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JEGYZŐKÖNYV / ELFOGADOTT HATÁROZATOK 
 

JELEN VOLTAK A CSATOLT JELENLÉTI ÍVEN SZEREPLŐK.  

ELNÖKSÉG LÉTSZÁMA 7 FŐ, MEGJELENT 7 FŐ  

Schulcz Péter elnök megnyitotta az ülést. Megállapította, hogy a testület határozatképes.  Ezt 
követően javasolta Nagy Imrét a jegyzőkönyv vezetésére (aki 19 óráig vállalta ezt, mivel utána el kell 
mennie), a hitelesítéshez pedig önmagát ajánlotta; ezt az Elnökség egyhangúlag megszavazta (7 igen-
0 tartózkodás-0 nem).  
Az Elnökség a javasolt napirendet egyhangúlag elfogadta (7 igen-0 tartózkodás -0 nem). 
  
 
1. napirendi pont: Titkári és irodavezetői státuszok betöltése, a pályázatok értékelése, 

(témafelelősök: Hajós Tibor, Palánkai Tibor és Nagy Imre) 

Schulcz Péter elnök szóbeli előterjesztésében ismertette az előzményeket: Az elfogadott 
menetrendnek megfelelően szeptember 5-én feladta az álláshirdetéseket a Déli Apróba, ennek 
költsége kb. 20 eFt volt. Előzőleg  a Délmagyarország-ban próbálkozott, de túl drága lett volna (300 
eFt hirdetésenként). A részletes feltételeket tartalmazó hirdetés a honlapunkon jelent meg, melyre 
utalás történt. Az akció sikeresnek bizonyult: az adminisztrátori állásra 85-en, a titkári állásra 10-en 
jelentkeztek. Átadta a szót a munkabizottság tagjainak, akiket megbízott a döntéselőkészítéssel. 
Hajós Tibor elnökségi tag: A lehető legnagyobb objektivitás jegyében név nélkül kezeltük a 
pályázatokat, sorszámmal láttuk el azokat. A munkamódszer az volt, hogy az elején egy 
szempontrendszert tartalmazó táblázatot állítottunk össze, amely nagyban segítette a pontozásos 
értékelést. Az álláshirdetésben rögzített alapfeltételek teljesítését nem jutalmaztuk pontokkal, de az 
előnyösként megnevezett feltételeket igen (az általunk most megállapított egyéb bónusz-elemek 
mellett). A bérigényeket is rögzítettük, de ez nem volt értékelési szempont, mert többen ezt nem 
tették meg.  Az adminisztrátori pályázatra jelentkezők között nagyon sok a fiatal, a nyelveket tudó, és 
a diplomás. Közülük kizártuk a további értékelésből azokat, akiknél a közgazdasági érettségi – mint 
alapfeltétel - hiányzik.  A titkári álláspályázatok közül 5-öt elkülönítettünk: ezeket már nem értékeltük 
részletesen, mert ellentmondásos a jelentkezésük. Ezen borítékokon „kamarai titkári pályázat” 
szerepel, de a pályázati anyag tartalma alapján inkább adminisztrátori álláspályázatokról van szó. 
Végül is az ügyintézői állásra azt a 12 db pályázatot javasoljuk az elnökségnek a további elbírálásra, 
akik a legtöbb bónusz pontot kapták. 
Palánkai Tibor elnökségi tag hozzáfűzte: Az ügyintézői állásra néhány úr is jelentkezett. A titkári 
állásra megjelölt, de elkülönítetten kezelt 5 db pályázó anyagát is átvizsgáltuk utólag; 
megállapítottuk, hogy egyik sem érte el az első 12 pontszámát. 
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Nagy Imre elnökségi tag: kiegészítette az elhangzottakat. Elmondta, hogy – a tervpályázati 
zsűrizésnél szokásos módon - folyamatos jegyzőkönyvet vettek fel, a közbenső döntések így kerültek 
rögzítésre. Így lett eldöntve előre például az is, hogy nem jelent kizárást az okiratmásolatok hiánya, 
viszont bónusz pontot kap, ha mellékelte a pályázó. Előre eldöntöttük, hogy értékeljük az 
elektronikus postán érkezett leveleket is, és a határidő napján feladott, de aznap beérkezett 
pályázatokat is. Kérésre ismertette az ügyintézői álláspályázat „előnyt élvező” kategóriájú bónusz 
elemeit: +1 pont: felsőfokú végzettség; autó és/vagy jogosítvány megléte; angol nyelvtudás; 
második/harmadik nyelv ismerete; ECDL tanfolyam elvégzése; gépírás; helyismeret; összbenyomás. 
+2 pont: a „szakma” ismerete; vakírás, gyorsírás, 10 ujjas gépírás. Elmondta, hogy utóbbi kettő miért 
jelentett többletpontot; azt is, hogy a szakma ismerete alatt az építészet, az építőipar körüli 
munkaalkalmak értendők (nem nagyon volt ilyen). Véleménye szerint a gyorsírás képessége az egyik 
legfontosabb szempont. 
Vesmás Péter elnökségi tag: Nem ért egyet a módszerrel. Véleménye szerint felesleges volt ez az 
előkészítő munka. Elmondta: Az lett volna jó – mindig is ezt képviselte -, ha ismertségi alapon 
választunk. Szerinte az a biztosan jó választás, ha valamely jelölt előéletét jól ismerjük. Kérte, hogy 
térjünk ehhez vissza, illetve ismerjük meg a neveket, kik is a pályázók.  
Szemerey Márta alelnök: Semmiképpen nem javasolja, hogy ismerős legyen a kiválasztott, ez a lehető 
legrosszabb helyzet lenne, hiszen ez mindenképp rossz irányban befolyásolná a munkáltató-
munkavállaló viszonyt. 
Nagy Imre szerint: Itt egy döntési folyamatról van szó, közösen döntöttünk a nyilvános 
álláspályázatról, ennek eredménye a nagyszámú pályázó, ebből fakadóan szükséges volt egy előzetes, 
objektív alapokon álló szűrés; visszatérni egy másik módszerhez már nem lehetséges.  
Hajós Tibor: Kifejtette, hogy félig ért egyet Vesmás Péterrel. A titkári pályázatok esetében - ahol 5 
tényleges pályázat maradt – eleve úgy gondolta a munkabizottság, hogy mindegyik pályázat 
megismerését követően döntsön az elnökség.  
Schulcz Péter elmondta, hogy elnökként nem tudja elképzelni az ismerősi, baráti kapcsolatot; ő 
követelni akar a munkavállalóktól; ezért nem lenne jó, ha ismerős alapra helyezve indítjuk a 
munkaviszonyt. Ugyanakkor a kiválasztásnál szubjektív elemeket is alkalmazhatunk, szubjektívebb 
lehet a hozzáállásunk. 
Nagy Imre: Álláspontja szerint Vesmás Péter határozott kérését – ismerjük meg a pályázók neveit - 
akpceptálni kell, vagyis dönteni kell erről, nem lehet elmenni mellette, nem lehet levegőben hagyni a 
kérdést. Vagy szavazunk erről, vagy az Elnök magára vállalva így-vagy úgy dönt, és akkor ezt rögzítjük 
a jegyzőkönyvben. Ugyanakkor figyelmeztetett arra, hogy nem szabad támadási felületet felkínálni; 
demokratikusan kell működnünk a nyilvánosság előtt, nem úgy, mint eddig történt.  
Szemerey Márta egyetértett Nagy Imrével. Hozzátette javaslatát, hogy az adminisztratív 
munkavállaló esetében szűkítés kellene; lehet, hogy csak a 3 legjobb pályázót kell meghallgatni. 
Valkony Károly FB elnök kifejtette álláspontját, hogy mindkét karakteres álláspontot kellene 
egyesíteni.  Vagyis el kell ismerni, hogy jó az előkészítés, amely objektív alapon tett egy szűkítést. 
Innentől azonban legyen szubjektív alapú a döntés. Javasolta, hogy ne csak a nevek nyilvánosság elé 
kerüléséről döntsön az Elnökség, hanem egy csomagban a munkamódszerről is, hogy hogyan 
történjen a kiválasztás. 
 Schulcz Péter javaslatára az Elnökség a (7 igen, 0 nem 0 tartózkodással) a következőről döntött. 
13/2013 sz. Eln. Hat. (IX.19.) A Csongrád Megyei Építész Kamara Elnöksége úgy határoz, hogy az 

objektív alapon történt álláspályázat-előkészítést elfogadja, és a munkabizottság által kiválasztott 12 

fő ill. 5 fő névsorának ismeretében dönt a kiválasztásról.  
Nagy Imre és Hajós Tibor ismertették a titkári állásra pályázók nevét, az elért pontszámaikat, 
valamint a pályázókról a legfontosabb tudnivalókat.  
Schulcz Péter szempontokat kért a kiválasztáshoz. Egy szempontot mindjárt mondott: a BM 
álláspontja, hogy lehetőleg ne ügyvéd legyen a titkár, mert a szakma szempontjai kevésbé fontosak a 
számára. Ezt szeretnék a jövőben jogszabályban is rögzíteni. Nem mellékesen lehet, hogy ez 
költségkímélőbb is. További szűrési szempontokat kért. 
Sipos György EFB elnök az egyik pályázó felől érdeklődött.  
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Schulcz Péter elmondta, mit tud róla: Ő jelenleg a Bács-Kiskun Megyei Építész Kamara titkára, 
félállásban, immár 6 éve; építész végzettségű. Tudomása szerint bejelentette az ottani elnökségnek, 
hogy szeretne pályázni Szegeden a titkári tisztségre ugyancsak félállásban. Az ottani Elnökség 
támogatta ebben, az Elnök nem (szerinte egész embert kíván a feladat). Ez a megoldás azért lenne 
racionális, mert a közigazgatási ügyeink intézése kapcsán oda kerültek az irataink. 
Vesmás Péter kifejtette álláspontját, hogy nem kell figyelembe vennünk az ottani elnök problémáit. 
Szemerey Márta: több kolléga elmondta, hogy olyan legyen a Titkárságunk, mint a Bács-Kiskun 
megyei. Javasolja őt meghallgatni, és esetleg egy másik építész kollégát (nevesítette).  
Nagy Imre egyetértett Szemerey Mártával, de azzal a különbséggel, hogy nem esetleg, hanem 
mindenképpen. 
Hajós Tibor: Elmondta, hogy ez pályázó az építész diploma mellett jogász, és közgazdász diplomával is 
rendelkezik. A tagság nagy részét ismeri. Javasolja őt is személyes meghallgatásra. Egyetért azzal, 
hogy a többi pályázót nem fárasztaná.  
Ezt követően – 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással – a következő határozatot fogadta el: 
14/2013 sz. Eln. Hat. (IX.19.) A Csongrád Megyei Építész Kamara Elnöksége úgy határoz, hogy a 

titkársági álláspályázatra jelentkezők közül személyesen két pályázót hallgat meg (nevesítve). A 

meghallgatásra – döntési joggal felruházva – az Elnököt és a Munkabizottság tagjait delegálja. 

Hajós Tibor és Nagy Imre ismertették a titkársági ügyintézői állásra pályázók közül annak a 12-nek a 
nevét és elért pontszámaikat, akik a legtöbb pontot szerezték (7-9 pont az elérhető max. 12 
pontszámból).  
Vesmás Péter elismerte az előkészítő munkát, de kérdezte, hogy mi szerepel az általa ismert egyik 
pályázó anyagában (aki nem kerültbe az első 12 közé)  
Hajós Tibor és Nagy Imre: Elmondták: ezt nem tudják, mert név nélkül történt az értékelés, ehhez elő 
kellene keresni a pályázati anyagot. (megtörtént) Ismertették az előkeresett pályázati anyagból hogy 
milyen szempontoknak felelt meg a pályázó, és hány bónusz pontot kapott.   
Valkony Károly előadta, hogy véletlenül ismeri az egyik – a 12-be bekerült – pályázót, aki titkárnő, és 
állítások szerint megbízható. 
Hajós Tibor egy kérdésre elmondta, hogy a bérigényben elég nagy a szórás; a középérték úgy bruttó 
150-180 eFt körüli.  
Palánkai Tibor hozzátette, hogy a munkabizottság előzetesen bruttó 200 eFt-ben állapította meg azt 
a határt, ami felett már nem javasolnak tolerálni. 
Szemerey Márta és Talmácsi István felvetették, hogy azt alkalmazzuk, aki vállalja a próbaidős 
munkaviszonyt; a jogszabályok szerint erre az időszakra kevesebb bér fizethető, tekintettel a szűkös 
helyzetünkre. 
Ezt követően vita alakult ki a bérigény kérdésében, amihez többen hozzászóltak. 
Nagy Imre előadta álláspontját, miszerint nem lenne jó, ha a minél kisebb bérigény lenne a fő 
szempont. Véleménye, hogy más megközelítésű szűkítés a helyes; ehhez egy szempontként javasolta, 
hogy a gyorsírás képességét nem tudó pályázók legyenek kiszűrve, mert a gyorsírás fontos feladat.  
Vesmás Péter kérdezte, hányszor kell gyorsírni.  
Szemerey Márta: válaszolt, hogy a taggyűlésen kívül az elnökségi üléseken is, hiszen jegyzőkönyvet 
kell felvenni.  
Kónya Imre FB tag felvetette, hogy elvileg lehet magnófelvételt is alkalmazni. 
Talmácsi István elnökségi tag: véleménye szerint a gépírás képessége talán a legfontosabb szempont 
a kiválasztásnál; javasolta, hogy a döntés legyen az Elnök hatásköre. 
Szemerey Márta javasolta, hogy legyen mind a 12 pályázó meghallgatva,  
Schulcz Péter utóbbi javaslatokat elfogadva, felvállalta a személyes felelősséget ill. a tizenkét 
kiválasztott pályázó meghallgatását, és kérte a szempontok meghatározását.  
Szemerey Márta javasolta, hogy ne most tegyük ezt meg, hanem kör-emailben. Felvállalta, hogy 
össze fog írni egy szempontrendszert a kiválasztáshoz.  
Nagy Imre javasolta, hogy a már kiválasztott titkár részvételével történjen a meghallgatás, mert az 
Alapszabály szerint ő a titkársági dolgozó munkáltatója. 
Ezt követően (6 igen 0 nem 1 tartózkodással) az Elnökség a következő határozatot fogadta el: 
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15/2013 sz. Eln. Hat. (IX.19.) A Csongrád Megyei Építész Kamara Elnöksége úgy határoz, hogy az 

ügyviteli dolgozói álláspályázatok közüli kiválasztást elnöki hatáskörbe utalja azzal, hogy a titkár 

jelen legyen a munkabizottság által javasolt 12 pályázó meghallgatásánál. 

Felelős: Schulcz Péter elnök 

Határidő: 2013.szeptember 26. 
 
 
2. napirendi pont: Pénzügyi Szabályzat, illetve Ügyviteli és Iratkezelési Szabályzat elfogadása 
 
Schulcz Péter bevezetésül előadta, hogy az Alapszabály szerves része lesz a két szabályzat a 
mellékletként való csatolással. Elmondta, hogy időközben Szalay Tihamértól megkapta a Békés 
Megyei Építész Kamarának általa készített alapszabályt felhasználásra, ezt továbbította a 
témafelelősnek. 
Nagy Imre szóbeli előterjesztésében előadta, hogy az érvényes Alapszabály szerint a szabályzatok 
jóváhagyása elnökségi hatáskör, a Taggyűlés tudomásul veszi majd azzal, hogy a módosított 
Alapszabályt a mellékletekkel együtt elfogadja. Elmondta, hogy az előterjesztett szabályzat-
tervezetek úgy álltak elő, hogy a Csongrád Megyei Mérnöki Kamara vezetősége hozzájárult, hogy 
felhasználhatjuk a náluk alkalmazott érvényes szabályzataikat. Szerkeszthető formában megkapta a 
szabályzatok szövegét, és korrekciós javaslatokkal látta el, majd további korrekciós javaslatokat kért a 
vezetőségtől körlevélben. Ehhez két észrevételt kapott, ezeket akceptálta, így került most a két anyag 
az Elnökség elé elfogadásra. Kérte, ha még van észrevétel, legyen előadva, és akkor ezek – módosító 
javaslatként – együtt kerülnek most elfogadásra az alapszöveggel, így lesz a két anyag véglegesítve. 
Sipos György kifejtette véleményét, miszerint tett ugyan az Alapszabály módosítás tervezethez 
észrevételeket, mégse ért egyet a módszerrel. Elmondta, hogy körbenézett az Építész Kamaráknál 
sehol sincs pénzügyi és ügyrendi szabályzat. Eszerint nem vált gyakorlattá az Építész Kamaráknál; 
akkor mit erőlködünk? Véleménye szerint ezek könyvélési, számviteli kérdések, amelyekhez 
közgazdasági végzettségű alkalmazottak, könyvelők értenek, tudják a dolgukat szabályzat nélkül is. 
Felvetette: a titkárunk nézze át a szabályzatot, és akkor utána el lehet vinni a taggyűlésre. Az 
Alapszabály pedig mindenütt egységes szerkezetben van a törvényi szövegek be vannak építve, ezt 
jobbnak tartja. Elmondta: látni akarja a Szalay Tihamér-féle, elfogadott alapszabályt, abból induljunk 
ki. 
Szemerey Márta nem értett egyet ezzel. Kifejtette: Mindegyik alapszabály elavult, melyeket 
módosítani kell; az építészek nagy többsége nem készített helyi építési szabályzatot, nem tudják, 
hogy törvényi szöveget nem szabad beépíteni, újra jóváhagyni, mert ez jogellenes. 
Nagy Imre: felhívta a kollégák figyelmét: vegyék észre, hogy egy folyamat közepén vagyunk.  
Komolytalan dolog lenne visszacsinálni már elhatározott döntéseket. Elmagyarázta: az augusztusi 
elnökségi ülésen határozattal elfogadott módszer és ügymenet szerint történt eddig minden, ezt 
visszamenőleg megkérdőjelezni téves hozzáállás. Ott tartunk, hogy az Alapszabály módosítás 
tervezete – társadalmi vitára bocsátva – már fenn van a honlapon a mai nappal. Előadta álláspontját: 
ne a titkár és/vagy az ügyviteli dolgozó döntse el az ügymenetet; hanem az Elnökség. Felhívta a 
figyelmet, hogy az előző időszak érdek-összefonódását épp a titkár által kitalált alapszabályba 
beépített szabályok tették lehetővé (pl. az ügyintéző aláírhatott a titkár nevében). Annyiban 
akceptálható Sipos György felvetése – javasolja is ezt – hogy az új titkárunk tehet még észrevételeket, 
és ha kell, az elnökség módosítja a szabályzatot a következő ülésen.  
Talmácsi István kifejezte egyetértését azzal, hogy már elindult folyamatokat nem szabad felborítani 
ellentmondó döntésekkel. Ugyanakkor elképzelhetőnek tartja az új titkár bevonását a Szabályzatok 
véleményezésébe, de módosító javaslatot csak alapos indokkal fogadjunk el. 
Schulcz Péter elmondta: Ő fontosnak tartja az ügyviteli szabályzatot és a pénzügyi szabályzatot. 
Mégpedig azért, hogy rend legyen az ügymenetekben; alakuljon ki egyfajta automatizmus ebben, 
függetlenül a vezetőség működésétől; mindezt annak érdekében, hogy a szakmával foglalkozhassunk. 
Véleménye, hogy a kötelezően bevezetendő elektronikus ügyintézés is szabályozott működést 
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igényel. Hozzátette, hogy a folyamatot eldöntöttük: lesz egy elnökségi ülés október közepén, és 
október 30-át tűztük ki a taggyűlés időpontjaként. 
Talmácsi István kérdezte, hogy az október végi taggyűlés mennyire fix, mert úgy gondolja, hogy túl 
közeli időpont; kérdezte továbbá, mi a célja.  
Schulcz Péter válaszolt: Erről elnökségi határozat van, az előkészítő munkák folynak. Be kell 
számolnunk a végzett munkáról. Többek közt az alapszabály módosítás is fontos téma, de a 
költségvetésre is nagy szükség van. 
Kiss Ágoston FB tag és Szemerey Márta írásban átadták és ismertették a Pénzügyi Szabályzathoz tett 
módosító javaslataikat, amelyek lényegében pontosítások, egyértelműsítések. 
Ezt követően (6 igen, 0 nem, 1 tartózkodással) a következő határozat született: 
16/2013 sz. Eln. Hat. (IX.19.) A Csongrád Megyei Építész Kamara Elnöksége a napirendi ponthoz 

előterjesztett Ügyviteli és Iratkezelési Szabályzatot elfogadja.  

17/2013 sz. Eln. Hat. (IX.19.) A Csongrád Megyei Építész Kamara Elnöksége a napirendi ponthoz 

előterjesztett Pénzügyi Szabályzatot elfogadja azzal, hogy az ülésen írásban benyújtott és szóban 

ismertetett módosító javaslatokkal kerüljenek véglegesítésre. 

Felelős: Nagy Imre  

Határidő: 2013.szeptember 23. 
 
 Nagy Imre (előre bejelentett) távozása után a jegyzőkönyv vezetését Szemerey Márta vette át. 
 
 
3. napirendi pont: az irodabérlet felmondásával kapcsolatos kérdések. 
Hajós Tibor ismertette a jelenlegi irodánk tulajdonosával a bérleti díj csökkentése érdekében 
folytatott tárgyalás csekély eredményét, majd egy új példaként említette a Kereskedelmi és 
Iparkamara elnökének ajánlatát: a Szilágyi utcai irodaház emeletén 60 m2, havonta bruttó 100 ezer 
Ft+ rezsi. Több új lehetőség is lenne, ezeket részletesen meg kellene ismerni.  
Szavazás: egyhangúlag elfogadva (6 igen, 0 nem, 0 tartózkodással) 
18/2013 sz. Eln. Hat. (IX.19.) A Csongrád Megyei Építész Kamara Elnöksége úgy határoz, hogy 

Hajós Tibor tárgyaljon tovább a jelenlegi irodánk tulajdonosával, javasolva az ÁFA alóli 

kijelentkezést a díjcsökkentés érdekében. Amennyiben a tárgyalás nem vezet eredményre, úgy 

október végén az irodabérletet felmondjuk. Közben folytatni kell a kedvezőbb lehetőségek keresését.  

Felelős: Hajós Tibor 

Határidő a beszámolóra: a következő elnökségi ülés  

 
 
4. napirendi pont: MÉK Küldöttgyűlés  
Schulcz Péter szóbeli előterjesztésében előadta, hogy a novemberi küldöttgyűlésre információkat 
kellene gyűjteni, és meg kellene állapodni az egységes, vagy az egyéni szavazás kérdésében. Döntés 
nem született, ezt a következő elnökségi ülésen folytatjuk.  
  
 
5. napirendi pont: Egyebek 
Schulcz Péter beszámolt az alábbiakról: 
A jövő héten várhatóan jogerőre emelkedik az elnöki átvezetés, kamaránk képviselőjeként a 
cégbíróságon. Sürgősen lépni kell a telefon, internet, stb. előfizetésének ügyében. 
Dovalovszkiné munkaügyi pere 16-án megkezdődött. Sikerült egy munkaügyi perekben jártas 
ügyvédet felkérni. Díja: 120 ezer Ft+ÁFA, továbbá a felperes igényéből visszaperelt összeg 10 %-a. 
Utóbbit – reméljük – a felperes fizeti, aki egyébként mintegy 4,4 millió forintot szeretne kapni a 
Kamarától! A tárgyalást november 13-án folytatják, amikor Szalay Tihamér és Dr. Enczi János 
tanúként lesz beidézve. 
Pert indított a Kamara ellen Farkas István és 7 társa: Berencsi Lajos, Kiss István, Kóti Lajos, Ladányi 
Imre, Sebők József, Somoskövi Mihály és Tasi János. A választási eredmények megsemmisítését kérik, 
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mivel szerintük alapszabály-ellenes volt a választás. A helyszíni jelölés lehetőségének elmaradását 
hiányolják.  
 
Hozzászólás nem lévén, Schulcz Péter bezárta az ülést. 
 
 
 
 
Szeged, 2013. szeptember 19. 
 
Összeállította: Nagy Imre sk. és Szemerey Márta sk. 

Hitelesítette: Schulcz Péter sk. 
             CsMÉK elnök 


