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JEGYZŐKÖNYV / ELFOGADOTT HATÁROZATOK 
  

JELEN VOLTAK A CSATOLT JELENLÉTÍ ÍVEN SZEREPLŐK.  

ELNÖKSÉG LÉTSZÁMA 7 FŐ, MEGJELENT 4 FŐ (PALÁNKAI TIBOR ÉS TALMÁCSI ISTVÁN A 

FŐÉPÍTÉSZI KONFERENCIÁN IGAZOLTAN TÁVOL) 

Schulcz Péter elnök megnyitotta az ülést. Megállapította, hogy a testület határozatképes.  Ezt 
követően javasolta Nagy Imrét a jegyzőkönyv vezetésére, a hitelesítéshez pedig önmagát ajánlotta; 
ezt az Elnökség egyhangúlag megszavazta (4 igen, 0 tartózkodás, 0 nem).  
Az Elnökség a javasolt napirendet egyhangúlag elfogadta (4 igen, 0 tartózkodás, 0 nem). 
 
 
1. napirendi pont: Általános helyzetismertetés, az irodai iratrendezés helyzete, banki információk, 
irodai felszereltség és a szükséges beruházások, működési gondok az átmeneti időszakban  
 
1/a  Schulcz Péter elnök szóbeli előterjesztésében ismertette a Kamara jelenlegi helyzetét.  
A cégbíróságon a megválasztott tisztségviselők változásának átvezetése folyamatban van.  Az ügy 
szeptember közepén várhatóan lezárul. Remélhetőleg nem lesz felfüggesztve, hiszen lebeg a hír, 
hogy a tisztújító taggyűlés választási döntését egy tagtársunk, bizonyos Farkas István megtámadta. Az 
értesülés nem hivatalos, viszont tud róla a BM, a MÉK, sőt a Szolnok Megyei Építész Kamara is.  
Szemerey Márta alelnök hozzászólásában kiegészítette, hogy a cégbírósági átvezetés ügyében járva a 
törvényszéken megtudta a kollega nevét (nálunk van nyilvántartva, de állítólag nem az itt 
nyilvántartott címen lakik); informálták arról is, hogy ténylegesen taggyűlési határozatot támadott 
meg. Megtudta az ügyiratszámot is, amire hivatkozni lehet. Azonban a kereset tárgyáról csak a 
Felügyelő Biztosnak adhatnak tájékoztatást. Javasolta, hogy – tekintettel a lehetséges súlyos 
jogkövetkezményre (a CsMÉK feloszlatása), amit Magyar Mária BM főosztályvezető helyezett 
kilátásba a taggyűlésen - induljon etikai vizsgálat Farkas István ellen. 
Nagy Imre elnökségi tag hozzászólásában egyetértett Szemerey Mártával; azzal a kiegészítéssel, hogy 
az Alapszabály szerint az Elnökségnek joga van kezdeményezni etikai vizsgálatot, tehát erről itt 
határozat születhet. Kiegészítésképpen javasolta, hogy – mivel nagy a tét - elébe kell menni a 
cégbírósági döntésnek.  Azaz legyen egy hivatalos megkeresés, amelyben a Kamtv. szerinti 
jogszabály-helyre (a perindítás nem halasztó hatályára) hívjuk fel a Törvényszék figyelmét, annak 
érdekében, hogy ne ismétlődjön meg a tavalyi eset.  
Schulcz Péter kiegészítésével az Elnökség - 4 igen 0 nem 0 tartózkodással - az alábbi határozatot 
fogadta el: 
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6/2013 sz. Eln. Hat. (VIII.29.) A Csongrád Megyei Építész Kamara Elnöksége szükségesnek látja a 

hivatalos tájékozódást az újabb peres kereset ügyében; ennek ismeretében Farkas István kolléga 

meghallgatását kezdeményezi. Az információk függvényében az Elnökség etikai vizsgálatot indít. 

Felelős: Schulcz Péter elnök 

Határidő: folyamatos 

 
1/b  Schulcz Péter beszámolt a 4/2013(VII.4.) Eln. Hat. végrehajtásáról, mely szerint megkereste 
hivatalos levélben a NAV-ot információ kérés céljából. Azt a tájékoztatást kapta, hogy egyelőre 
(bejegyzés hiányában) erre nem jogosult. Címzettként viszont értesítette a NAV a Kamarát a 
legutóbbi járulék befizetésekről és a hátrálékról.  Az egyenleg  ~ -500 eFt. Új információ, hogy a NAV 
leemelt 300 eFt-ot a számláról. Határozott álláspontja, hogy a keletkezett  jogtalan pénzfelvételeket 
be kell a Kamarának hajtania (amint tisztázódik a helyzet).  Elmondta, hogy a másik sarkalatos téma, 
a tagdíjbevételünk MÉK-nek járó, részarányos befizetésének elmaradása. Ennek ügyében Noll Tamás 
elnök jelezte felénk a hátrálékunkat, ez mintegy 1,5 mFt. Tekintettel a helyzetünkre és különféle 
tartozásainkra, továbbá halaszthatatlan (pld. E-ügyintézés bevezetése) beruházási igényeinkre, 
elsődlegesen e hátralék törlését, másodlagosan elhalasztását, harmadlagosan pedig a törlesztését 
kérte hivatalos levélben. A válasz szerint haladékot kaptunk, melynek ideje nem konkrét. Írásban ez 
nem került közlésre. 
 
1/c  Schulcz Péter tájékoztatott a következőkről: az utóbbi évek könyvelési adatai nem lelhetők fel az 
irodán (vélhetően a rendőrség által lefoglalt dokumentumok között vannak). A tagdíj befizetések 
szépen „csordogálnak” az alelnöki felhívás hatására; jelenleg kb. 3 700 eFt van a számlán. Az 
irodabérlet elfogadásra került a régi vezetés részéről, ami havi 170 eFt-ot jelent (rész-rezsivel); a 
szerződés szerint három hónapos a felmondási idő. 
Hajós Tibor elnökségi tag utóbbihoz a következő véleményt fejlette ki. Meggondolandó a szerződés 
felmondása. Magas ez az összeg a Kamara számára, ahhoz képest, hogy az irodánk mintegy 40 m2-es. 
Tarjánban egy átlag lakást 50eFt-ért ki lehet bérelni. Tud a Csongrádi sugárúton egy 50 m2-es 
bérleményről, amely most 60 eFt-ért kiadó. Meggondolandó a vásárlás is, néhány év alatt behozza az 
„árát”. Felhívta a figyelmet, hogy bizonyos pályázati kiírások léteznek, amelyekre érdemes 
rámozdulnunk. 
Szemerey Márta felvetette, hogy átmenetileg igénybe vehetnénk a Csongrád megyei Mérnök Kamara 
- tudomása szerint raktárnak használt – helyiségeit is. tájékoztatott arról, hogy több irodahelyiség 
kiadó itt, az Arany János utcai társas irodaházban tűrhető rezsivel, kedvező bérleti áron.  
Schulcz Péter kifejtette, hogy elgondolása szerint nem egyszerűen irodát szeretne a jövőben, hanem 
olyan helyiséget, amelyhez egy közösségi tér is kapcsolódik. Ez lehetővé tenné kiállítások 
megszervezését, ami nemcsak építészek, hanem társművészek számára is nyitott lenne. Tehát ha 
váltunk, ilyen értelemben kellene lépnünk, és nem biztos, hogy a külvárosban.  
Nagy Imre hozzászólásában elmondta, hogy alapvetően egyetért mind Hajós Tiborral, mind Schulcz 
Péterrel (egyesíteni gondolja a javaslataikat). Azaz az előre menekülés jegyében pályázati 
támogatással olyan belvárosi bérleményt, v. tulajdont kellene szerezni, amely nyitott szakmai 
közösségi élet lehetőségét ígéri. Példaként említette a Hadú Bihar megyei Építész Kamara 
beszámolóját a saját kamarai székházuk kiállítással egybekötött birtokbavételéről, amely az Építész 
Közlönyben néhány hónapja olvasható volt. Felvetette pl. az Anna kút melletti teresedésről 
közvetlenül nyíló, régóta üresen álló volt ügyvédi irodát. 
Gyenizse János EFB tag felvetette, hogy ha ez utóbbi bérleményt a városi IKV kezeli, akkor túl drága 
lehet. 
Ezt követően javaslatok hangzottak el - Szemerey Márta, Schulcz Péter részéről – üresen álló 
ingatlanok felvetésével (Bercsényi utca – Tisza Lajos körút sarok, OMV székház).  
Az Elnökség - 4 igen 0 nem 0 tartózkodással - az alábbi határozatot fogadta el: 
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7/2013 sz. Eln. Hat. (VIII.29.) A Csongrád Megyei Építész Kamara Elnöksége megbízza Hajós 

Tibor elnökségi tagot a jelenlegi bérbeadóval való tárgyalásra, és a pályázati lehetőségek 

felkutatására 

Felelős: Hajós Tibor elnökségi tag 

Határidő a beszámolóra: a következő elnökségi ülés 

 
1/d  Schulcz Péter tájékoztatást adott az irodai iratrendezés helyzetéről.  Az itt hagyott rendezetlen, 
áttekinthetetlen iratmennyiséget, felbontatlan leveleket az elmúlt időszakban sikerült valamennyire 
rendbe tenni (de még nem értünk a végére). Beszámolt róla, hogy a 2/2013(VII.4.) Eln. Hat. 
felhatalmazásával alkalmi megbízással adminisztrátort és külső segítőket bízott meg; díjazásukra - 
vállalkozói számlára - 1000 Ft-os, méltányos órabérben egyeztek meg; a számlák egy része kifizetésre 
került. Elmondta, hogy a munkát önkéntes kollégák is segítették, ahogy többen be is vállalták azt a 
vezetőségből. Közülük kiemelte a rendkívül sokat dolgozó Sipos György kollégát, de Szemerey Mártát, 
Nagy Imrét is említette, megköszönve munkájukat. Beszámolt továbbá arról, hogy az eddigi zavaros 
adatnyilvántartás helyett minden kamarai tag (és más nyilvántartott) személyes aktát kap; a 
dossziékat a Printker már le is szállította (költsége mintegy 300 eFt). A személyes dossziék 
rendszerezése abból a szempontból is fontos, hogy a közeljövőben át kell térnünk a digitális 
nyilvántartásra. A helyzet az, hogy még sok munka van. 
Hajós Tibor felajánlotta segítségét a továbbiakban.  
1/e Schulcz Péter előadta a Kamara számítástechnikai felszereltségének jelenlegi állapotát.  Egy 
szerelővel megnézette; az eredmény a következő: A nyomtató és fénymásoló még működőképes, de 
javítani már nem érdemes. Számítógépünk van, de csak papíron; a rendőrség lefoglalta winchestert.  
A raktárban fellelhető egy használaton kívüli monitor. A közeljövőben szükséges egy teljes 
korszerűsítés, annak figyelembe vételével, hogy 2014-től át kell állni a digitális nyilvántartásra. A 
következőkre lesz várhatóan szükség: hitelesített szerverre, párhuzamos adatmentést biztosító 
winchesterekre, 2-3 munkaállomásra, új nyomtatóra és fénymásolóra, valamint szkennerre. Kb 400 
eFt szoftver költséggel lehet számolni; az összköltség a gépekkel együtt várhatóan ~1000 eFt körül 
lesz. Egyébként a digitális nyilvántartás és -adatcsere a gyors adatátvitelt jelentő optikai kábelhez 
való csatlakozás igényét veti fel. Ez fontos szempont a majdani új székhelyünk kiválasztásában. 
Nagy Imre tolmácsolta a jelenlévőknek Talmácsi István javaslatát: Okostelefonokat érdemes  
vásárolni a vezetőségnek, kedvezményes üzemelés lehetőségét (ingyenes belső körű beszélgetést)  
tudó csomaggal. Ez az üzemeltetési előnyökön túl több mindenre lehet alkalmas, pl. 
videokonferencia megtartására is.  
Szemerey Márta és Hajós Tibor ezzel kapcsolatban azonos állásponton voltak: véleményük szerint 
praktikus az ingyenes beszélgetéseket tudó szisztéma, de nem jellemző (legalábbis egyelőre) intenzív 
kapcsolattartás; távlatosan jó az ötlet, de most még elegendő, ha az Elnök számára lenne egy kamarai 
mobiltelefon.  
 
 
2. napirendi pont:  Beszámoló a vállalt feladatok végrehajtásáról 
 
2/a Az 1/2013 (VII.4.) és a 2/2013 (VII.4)  Eln.hat. végrehajtása (álláspályázatok előkészítése) 
Schulcz Péter bevezetésképp előadta, hogy a legégetőbb probléma, amely működési gondokat jelent, 
az a Titkárság hiánya, ezen belül az adminisztratív munkaerő hiánya. Az iratrendezésben való 
közreműködés csak rendteremtést jelentett; de ez kevés, sürgősen tovább kell lépni a ránk háruló 
feladatok miatt. 
Sipos György EFB elnök véleménye szerint az átmeneti helyzetben „átmeneti” titkárságvezetőt 
kellene alkalmazni; ez fontos, mert elő kellene készíteni testületi üléseket, adminisztrálni kell 
döntéseket, stb. 
Nagy Imre emlékeztetett arra, hogy az Elnök - átmeneti megoldásként - felhatalmazást kapott az 
Elnökségtől adminisztratív munkaerő alkalmazására a legutóbbi ülésen; ez folyamatos élő lehetőség.  
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Schulcz Péter álláspontja szerint fel kellene gyorsítani az új titkár és az új adminisztrátor felvételét. 
Tájékoztatott arról, hogy már vannak előzetesen jelentkezők, ezeket ismertette. Felkérte Hajós 
Tibort, mint a téma felelősét, hogy számoljon be az álláspályázatok előkészítéséről.    
Hajós Tibor beszámolt róla, hogy közreadta az álláshirdetés tervezetét kör-emailben a vezetőség 
körében; volt is rá észrevétel, ami alapján módosult az eredeti szöveg. 
Nagy Imre: Kérdése, hogyan változott a szöveg, ezt látni kellene a meghirdetés előtt; az 
egyértelműség miatt fontos lenne pl. kiegészíteni az alapszöveget a kamarai törvényben rögzített, 
titkárra háruló feladatok ismertetésével; ugyanis az igényelt beillesztésről nincs információnk. 
Javasolta továbbá, hogy pontosítani kellene az adminisztrációs munkatárs elnevezését, összhangban 
a tényleges munkakörrel (pl. ügyintéző, ügykezelő) 
Hajós Tibor ismertette, hogy a törvényre való hivatkozással változik az alapszöveg. Bevállalta, hogy 
felgyorsítja a véglegesítést, kör-emailben közreadva a véglegesnek szánt szöveget, szeptember 2-re 
bevállalta a véglegesítést.   
Valkony Károly FB elnök, Sipos György, Schulcz Péter rövid hozzászólásaikban az álláshirdetés 
időpontjáról és a megjelenés helyéről értekeztek (Déli Apró és/vagy Délmagyar és/vagy 
Délmagyar.hu). Utóbbiról döntés nem születetett.  
Végül az Elnökség (4 igen, 0 nem, 0 tartózkodással) a következő határozatot fogadta el: 
8/2013 sz. Eln. Hat. (VIII.29.) Az Elnökség úgy határoz, hogy felgyorsítja a titkári, tikársági 

ügyviteli dolgozói álláshirdetést, a következő menetrend szerint: 

szeptember 5:  véglegesítés, a pályázatok feladása 

szeptember 16: jelentkezési határidő 

szeptember 26: a felvételről szóló döntés határideje 

Felelős: Hajós Tibor és Schulcz Péter 

 
2/b. Az Alapszabály módosítása.  
Szemerey Márta szót kért, és bevezetésképpen kifejtette véleményét a tervezet elkészítésében 
végzett nagy mennyiségű, általa precíznek minősített munkáról. Véleménye szerint szinte hiba nélküli 
a tervezet; egyetért azzal a módszerrel, hogy nem más alapszabályokat tekintjük mintának, hiszen 
tényleg késésben vannak a társkamarák a kamarai törvénymódosításhoz képest. Álláspontja szerint 
alapvetően helyes az az elv is, hogy a törvényi szöveg kikerül az alapszabályból, mert azokat tilos 
alacsonyabb szintű szabályalkotásnál beépíteni (hiszen jogszerűtlen egy törvényről megerősítő 
döntést hozni alacsonyabb szinten).  
Sipos György véleménye szerint a tervezet a megjelenített áthúzásokkal, beillesztésekkel, 
indoklásokkal követhetetlen; ezt szerinte így nem lehet jóváhagyni. Véleménye szerint meg kellene 
várni az új titkárt, aki rendbe teszi ezt az Alapszabályt, amit aztán elő lehet terjeszteni a taggyűlésnek. 
Nagy Imre  mint az Alapszabály módosítás előkészítésének felelőse, a módosítás tervezet készítője – 
válaszában kifejtette, hogy az új titkár megérkezéséig is dolgozni kell a tervezeten; nem lenne 
értelme várakozni, aztán ősz közepén elölről kezdeni mindent. Nem ebben a – valóban nehezen 
áttekinthető - formában lesz előterjesztve az anyag (ez csak az előkészítésnél praktikusan alkalmazott 
módszer), hanem a törvénykezésnél, rendeletalkotásnál szokásos metódussal.  Vagyis „az ilyen-olyan 
számú szabálypont helyébe a következő lép” szöveggel. És egy külön fejezet szól a módosítások 
indoklásáról. Nincs mese, erre szükség van.  Tudniillik egy élő (jog)szabályt nem lehet egyszerűen 
csak felcserélni egy másikkal, módosítás ürügyén; tudnia kell minden döntésre jogosultnak, mi 
változik, és miért változzon. Mindez tulajdonképpen egyszerű technikai kérdés (bár valóban nagy 
munkát jelent).  Egyébként – ahogy Talmácsi István kolléga felajánlotta, az ő technikai segítségével – 
a honlapunkon véleményezhető lesz a tervezet. 
Sipos György: Elmondta, részletesebb véleménye is van, amit majd leír. Általánosan kifejtette: 
szükséges lenne valahol rögzíteni, hogy az Alapszabály a függelékekkel, mellékletekkel együtt 
értelmezendő. A fő fejezetcímeket (pl. kamarai feladatok, törvényességi felügyelet) akkor sem 
kellene törölni, ha azok törvényi szöveget tartalmaznak, és ezért kihúzásra kerülnek. Egy olyan szöveg 
beillesztésére gondolt, hogy „a mindenkor hatályos jogszabály (kamarai törvény) szerint”. Szabályozni 
kellene, hogy a küldöttek 15 nappal a küldöttgyűlés előtt kapják meg az anyagokat, és ha egy küldött 
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valami okból lemondja a részvételt, akkor legalább 10 nappal a küldöttgyűlés előtt legyen kijelölve a 
pótküldött és kapja meg az anyagokat, hogy felkészülhessen. Azért fontos ez, hogy a Küldöttgyűlés 
munkája ne legyen veszélyeztetve; illetve lehetőség szerint a CsMÉK küldöttek teljes létszámban 
vegyenek részt a küldöttgyűlésen. 
Az elnökségben nincsenek póttagok, ezért szabályozni kellene a helyettesítést, illetve az elnökségi 
ülések határozatképességét. Ehhez szükséges lenne bevezetni, hogy az elnökségi tagok, és a 
meghívottak írásban jelezzék részvételi szándékukat / indokolt akadályoztatásukat, az elnökségi ülést 
megelőzően legalább 2 nappal. 
Valkony Károly: megnézte, a határozatképesség kérdéskörében az Alapszabály jelenleg egyszerű 
szótöbbséget ír elő az elnökségnek (tehát jelen esetben legalább négy fő szükséges a 
határozatképességhez). 
Nagy Imre: A felmerült javaslatok akceptálhatók; további javaslatokat vár, első körben a 
vezetőségtől. Egyebek mellett elsősorban a tervezethez csatolt mellékletekre gondol, melyek 
egyelőre a Csongrád Megyei Mérnök Kamara szabályzatainak másolatai (pénzügyi szabályzat, 
ügykezelési szabályzat). Véleménye szerint ezek jól szerkesztett anyagok, de mégis célszerű a saját 
képünkre formálni. Ígéretet tett, hogy szerkeszthető formában elkéri az eredeti szövegeket, a 
korrekció technikai könnyítése érdekében. 
Sipos György szerint a mellékelt szabályzatok jól hasznosíthatóak. Nagyon fontos az ügyiratkezelési 
szabályzat, ezen belül az iratselejtezés fejezet. Ez rendezetté teheti nálunk is az ügykezelést. 
Hajós Tibor aggodalmának adott hangot, miszerint ha felkerül a tervezet a honlapra véleményezés 
céljából, akkor egyfelől lehetetlen kezelni mondjuk 200 tag véleményét. Más szempontból félő, hogy 
az új vezetés sikeres működésében ellenérdekeltek destruktív módon fognak reagálni. 
Szemerey Márta válaszként elmondta, hogy ettől ő nem tart; ez a vélemény-nyilvánítási lehetőség a 
településrendezési tervezésnél szokásos metódus. A tapasztalat az, hogy nem szoktak tolongani az 
észrevételekkel, itt is ez várható. Annál is inkább, mert indoklást kell hozzáfűzni; véleménye szerint 
nem is olyan könnyű jogszerűen megalapozott változtatási igényt megfogalmazni. Javasolta 
dicséretben részesíteni a tervezet készítőjét az alapos munkáért.  
Ezt követően az Elnökség – 3 igen, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett - dicséretben részesítette 
Nagy Imrét a tervezet első olvasatának elkészítéséért, és az alábbi határozatot fogadta el: 
9/2013 sz. Eln. Hat. (VIII.29.) Az Elnökség az Alapszabály módosítás kérdéskörében az alábbi 

ügymenetet fogadta el:  

szeptember 15: a tervezet vezetőségen belüli egyeztetésének lezárása; majd az így véglegesített 

alapszabály-tervezet felrakása a honlapra, a véleményezés lehetőségének meghirdetése a tagság 

számára; 

szeptember 30: a véleményezés lezárása, jogi normakontroll kérése; 

október 15: a Taggyűlés elé terjesztendő alapszabály módosítás véglegesítése az elfogadott 

észrevételek beépítésével, az el nem fogadott véleményekkel, azok indoklásával. 

Felelős: Nagy Imre 

 

2/c A 3/2013 sz. Eln. Hat. (VII.4.) végrehajtása (a tagtársak felszólítása a tagdíj befizetésére) 
Szemerey Márta, mint a téma felelőse: hivatalosan körlevélben megtörtént a határozatnak 
megfelelően; miután ezt mindenki megkapta, nem kell erről bővebb beszámoló. 
 
2/d Az 5/2013 sz. Eln. Hat. (VII.4.) végrehajtása (eseti bizottság felállítása az elmúlt 4 éves illegitim 
állapot kialakulásának vizsgálatára) 
Schulcz Péter, mint a téma felelőse: az ad hoc bizottság felállításáról szóló elnökségi határozat 
alkalmával több név felmerült; a felkérést többen visszamondták, nem vállalták el. Megkereste 
Pászti-Tóth Gyulát, az eredeti javaslattevőt, aki elvállalta; így felkérte őt a feladatra.  Személyes 
találkozójukon vázlatosan ismertette a bizottság feladataként azt az elvárást, hogy tárgyilagosan fel 
kell tárni a folyamatot. A megbeszélésen egyetértettek abban, hogy a feladat nem elszámoltatás, 
hanem tényfeltárás; azonban ez nem lehet abszolút mélységű, hiszen nincs elegendő irat a 
birtokunkban, ami ezt lehetővé tenné. Hozzáfűzte, hogy az elnökségi felhatalmazás alapján Pászti 
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Tóth Gyulát az eseti bizottság elnökének kérné fel, és ezzel megfelelünk az alapszabálynak is. 
Beszámolt róla, hogy a kolléga a feladatot úgy vállalta, hogy a soron következő taggyűlésre egy első 
olvasatú beszámoló készül a végzett vizsgálatról. 
Nagy Imre egyetértőleg nyugtázta az elmondottakat, kiegészítve, hogy  az Alapszabályunk szerint az 
eseti bizottság elnöke bizottsági tagként bárkit felkérhet a tagtársak közül: ez az ő személyes 
döntése, illetve felelőssége. 
Szemerey Márta tájékoztatást adott arról, hogy személyesen ő is beszélt Pászti Tóth Gyulával. 
Véleménye az, hogy iratok nélkül is vállalható, teljesíthető a feladat, hiszen interjúkat (is) készíthet a 
bizottság, nemcsak az új vezetéssel, hanem akár a régi vezetőség tagjaival is; ez fontos lenne a 
tárgyilagos értékelés érdekében. 
Sipos György véleménye, hogy ez utóbbi reális lehetőség. 
Hajós Tibor határozott álláspontja, hogy az Elnökség bízza a bizottságra, hogy hogyan, milyen módon 
végzi feladatát (hisz a taggyűlés számára készítik a vizsgálatot). 
 
 
3. napirendi pont:  Dovalovszkiné munkaügyi pere 
 
Schulcz Péter előterjesztésében előadta, hogy hivatalos értesítést kapott a Kamara – alperesként - a 
bíróságtól Dovalovszkiné keresetéről. A kereset lényege, hogy a Felügyelő Biztos általi elbocsátás 
jogosságát vitatja, és kártérítést szeretne (de a munkakör visszaadását nem igényli).  A tárgyalást 
szeptember 16-ára tűzték ki. 30 napon belül kellett volna reagálni, azonban ezt lekéstük az ismert 
körülmények miatt. Erre való hivatkozással levélben kérte a bíróságot, hogy kapjuk meg pótlólag az 
anyagokat, és határidőn túl is fogadják el az érvelésünket. Kérte az Elnökséget, járuljon hozzá, hogy 
ügyvédet bízzon meg a védelmünkre. Felvetette Enczi Jánosnak, a MÉK főtitkárának a nevét, 
tekintettel a Felügyelő Biztos általi elbocsátásra, ezen az alapon az ő esetleges tanúkénti 
közreműködésére is. Elmondta, hogy véleménye szerint mik a gyengéi a keresetnek.  Felvetette, hogy 
a tagság körében lehetne begyűjteni véleményeket a tapasztalt titkársági munkáról. Tájékoztatott 
arról, hogy felszólította Dovalovszkinét: számoljon el; ő visszaírt, hogy majd a munkaügyi per után. 
Hajós Tibor véleménye, hogy mindenképp ügyvéddel kéne mennünk, védekeznünk kell. Javasolta ez 
ügyben bevonni dr. Szőllősi Béla kollégát, akit ajánlani tud munkaügyben járatos ügyvédet. Jó lenne 
pl., ha banki bizonylatok lennének az érveléshez, milyen indokolatlan költések voltak. De véleménye 
szerint a munkaügyi bíróságnak nem ez a fontos, mert – amennyiben nem lát jogalapot az 
elbocsátásra – elsődlegesen egzisztenciális szempontjai vannak. 
Szemerey Márta felvetette, hogy érdemes lenne megkérdezni kollégákat, milyen konkrét affért 
tudnak ismertetni a végzett munka kapcsán (pl. az általa hallomásból ismert Hajnóczi Péter-féle 
esetet említette). 
Nagy Imre hozzászólásában előadta, hogy a peres kereset és a Felügyelő Biztos rendkívüli felmondó 
levele ismeretében úgy készült erre a napirendi pontra, hogy elmondja: semmi esélye 
Dovalovszkinénak; nincs is szükség ügyvédre, sima az ügy. Véleménye szerint Szalay Tihamér alapos 
indokokat sorolt fel a rendkívüli elbocsátáshoz, krisztálytiszta érvrendszerben; ehhez képest a kereset 
meg sem próbálja cáfolni ezeket. Mégis, az itt elhangzottak ismeretében módosult a hozzáállása: 
igenis fontos a védekezés a bíróságon, ám a rendkívüli felmondás jogosságára kéne koncentrálni, 
nem az évek során végzett munka minőségére.  
Sipos György szerint elspájzolt pénzekről nincs valós bizonyosságunk, de nem is ez a lényeg. Előadta 
álláspontját: látszólag úgy tűnik, hogy ez a per Szalay Tihamérnak és Dovalovszkinénak a pere; de e 
mögött végül is a kamarai működés, illetve a kamarai titkársági munka áll, vagyis az ebben kialakult 
rendetlenség. Most tapasztalta meg, hogy 2010-től kezdve felbontatlan leveleket, hanyag iratkezelést 
találtak az irodai önkéntes munkavégzés közben. Ezek szerint az akkori Elnökség nem gondoskodott a 
titkársági munka minőségéről, nem kontrollálta azt. 
Nagy Imre emlékeztetett arra, hogy az Alapszabály szerint a titkársági ügyviteli dolgozó munkáltatója 
a Titkár; tehát megállapítható az ő elsődleges felelőssége.  
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Ezt követően az Elnökség - 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodással – a következő határozatot fogadta el: 
10/2013 sz. Eln. Hat. (VIII.29.) Az Elnökség felhatalmazza az Elnököt, hogy ügyvédet bízzon meg a 

CsMÉK, mint alperes védőjeként Dovalovszki Istvánné munkaügyi perében.  

Felelős: Schulcz Péter; határidő: folyamatos 

 
 
4. napirendi pont: az SZTE tervezési ajánlatkérése a Fül-orr-gége Klinika bővítéséhez 
 
Schulcz Péter szóbeli előterjesztésében beszámolt a témával kapcsolatos helyzetről (az előzmény 
összefoglalása és az SZTE gazdasági igazgatóságának írt elnöki levél a honlapon olvasható): 
Levélváltást követően összehívta a Kamarán belüli érdekelteket egy egyeztető megbeszélésre, 
melyen rajta kívül Rantal János, Priskin Zoltán építészek,  Szemerey Márta alelnök, Sipos György EFB 
elnök vett részt. A találkozóról egy emlékeztető született. Eredmény nincs különösebben, csak annyi 
– ám ez sem kevés -, hogy az érdekeltek figyelmét felhívtuk a szabálytalanságokra, illetve ezek 
jövőbeni elkerülésére. Úgy tervezi, hogy személyesen fog tárgyalni Majó Zoltánnal, az SZTE gazdasági 
igazgatójával. 
Sipos György elmondta, hogy utánanézett: az SZTE előzetesen 16 millió Ft bruttó összeggel számolt 
ezzel a tervezési munkával; ez elvileg reális is lett volna; ehhez képest az árversennyel kijött bruttó 5 
millió Ft, így ezen 11 mFt-ot „kerestek”. Feltette a kérdést, hova kerül ez a pénz? Felhívta a figyelmet 
a MÉK közbeszerzéssel kapcsolatos kiadványára, annak is egy közbeszerzési értékhatárokat 
tartalmazó táblázatára, amely a Netről letölthető. 
Nagy Imre véleménye, hogy örök gond az építészek árversenyben való részvétele; hogy ez változzon, 
először is őszintén kellene beszélnünk erről. A Kamarai Közlönyben volt olvasható egy kifejező 
mondat – talán épp Noll Tamásé – hogy az aktuális hozzáállásunk attól függ, hogy a ceruza melyik 
végén állunk (felkértek-e, vagy kívülállók vagyunk). Rákényszerítik az építész társadalmat erre a rossz 
szerepre, ezért „rá kell vennünk” a potenciális ajánlatkérői kört – köztük önkormányzatokat – olyan 
építészeti verseny megoldásokra, amelyek nem árversenyt jelentenek, és erre lehetőség is van (pl. 
ötletpályázat, vagy ajánlati ár mellett súlyozott tervkoncepció, és/vagy referencia).  
Szemerey Márta megerősítette ezt, hozzátéve, hogy magától értetődően a Kamarának ez lenne az 
egyik legfontosabb dolga. Jól felfogott közös érdekünk, hogy ne egymás alá ígérjünk. Fel kell hívni a 
figyelmet, hogy az építészeti alkotás nem az a kategória, mint pl. a kivitelezés, amiben versenyezni 
értelmes, racionális dolog. Analógiákra is fel lehet hívni a figyelmet: az orvosnál sem a legolcsóbbat 
alkalmazzák a műtéthez, és az olcsó színészt sem a főszerephez. A tervezés díját nem lenne szabad 
vitatni; a megoldás az ötletpályázat.  
Nagy Imre egy aktuális feladatot vetett fel a téma kapcsán: Tájékoztatást adott arról, hogy Szeged 
város főépítésze piackutatási szándékkal előzetes árajánlatokat kért a szegedi Széchenyi tér 
rekonstrukciós tervezéséhez - ebben azért vett részt építész szaktervezőként, mert ez nem minősül 
árversenynek, ezt tudatta is. Javasolta, hogy az önkormányzat megkeresésével a CsMÉK támogassa 
meg ötletpályázat felvetésével a városi főépítész ez irányú szándékát.  
Ezt követően az Elnökség - 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodással – a következő határozatot fogadta el: 
11/2013 sz. Eln. Hat. (VIII.29.) Az Elnökség javasolja, hogy ötletpályázat készüljön a szegedi 

Széchenyi tér rekonstrukciójára; ennek érdekében történjen meg a szegedi önkormányzat hivatalos 

megkeresése. Felelős: Schulcz Péter  
 
Ezután az Elnökség úgy döntött, hogy az 5. napirendi pontot – a MÉK elnökségi ülésről és a TET 
ülésről szóló elnöki beszámolót - az eltelt idő miatt – leveszi a napirendről; illetve Schulcz Péter belső 
körlevélben fogja a tájékoztatást megtenni. 
 
 
6. napirendi pont: Kamarai tisztségviselők tiszteletdíja 
Schulcz Péter szóbeli előterjesztésében előadta, hogy azért kell erről nyíltan beszélni, hogy ne suba 
alatt legyen ez, mint előadódott a korábbi időszakban. Tudomásul kell venni, hogy vannak feladatok, 
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amik rengeteg időt, fáradtságot igényelnek – megtapasztalta, hogy pl. az elnöki munka is ilyen -, és 
ezek tiszteletdíjat érdemelnek. De legyen erről egy konszenzus, természetesen az összes 
tisztségviselőre kiterjesztve. Hozzátette, hogy alkalmasint jelképes ez, mert a tiszteletdíj nem  
feltétlen fedezi  a tényleges munkát. Példaként említette, hogy van olyan területi kamara, ahol 5000 
Ft a tisztségviselők tiszteletdíja; de vannak másféle díjazások is. 
Nagy Imre felvetette, hogy ezt a témát a költségvetés tervezéséhez kellene kapcsolni, hiszen kell egy 
taggyűlési felhatalmazás. Az érvényes Alapszabály is tartalmaz keretszabályokat, de meglehetősen 
féloldalas, ill. nem egyértelmű: pl. az elnök, alelnök díjazása nem szerepel benne, csak az elnökség 
tagjaié. Már tett is javaslatot ennek korrekciójára a módosítás tervezetben. Véleménye szerint az a 
jó, ha differenciált a szabályozás; ezt az elvet próbálta érvényesíteni. De be lehet építeni más 
javaslatokat is; lényeg az, hogy következetes legyen. 
Schulcz Péter szerint természetesen ez csak egy előzetes megbeszélés a témáról, de beszéljünk róla. 
Szemerey Márta véleménye, hogy az elnök feladatvégzése megkülönböztetett figyelmet érdemel, 
hiszen rá hárul az operatív munka, ez fix díjazást igényel. Úgy ítélte meg, hogy az elnöknek méltányos 
lenne pl. fix 100 eFt havi tiszteletdíj. Szerinte a küldötteknek napidíj kifizetését kellene megszavazni 
az utazási költségtérítés mellett, hiszen a küldötteknek egy teljes napot erre kell rászánni, ezt is 
méltányolni kell. A további tiszteletdíjak helyett csak a tényleges munkavégzés után járjon tiszteletdíj. 
Példaként említette az alapszabály módosítás előkészítését, mint díjazandó munkát.  
Sipos György: a MÉK-ben az a gyakorlat, hogy a munkabizottságot díjazzák oly módon, hogy a 
jelenléti ív alapján történik az elszámolás. Egy adott költségvetési keret van erre; és a tényleges 
részvétel alapján arányosan kerül szétosztásra, kinek mennyi jut. De van más módszer is. Mondjuk 
egy szabályzat előkészítésére összesen 2 millió Ft volt beállítva, ebből a tervezet készítőjének pl. 500-
eFt-ot megszavazott az elnökség, és akkor garantált volt, hogy jó anyag született, mert a díjazás 
inspiráló dolog. Nálunk is, az Elnökség hozhat egy határozatot, hogy a megszavazott keretből ennyi 
meg ennyi szétosztható egy adott feladatra.  
Hajós Tibor kifejezte egyetértését az elhangzott elvi javaslatokkal: elnöki fix rendben van, a küldöttek 
napidíja rendben van, az elnökségi tagok azonban ne kapjanak semmit. A komoly munkát végzők 
kapjanak tiszteletdíjat, de véleménye szerint ez inkább csak jelképes lehet, pl. napidíj formában 
lehetne ezt is intézményesíteni.  
Schulcz Péter összefoglalta az elhangzottakat. A javaslatokat lehetne érvényesíteni az Alapszabály 
módosításnál, illetve a költségvetés tervezésénél. Bevállalta, hogy a következő elnökségi ülésre egy 
provizórikus költségvetés tervezetet összeállít, amit a taggyűlésre elő lehet terjeszteni. 
Szemerey Márta hozzátette, hogy az is egy lehetőség, hogy már most is lehet megállapodást kötni 
valamely feladat végzésére azzal a kikötéssel, hogy a kifizetés majd később történik (elfogadott 
költségvetést követően). 
Ezt követően Schulcz Péter javaslatára az Elnökség a következőről határozott (4 igen, 0 nem, 0 
tartózkodással): 
12/2013 sz. Eln. Hat. (VIII.29.) A Csongrád Megyei Építész Kamara Elnöksége úgy dönt, hogy 

október 30-án tervezett időponttal taggyűlést hív össze, ennek előkészítésére legalább két elnökségi 

ülést hív össze (szeptember közepén, és október közepén) 

Felelős: Schulcz Péter elnök 

Határidő az elnökségi ülésekre: szeptember 20. illetve október 15. 
 
 
7. napirendi pont: Egyebek 
Egyéb téma felvetés nem volt; így Schulcz Péter bezárta az ülést. 
 
Szeged, 2013. augusztus 29. 
 
Összeállította: Nagy Imre elnökségi tag sk. 

Hitelesítette: Schulcz Péter sk. 
CsMÉK elnök 


