy Imre: A mindenkinek megküldött határozati javaslat indoklásából kitűnik, hogy függetlenül a 
rendőrségi, stb. vizsgálattól, itt egy morális alapon történő, objektív vizsgálatról van szó. Az indoklás 
jól körülírja, hogy miért is van szükség erre (a történtek tisztázása a tagság számára és a szélesebb 
szakmai közvélemény előtt is, továbbá a felelősség megállapítása); úgy hogy mindenképpen 
támogatható. Az objektivitást leginkább egy elnökségtől független, kamarai tagokból összeálló ad-
hoc bizottság tudná szavatolni, a Pászti-féle határozati javaslat B változata szerint. 
 
Szemerey Márta: Mindenképp szükséges ez a tényfeltáró vizsgálat, mert alultájékozott a tagság. 
Elmondta, hogy feltétlenül támogatja, hogy ez a megválasztottaktól független ad hoc bizottság 
legyen, mert csak így lehet hiteles, elfogultság mentes. A kamarai hírlevélben ellenünk felhozott 
vádakat (többek között azt, hogy Vesmás Péterrel, Schulcz Péterrel 1 millió Ft kamarai pénzt 
költöttünk el!) nem szabad elhallgatással elkenni, még beismerésnek hatna. 
 
Palánkai Tibor szerint kell egy ilyen vizsgálat, ezt egy  ad-hoc bizottság végezze. A mi felelősségünk, 
hogy bemutatható legyen hitelesen, hogy miért állt elő ez az abszurd helyzet. 
 
Sipos György EFB elnök hozzászólásában elmondta, hogy nem ismer olyan embert a tagságból, aki 
megfelelő lenne erre az összetett feladatra. Tudniillik aki úgy kívülálló, hogy egyúttal ismeri a 
kamarai ügyeket, a szabályzatokat is. Ha találna is ilyeneket az elnökség, és megbízná őket egy ilyen 
feladattal, tiszteletdíj is kellene. Véleménye szerint meg kellene várni a Hivatal átvételét. Ne akarjon 
az új Elnökség mindenáron bűnöst keresni. 
 
Hajós Tibor véleménye, hogy felelőst igenis nevesíteni kell, mégpedig morális alapon, ez a vizsgálat 
célja. Megoldható minden itt elhangzott problémafelvetés. 
 
Nagy Imre szerint éppen a szélsőséges hozzáállások megléte igazolja egy elfogultságtól mentes 
vizsgálat szükségességét. Hozzátette, hogy elgondolása szerint úgy segítheti a vizsgálatot az 
Elnökség, hogy átadja az időközben keletkezett, rendelkezésre álló dokumentumokat. Tudomása 
szerint a javaslattevő Pászti Tóth Gyula elvállalna bizottsági szerepet, és Novák Péter is.  
 
Talmácsi István véleménye, hogy az objektivitásnak nem csak személyi konzekvenciái vannak. A 
dokumentumok viszont eleve objektívek. Problematikus lehet azonban, hogy egy hatalmas 300 
oldalas vizsgálati anyag állhat elő, ami értékelhetetlen, áttekinthetetlen lesz. 
 
Hajós Tibor reagálásában elmondta, úgy ismeri Novák Pétert, hogy eleve nem akarna egy 300 
oldalas anyagot összerakni.  
 
Valkony Károly FB elnök hozzászólásában kérte, hogy ne keveredjen össze a csapat etikai 
érzékenysége a „visszavágás” kényszerével, illetve ennek a látszatát is el kellene kerülni. Indokolt 
lenne először is megvizsgálni, hogy van-e valamilyen kötelezettség arra, hogy az Elnökség 
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foglalkozzon ezzel a kérdéssel egyáltalán. Ha nincs ilyen, akkor az etikai érzékenység kényszere 
kevés ehhez. Javasolja, hogy a taggyűlés döntsön a vizsgálat szükségességéről.  
 
Kónya Imre FB tag hozzászólásában elmondta: támogatja, hogy olyan vizsgálat születhet csak, ami 
nem hat bűnöskeresésnek. 
 
Elekes Klára EFB tag hozzászólásában elmondta véleményét, miszerint a tagság elvárása, hogy 
legyen korrekt a tájékoztatás. 
 
Schulcz Péter véleménye, hogy a vizsgálat úgy lehet objektív, hogy nem a személyes 
felelősségkeresésre koncentrál, hanem a tanulságok levonására, illetve pl. arra, hogy hol nem 
egyértelmű az alapszabály, hol voltak erre történő hivatkozások. 
 
Talmácsi István továbbra is az elnökség által elhatározandó vizsgálat ellen érvelt: Ha személyi 
felelősöket is megnevez az ad hoc bizottság, a véleménye szerint az érintettek azonnal bírósághoz 
fordulnak, ez visszaüthet. Egy érdemi anyag csak olyan lehet, melyben megjelölik a felelősöket. 
Ezért jobb, ha taggyűlés dönt a kérdésről. Vagy pedig az Ügyészséghez kellene fordulni.  
 
Hajós Tibor szerint nem számonkérhetők a felelősök, csak erkölcsileg a taggyűlés előtt. 
 
Nagy Imre reagált a felvetésekre: Úgy ítélte meg, hogy igenis van egyfajta kötelezettség az Elnökség 
számára. Abból kell kiindulni, hogy a Felügyelő Biztos a Délmagyar-ban tett nyilatkozatában 
felvetette, hogy „az elmúlt négy év értékelése a következő taggyűlés feladata lesz”, ez már így 
rögzült a köztudatban. A Felügyelő Biztos a taggyűlést is tájékoztatta a hozzá érkezett Pászti-féle 
javaslatról azzal, hogy a napirend kibővítésére most nincs lehetőség. Tehát ennek az értékelésnek az 
előkészítéséről  - tehát a vizsgálatról – most kell határozni az Elnökségnek. Hiszen a következő 
taggyűlés napirendjeit megfelelően elő kell készíteni, ez pedig az Elnökség feladata. Az Alapszabály 
lehetőséget ad arra, hogy az Elnökség egy meghatározott feladatra eseti bizottságot állítson fel.  
 
Szemerey Márta szerint Isten őrizzen, hogy az Ügyészség vizsgálódjon. Egy példát mondott arra, 
hogy ez valójában nem járna a várt érdemi eredménnyel, inkább félrevinné számunkra formális 
problémák felé (az Urbanisztikai Egyesület esetét). Szerinte az ad-hoc bizottságnak nem biztos, hogy 
papírokat kellene átnéznie; inkább interjúkat kellene begyűjteni az érintettektől. Szerinte elő kellene 
készíteni a vizsgálatot (egyértelműsíteni miről szóljon, hogyan történjen) 
 
Palánkai Tibor felvetette, hogy vagyunk itt többen olyanok, akik benne voltunk az eseményekben, 
belülről láttuk a történteket, így is ítéljük meg. Néhányan vagyunk, akik az előző vezetőségben is 
benne voltunk, a mostaniban is. Mi úgy gondoljuk, az a hamis látszat alakult ki a kívülálló tagság és 
országos szakmai kör számára is, hogy két tábor alakult ki, megmagyarázhatatlan irracionális 
fejleményekkel, ami érthetetlen. Hiszen elvileg nem akkora általában a választási tét. Ezt kellene a 
vizsgálatnak tisztáznia. De kérdés, hogy látják ezt azok, akik újak a csapatban, és vélhetően kevesebb 
információval rendelkeznek?  
 
Bartók Erika EFB tag: reagálásában elmondta, hogy lényegében semmit nem tud a tagság, hogyan, 
mi, miért történhetett. Javasolta, hogy ketté kellene bontani talán a kérdést. 
 
Gyenizse János EFB tag: véleménye szerint kell egy vizsgálat mindenképp. 
 
 Kiss Ágoston FB tag szerint alulinformált a tagság. Elmondta, kaptak ugyan kör-emaileket, és 
hírleveleket, ezekből próbáltak tájékozódni. Személy szerint nem tudta eddig elképzelni, hogy miért 
kell ragaszkodni egy elnöki tisztséghez.   
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Schulcz Péter lezárta a vitát, véleménye szerint az elhangzottak alapján az Elnökségnek kötelessége 
dönteni; szavazásra bocsátotta a kérdést. Az Elnökség először arról döntött  - 7 igen, 0 tartózkodás, 
0 nem arányban - hogy legyen-e vizsgálat az elmúlt négy év értékeléséről. Ezt követően a az 
Elnökség (6 igen, 1 tartózkodás, 0 nem szavazati aránnyal) a következő határozatot fogadta el:  
        

5/2013 sz. Eln. Hat. (VII.4.) Az Elnökség úgy határoz, hogy a jelenlegi és előző vezetéstől 

független, CsMÉK kamarai tagokból álló ad-hoc bizottságot hoz létre az elmúlt 4 éves 

illegitim állapot kialakulásának vizsgálatára és a felelősség megállapítására azzal, hogy a 

bizottság a vizsgálat eredményét a soron következő taggyűlés elé terjeszti. Az Elnökség 

megbízza az Elnököt az ad-hoc bizottság felállítására, a bizottság feladatának 

meghatározására, az ülésen elhangzottak alapján. Felelős: Schulcz Péter Határidő: A 

következő elnökségi ülés (VIII. hó eleje) 

  
Ezt követően Schulcz Péter javaslatokat kért az eseti bizottság tagjelöltjeire. Szempont, hogy sem a 
régi, sem az új vezetőségnek ne legyen tagja; szempont továbbá a viszonylagos ismertség, és az 
elvárható objektivitás. Az elhangzott javaslatok alapján a következő nevek kerültek rögzítésre: 

Pászti Tóth Gyula 
Novák Péter 
Bertalan Sándor 
Takács Máté 
Balogh Tünde 
Stifán Sándor 

 
Hajós Tibor felvetette – még a napirendi ponttal kapcsolatosan - hogy szerinte nagyon fontos a 
jegyzőkönyv szerepe; kérdés, mi kerüljön publikálásra. Nekünk törekedni kell arra, hogy szabályosan 
járunk el, ezt is közvetíteni kellene. Véleménye szerint tájékoztatnunk kell a tagságot mindenről, 
beleértve a titkárság ellen folyó rendőrségi vizsgálatot, a házkutatást, az ad-hoc bizottság felállítását 
is.  
 
Talmácsi István javasolta ehhez, hogy az elnökségi ülés végén vegyük számba – egyfajta 
összefoglalóként - hogy mi legyen a kiemelt, hírértékű információ, ami publikálásra kerül.  
 
Elekes Klára felvetette, hogy miután nem kis munka ez, lehetne mindig más a jegyzőkönyv-vezető. 
 
Sipos György EFB elnök tájékoztatott arról, hogy korábban irodavezetői feladat volt a jegyzőkönyv 
vezetése.  Véleménye szerint rendszert kell ebben teremteni. Mi lesz a gyakorlat? Az elnökségi 
tagok megkapják a jegyzőkönyvet? Ki kap meghívót az ülésekre?  
 
Schulcz Péter elmondta: Az lesz a gyakorlat, mint eddig tettük. A teljes jegyzőkönyv nyilvánosan 
megtekinthető lesz a honlapunkon. Meghívja majd a bizottsági elnököket az elnökségi ülésekre, 
amelyek egyébként nyitottak, a bizottsági tagok is részt vehetnek az üléseken.  
 
 

6. napirendi pont: tájékoztatás a Mórahalmi Agrárépítészeti Konferenciáról, egyebekről… 
Schulcz Péter: Talmácsi István kérésére került napirendre, előre hozva kerül most tárgyalásra 
 
Talmácsi István szóbeli tájékoztatásában, ismertetésében előadta a következőket: 
 

- Mórahalmi Agrárépítészeti Konferencia: 2 kreditpontos előadás, kedvezményekkel, 
„házigazdaként” szívesen lát mindenkit, a vezetőséget már VIP vendégként meghívta. 
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- Kamarai WEB-oldal ( csmek.wordpress.com ):  
- már felvetette a fejlesztési igényt (csak évi 60-70 ezer Ft költség, megérné), az 

arculatváltásra azonnal sor kerülhet, he lesz pénz 
- kérdőíves felmérés: ez kiemelt helyen van, elég sokan kitöltötték, de még 

fenntartanánk, várunk további kitöltéseket (Nagy Imre közbevetőleg kiegészítette: 
az elnökség számára írásban egy rövid előzetes értékelés most kiosztásra került). A 
következtetések levonása tanulságos lehet, sőt stratégiai jelentőségű a jövőre 
nézve.  

- a csmek.elnökseg@gmail.com újra a hivatalos postafiók cím: a levelezőlista-rendszer 
használatát ajánlja, ehhez kötődően fontosnak tartja az e-mail címlista megújítását 

- jelenleg ketten vagyunk szerkesztők, de ez kibővíthető; szívesen lát bármilyen 
szakmával kapcsolatos bejegyzést, írást a weboldalon 

- az új alapszabálytervezet fenn lesz majd a weboldalon (hozzá lehet szólni, 
változtatási javaslattal élni) 

- face book-os felületen megjelent az oldal-ajánló, ez népszerűsítette a web-lapot. 
- linkek: elérhető többek között a face.book-os megjelenés, a népszerű építészfórum, 

stb., de bővülni fog. 
- virtuális kiállítás: ez kiemelt helyen van, promottáljuk. 
- hivatalos kamarai dokumentumok: pl. a választás jegyzőkönyve ha elkészül, 

archiválva fel fog kerülni. 
- kamara történet: ezt fontosnak tartja; akinek van dokumentum-értékű anyaga, 

szívesen látná 
- a jelenlegi dizájn megfelel-e? Igyekezett ide illő sajátos arculatot kialakítani (szerinte 

az óföldeáki templom szimbolikus, ezért választotta logo-ként). Ha szükségesnek 
látják többen, változtathatunk.  

- Építők Napja: megjelent a weboldalon a tájékoztató, ám nem veszünk részt a szervezésben 
- sajtókapcsolat: ezt fontosnak tartja, intézményesíteni kellene (ne Bakos Andráson múljon mi 

jelenik meg és mikor) 
- építész szakma presztizse: fontosnak tartja, hogy szorgalmazzuk mindenhol az alkotó építész 

megnevezését, az ezt rögzítő tábla kihelyezésének lehetőségét 
- in memoriam blokk: javasolja rendszerbe állítani, hogy legyen egy külön blokk az elhunyt 

kollégákról (rövid nekrológokkal, a jelentősebb épületek felsorolásával) 
- szponzorálás: egyes cégekkel való együttműködés keretében működhet (pl. hirdetési felület 

felajánlása - bevétel) 
 

Szemerey Márta reagálásában elmondta, hogy a jelenlegi logo az szerinte jó, de ha arculat változás 
célként fogalmazódna meg, akkor valamilyen pályázat, véleményformálás keretében legyen ez. Az 
Építők Napján korábban rendszeresen résztvettek az építészek, de mára a szervezők hozzáállása 
miatt ez ellapposodott. Felvetette viszont az Építész Bál megszervezését és rendszeresítését, a 
szakma presztizsének visszaszerzése jegyében. A Mérnök Bál már bevált, esetleg lehetne a Mérnök 
Kamarával együttműködni. 

 
 
4. és 5. napirendi pont: a kamara hivatalos irodahelyiségének a birtokba vétele, 
egyebek… (összevonva, tekintettel arra, hogy korábban több ideillő ügy szóba került már) 

 
Schulcz Péter a következőkről tájékoztatott: A kamara hivatalos helyiségének kulcsait átvette Szalay 
Tihamér Felügyelő Biztostól. Megkapta tőle az általa összeállított a dokumentumokat. Így a BM 
számára írt levelezést a végzett munkájáról, egyéb iratokat, leveleket, a bankszámla kivonatok, 
költségszámla kivonatok másolatait is. Közjegyző jelenlétében Szalay Tihamér átvette a titkárságon 
lévő dokumentumokat, és önkéntesek segítségével rendszerezte azt, amennyiben lehetett (de 

mailto:csmek.eln�kseg@gmail.com
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nagyok voltak a hiányosságok). Mint ismeretes, el kellett bocsátania a titkárt és az irodavezetőt, 
mert folyamatosan akadályozták a munkájában. A Felügyelő Biztos átadta az elbocsátott 
Dovalovszkyné bírósági megkeresését is (ami az ő hatáskörét kérdőjelezte meg), a bíróság válaszát 
és a viszontválaszt is.  Folyamatban van egy rendőrségi vizsgálat, amelyet a BM kezdeményezett az 
FB-jelentés alapján, egyelőre ismeretlen személy ellen (köztestületnél okozott gazdasági 
bűncselekmény gyanújával).  Lezajlott egy házkutatás is a titkárságon. A rendőrség az iratokat 
tüzetesen átnézte, a rendőrségi vizsgálat számára fontosnak tartott dokumentumokat lefoglalta és 
magával vitte.  A többi irat – újra rendezetlenül – ott van az irodában, aminek feldolgozásában, 
rendszerezésében (különös tekintettel a nyilvántartásokra) már kérte és meg is kapta a várt 
segítséget a feladatvállalások halmazában.  (lásd 3. napirendi pont). Az iroda átvétele így hivatalosan 
megtörténhet. Hozzátette, hogy ezen túlmenően nem érdemes foglalkozni az üggyel, különösen 
nem a rendőrségi feljelentés részével. Tájékoztatott arról, hogy a határidőn belül nem volt 
fellebbezés a cégbírósági átvezetési kérelem ellen, így az hamarosan megtörténik. 
 
Hozzászólás nem lévén, Schulcz Péter bezárta az ülést azzal, hogy az elnökségi üléseket havi 
rendszerességgel fogja összehívni; ez várhatóan minden hónap első hetében lesz.   

 
 

Szeged, 2013. július 4. 

 
A jelenlévők megbízásából összeállította: 
 
 Nagy Imre elnökségi tag sk. 

Hitelesítette: Schulcz Péter 
CsMÉK elnök sk. 


