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JEGYZŐKÖNYV/ ELFOGADOTT HATÁROZATOK 
 
 
 
JELEN VANNAK A CSATOLT JELENLÉTI ÍVEN SZEREPLŐK 
 
ELNÖKSÉG LÉTSZÁMA 7 FŐ, MEGJELENT 5 FŐ 
  
Schulcz Péter köszönti a kamara elnökségét és a Bizottsági Elnököket. Megállapítja, hogy 
az testület határozatképes. Felkérte Hornokné Fehér Zsuzsannát, az új titkárt a 
jegyzőkönyv vezetésére. 
Ismertette a napirendet illetve javasolta a Napirend kibővítését az új titkár bemutatásával 
Nagy Imre javasolta a napirend bővítését „MÉK Alapszabály módosítás” címmel önállóan 
tárgyalva, az általa megküldött írásbeli előterjesztés alapján.  
Az Elnökség a napirend módosításához egyhangúlag hozzájárult. 
 
NAPIREND: 

1. Hornokné Fehér Zsuzsanna titkár bemutatása 
2. MÉK Alapszabály módosítás 
3. MÉK Tisztújító Küldöttgyűlésén választott tisztségviselők és bizottsági tagok 

jelölése 
4. Egyéb 

 
Ad 1.: 

Schulcz Péter elnök bemutatta a Kamara új titkárát a jelenlévőknek: Hornokné Fehér 
Zsuzsanna a Bács-Kiskun megyei Építész Kamaránál is titkárként dolgozik félállásban. 
Azóta ismerjük őt, mióta a BKMÉK a CsMÉK közigazgatási ügyeit átvette a 
törvényességi vizsgálatot követően. A tagság részéről jó visszajelzéseket kaptunk a 
végzett munkájáról, segítőkész hozzáállásáról, a tömeges névjegyzéki megújítások 
alkalmával. Kiválasztásában ez is szerepet játszott.  
Az Elnökség részéről többen üdvözölték és megköszönték a CsMÉK tagságának végzett 
munkáját. 
 

Ad 2.: 

 Nagy Imre elnökségi tag előterjesztette az Elnökségnek a MÉK Alapszabály módosító 
indítványát, melyet körlevélben előzetesen megküldött a meghívottaknak; többen az 
elnökségből már támogatólag nyilatkoztak. 

 Javaslata, hogy a MÉK a novemberi küldöttgyűlésen vegye napirendre az Alapszabály 
módosítását, miszerint a választott Alelnökök és az Elnök négy különböző területi 
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kamarából legyenek megválasztva, így a vidéki kamarák is garantáltan nagyobb 
hangsúllyal tudnak részt venni a Kamara életében. Az Elnökség foglalja ezt 
határozatba; valamint azt a javaslatot is, hogy a MÉK Elnökségi ülése évi négy 
alkalommal a területi kamarákkal közösen kerüljön megrendezésre. A javaslat 
kerüljön be a MÉK Alapszabályába. 

 Talmácsi István elnökségi tag: véleménye szerint alapvetően jó a javaslat. Ha most 
nem is vezetne eredményre, a MÉK strukturális változásának kérdését napirenden 
tarthatjuk a későbbiekben. 
 

Az Elnökség megtárgyalta a MÉK Alapszabály részleges módosítására vonatkozó 
indítványt, és egyhangúlag (5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) megszavazta az alábbiakat: 
19/2013 sz. Eln. hat. (X.7.) A CsMÉK Elnöksége indítványozza a MÉK 2013. novemberi 

Küldöttgyűlés 1. napirendi pontjaként a MÉK Alapszabály (részleges) módosítását. 

20/2013 sz. Eln. hat. (X.7.) A CsMÉK Elnöksége javasolja a MÉK Alapszabály 

ódosítását, az 1. sz. melléklet szerinti szövegváltoztatással, az abban foglalt indoklás 

alapján. 

Felelős (MÉK elnöke számára írandó levél): Schulcz Péter 

Határidő: 2013. október 10. 

 
Ad 3.: 

 Az Elnökség tagjai előterjesztették a MÉK tisztségekre történő vonatkozó 
javaslataikat.  
Úgy döntöttek, hogy Elnöki posztra nem tesznek javaslatot. 

Alelnöki posztra  az Elnökség Szalay Tihamért egyhangú (5 igen, 0 nem, ) 
szavazattal a jelöltek listájára felvételre javasolja. 

   az Elnökség Bodonyi Csabát egyhangú (5 igen, 0 nem, )  
    szavazattal a jelöltek listájára felvételre javasolja. 

   az Elnökség Talmácsi Istvánt 4 fő igen, 1fő tartózkodással  
    a jelöltek listájára felvételre javasolja. 

 
Elnökségi  posztra   az Elnökség 4 fő igen, 1 fő tartózkodással ugyanezeket a  
   személyeket javasolja 

 
21/2013 sz. Eln. hat. (X.7.) A CsMÉK Elnöksége a MÉK 2013. novemberi tisztújító 

Küldöttgyűlésre a következő tisztségekre javasol jelölteket: 

1. helyen  

alelnöki tisztségre javasolja: Szalay Tihamért (Budapesti Építész Kamara) 

alelnöki tisztségre javasolja: Bodonyi Csabát  (Borsod-Abaúj Zemplén Megyei Építész 

Kamara) 

alelnöki tisztségre javasolja: Talmácsi Istvánt (Csongrád Megyei Építész Kamara) 

2 helyen: 

elnökségi tag tisztségre javasolja: Szalay Tihamért (Budapesti Építész Kamara) 

elnökségi tag tisztségre javasolja: Bodonyi Csabát  Borsod-Abaúj Zemplén Megyei 

Építész Kamara) 

elnökségi tag tisztségre javasolja: Talmácsi Istvánt (Csongrád Megyei Építész Kamara) 

Felelős (MÉK JB elnöke számára írandó levél): Schulcz Péter 

Határidő: 2013. október 10. 
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Ad 4.: 
Schulcz Péter:  
Az Elnökség megegyezett abban, hogy elkészül a Kamara Iratkezelési és Ügyviteli 
Szabályzata, valamint Pénzügyi Szabályzata - melynek felelőse Nagy Imre.  
Nagy Imre:  
Emlékeztet arra, hogy az Elnökség előző ülésén úgy fogadta el a Szabályzatokat, hogy az új 
titkár által majd legyenek kontrollálva. Ez alapján felkéri a Kamara titkárát a Szabályzatok 
átnézésére és szükség esetén a javítására.  
Javasolja, hogy az Elnökségnek készüljön ügyrendje, mely tartalmazza az egyes feladatok 
leosztását is; erre az Alapszabály lehetőséget ad. 
 
Az Elnökség 3 fő igen, 2 fő nem, 0 tartózkodással döntött: 
22/2013 sz. Eln. hat. (X.7.) A CsMÉK Elnöksége úgy határoz, hogy megalkotja a 

Csongrád Megyei Építész Kamara Elnökségének Ügyrendjét. 

Felelős: Nagy Imre 

Határidő: a következő elnökségi ülés 

 
 
Egyéb téma nem lévén, az Elnök az ülést bezárta. 
 
 
 
Szeged, 2013. október 7. 
 
 
                                                     
A Jegyzőkönyvet készítette: Hornokné Fehér Zsuzsanna tikár sk. 
 
 
 
                        
Hitelesítette: Schulcz Péter elnök sk. 



 4 

1. sz. melléklet az 1. napirendi ponthoz 

 
A CsMÉK Elnöksége javaslata a MÉK Alapszabály módosításához (indoklással) 

 
I.  
Hatályos szöveg:  
„3.3.15 (A választás általános szabályai) 
a.) A küldöttgyűlés az alábbi számú tisztségviselőt és bizottsági tagot választ:  
- elnök,  
- alelnökök (3 fő),  
- elnökségi tagok (5 fő),  
- felügyelő bizottság tagjai (5 fő),  
- etikai bizottság tagjai (8 fő).  
b.) A fenti tisztségekre a területi kamarákban nyilvántartott bármely tag 
megválasztható a törvényben, valamint jelen alapszabályban foglalt rendelkezések 
figyelembevételével.” 
 
A fenti , hatályos szöveg helyébe a következő lép (kiegészítés: kövér betűtípus)  
„3.3.15 (…) b.) A fenti tisztségekre a területi kamarákban nyilvántartott bármely tag 
megválasztható - a törvényben, valamint jelen alapszabályban foglalt rendelkezések 
figyelembevételével – oly módon, hogy az elnököt és az alelnököket négy különböző 
területi kamara tagjai sorából kell jelölni és megválasztani.” 
 
II. 
Hatályos szöveg: (Az elnökség összehívásának rendje) 
„3.4.4 a.) Az elnökséget szükség szerint, de legalább évente hat alkalommal– az elnök 
írásos meghívóval hívja össze, a tervezett ülés előtt legalább 8 nappal.  
b.) 8 napon belüli időpontra össze kell hívni az elnökségi ülést, ha azt legalább 3 
elnökségi tag, vagy a felügyelő bizottság kezdeményezi.  
c.) Az elnökség ülésére a szavazati joggal rendelkezőkön kívül tanácskozási joggal meg 
kell hívni:  
- a szakmai tagozatok elnökeit,  
- az etikai-fegyelmi bizottság elnökét, MÉK ALAPSZABÁLYA  
 17. oldal 2013.04.05.  
- a felügyelő-bizottság elnökét,  
- a MÉK főtitkárát továbbá  
- az adott napirend tárgyalására az elnök által megjelölt személyt.  
d.) Az elnökség határozatképességéhez az elnökségi tagok többségének jelenléte 
szükséges” 

 
A fenti, hatályos szöveg kiegészül egy e.) ponttal: 
„3.4.4 e.) legalább évi négy alkalommal kihelyezett elnökségi üléseket kell tartani, 
melyeket –rotációs alapon - az elnök, ill. az alelnökök területi kamarája a MÉK-kel 
közösen szervez meg” 
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INDOKLÁS: 
 
A MÉK működési zavarai a strukturális felépítés ellentmondásából fakadnak.  
Ez a mindenkori elnök (v. más elnökségi tagok) személyiségétől független probléma 
A struktúra decentralizált, a döntéshozás centralizált. Ezen a Területi Elnökök 
Testületének (TET ) felállítása sem segített.   
A MÉK egy alulról felépített, a területi kamarák által létrehozott köztestület. Operatív 
szerve, az Elnökség a területi kamaráktól függetlenül – igaz, a véleményük 
szabályozott kikérésével - hozza meg döntéseit.   
Ez azonban a gyakorlatban nehézkes, különösen a tényleges operativitást igénylő 
szakmai állásfoglalások, v. személyes képviseletet igénylő esetekben. 
Az operatív munka határozza meg a működést, így feláll az a képlet, hogy gyakorlatilag 
a MÉK=MÉK Elnöksége. 
Bár a tisztújító jelölések és a választás során lehet figyelni a tényleges struktúrának 
megfelelő szempontokra, mégis, a gyakorlatban – a jelölési és választási magatartás 
miatt nem garantált e szempontok érvényesülése. A csoportlélektan íratlan szabályai 
szerint az ismertség és a kiválasztottság, ill. a racionalitás (a székhelyen lakik) dominál 
a választás során, végső soron ez egy centralizált operatív működést erősít. 
A módosító javaslat oldani kíván ezen a problémán. 
A négy különböző területi kamarából kiválasztandó elnök +alelnökök jelölésének, 
kiválasztásának alapszabályba illesztésével automatizmus valósul meg a tekintetben, 
hogy a vezetőségben érvényesülnie kell a decentralizált felépítés elvének. 
Mindez összekötve a kihelyezett elnökségi ülésekkel, jobban megfelel a MÉK 
struktúrájának, a decentralizált működést közelíti.  
A választás során a racionalitás íratlan elvének (vezetőségi tag a székhelyen lakó 
kamarai tag legyen lehetőleg) a jövőben nem kell megfelelni, hiszen különleges 
esetekre az Alapszabály is rögzíti az elektronikus szavazás lehetőségét.  
 
A MÉK Alapszabálya a következőképp szabályoz: 
„(A küldöttgyűlés összehívásának általános szabályai ) 
3.3.5 (…) 
c.) A küldöttgyűlés napirendjére kötelező felvenni azt a kérdést, amit a MÉK 
felügyelő bizottsága, vagy a területi kamara elnöksége, illetve a tagozat vezetősége a 
küldöttgyűlést megelőző 25. napig bezárólag írásban indítványoz. 
(…) 
f.) A meghívóhoz mellékelni kell:  
fa.) napirendi javaslatot, valamint az ahhoz értelemszerűen kapcsolódó írásos 
előterjesztést határozati javaslattal. Így különösen:  
fb.) a költségvetési beszámolót és tervet,  
fc.) a tagdíj és szolgáltatási díj mértékére tett javaslatot és indoklását,  
fd.) az alapszabályt és a szabályzatokat érintő módosító szövegjavaslatokat, 
(…) 
3.3.13 Módosító javaslatok  
a.) A módosító javaslat a küldöttgyűlést megelőzően előterjesztett szabályzati 
javaslat, költségvetési terv, vagy egyéb határozati javaslat szövegének konkrétan 
megjelölt részére vonatkozó – attól való eltérési szándékot kifejező, indokolt – írásbeli 
beadvány. Alapszabály és országos szabályzat szövegét érintő előterjesztéshez és 
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költségvetési tervhez a küldöttgyűlés időpontját megelőző 25, egyéb határozati 
javaslathoz 5 nappal bezárólag lehet módosító javaslatot benyújtani. 
(…) 
 (A szabályzatok elfogadásának és módosításának rendje)  
3.3.14  a.) Alapszabály, és országos szabályzat szövegét érintő napirendi javaslatot 
küldöttgyűlés elé terjeszteni a területi elnökök testületének előzetes véleményezése 
után lehet.  
b.) A hatályos szöveget érintő módosító javaslatok összegyűjtése, véleményeztetése, 
törvényességi szempontból történő összehangolása és előterjesztése – a c.) pontban 
foglalt kivétellel - a MÉK elnökségének feladatköre.” 

 
Vagyis mindenben a szabályok szerint járunk el, lehetőség van az előírt egyeztetések 
lefolytatására is. 
Javasoljuk a módosítás azonnali – vagy lehető legkorábbi - hatályba lépését.  A választást 
így már ennek alapul vételével lehetne lebonyolítani, az Alapszabály adta kereteken belül.  
A Jelölő Bizottság már most figyelembe veheti az elfogadásra kerülő módosítást, az előírt 
egyeztetések eredményére is tekintettel.    
 


