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(Vesmás Péter betegség miatt távol; illetve a FEB nem képviseltette magát az ülésen) 
 
Schulcz Péter elnök megállapította, hogy a testület határozatképes. Felkérte Nagy Imrét a 
jegyzőkönyv vezetésére. 
Palánkai Tibor és Nagy Imre elnökségi tagok megismételték írásban megtett napirend módosító 
javaslataikat (ELI-vel kapcsolatos beszámoló beillesztése, illetve egyes összetartozó napirendi pontok 
összevonása). Szemerey Márta elnökségi tag javaslatot tett az eredeti napirendi javaslat 1. pontjában 
szereplő témák szétválasztására, egyebek közé helyezésére. Hornokné Fehér Zsuzsanna titkár 
javasolta, hogy legyen egy önálló napirendi pont a tagsági ügyekről. 
Az Elnökség a meghívóval megküldött napirendet a módosító javaslatokkal egyhangúlag (6 igen, 0 
nem szavazattal, 0 tartózkodással) elfogadta. 
 
 
 
1. napirendi pont:  Megemlékezés Borvendég Béláról, temetési részvétel, Novák István emlékpad 
avatása Orosházán. 
Schulcz Péter elnök szóbeli előterjesztésében beszámolt róla, hogy egykori kollégánk, Borvendég Béla 
elhunyta alkalmával részvétét nyilvánította a családnak, nagy köszönettel fogadták ezt  és az elnökség 
nevében honlapon megjelent nekrológot. Felvetette, hogy a március 1-én Budapesten 
megrendezésre kerülő temetésen hivatalosan részt kellene venni; kérte a jelenlévőket, 
nyilatkozzanak hogy ki tud elmenni; a létszám függvényében autóval, vagy kocsival menne a 
delegáció. Felvetette azt is, hogy esetleg saját halottjának tekintené a CsMÉK Borvendég Bélát. 
Talmácsi István elnökségi tag: 
 Mielőtt utóbbit eldöntenénk, értelmeznünk kellene, mit is jelent a „saját halottja” kifejezés, mivel 
jár-e. 
Szemerey Márta alelnök:  
 Véleménye szerint a MÉSZ-nek (melynek sokáig vezetőségi tagja, elnöke volt) kellene ezt 
kinyilvánítania, valószínű már meg is tette. 
Sipos György EFB elnök: 



Tudomása szerint többszáz írás van, amit rendezni kellene. Beszámolt róla, hogy Borvendég Béla 
lányával kapcsolatba lépett, aki egy hivatalos emlékező beszédet kért tőlünk a temetési szertartáson; 
valakinek a CsMÉK nevében kellene ezt megtennie. Bejelentette, hogy ő és Vesmás Péter (aki 
betegsége miatt most nem tud jelen lenni) jelentkezik a delegációba. 
Palánkai Tibor, Nagy Imre, Schulcz Péter : 
Bejelentették, hogy részt vesznek a temetésen. 
Az Elnökség részéről ezt követően javaslatok hangzottak el, ki legyen a hivatalos megemlékező a 
CsMÉK részéről, továbbá az utazás szervezésével kapcsolatban, stb.  
Elnökség egyhangúlag (6 igen,  0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) a következő határozatot hozta: 
29/2014 (II.21.) Eln. sz. határozat: A CsMÉK elnöksége hivatalos delegációval részt vesz Borvendég 

Béla temetésén, 5 fővel; az ezzel kapcsolatos utazási és koszorú költséget (~12 eFt ) a CsMÉK fedezi. 

Az Elnökség felkéri Vesmás Péter elnökségi tagot, hogy gyászbeszédet mondjon a Kamara nevében. 

 

Schulcz Péter: 
Előadta, hogy indokolt lenne egy önálló felületet biztosítani a honlapunkon, amely az elhunyt 
elődöket mutatja be, jellemző munkájukat is bemutatva Ennek apropója Novák István 
vándorkiállítása Makón, illetve a megemlékezések. Borvendég Béla  esetében pedig felvetette, hogy 
felvállalhatnánk egy önálló kiadványt az írásaiból. Erre e csapatot kellene létrehozni, folyamatosan 
dolgozva ezen. 
Szemerey Márta:  
Jó ötletnek tartja, ez már régi elképzelés. Nevezzük ezt Pantheonnak. Minden volt kamarai tagot fel 
kell kutatni és meg kell jeleníteni, akiről tudunk. 
Talmácsi István: 
Technikailag  oly módon javasolja, hogy lenne egy bevezető fő oldal, ahonnan linkekkel elérhetők a 
volt kollégák oldalai. 
Nagy Imre elnökségi tag:  
Egy önálló kiadvány túl nagy feladat lenne számunkra; ezt a család gondozza vélhetően, és nyilván ki 
is fogja majd adni, csatlakozni viszont lehet hozzá. Csak a weboldalra koncentráljunk. 
Schulcz Péter: 
Úgy gondolta, hogy vállalkozási tevékenységből később finanszírozható lehetne. 
Hajós Tibor: 
Tizenvalahány éve megjelent a Szegedi Építészek c. könyv; véleménye szerint ebből lehetne dolgozni,  
beszkennelve az abban közölt információkat, ez elegendő is ennyi tartalom. Jelentkezik a csapatba. 
Nagy Imre: 
Javasolta, legyen felelőse a feladatnak. 
Az Elnökség az előterjesztés megtárgyalását követően egyhangúlag (6 igen és 0 nem szavazattal, 0 
tartózkodással) a következő határozatot hozta:  
30/2014 (II.21.) Eln. sz. határozat: A CsMÉK elnöksége határoz arról, hogy a weboldalán 

„Pantheon” néven emlékoldalt hoz létre, melyen a közelmúltban és korábban elhunyt tagjairól 

rövid emlékezéseket, ismertetőket helyez el,  fotókkal, a jelentősebb munkáik bemutatásával. Ehhez 

a feladathoz az elnökség tagjaiból önkéntes alapon szerveződő csapatot hoz létre. 
 

 

8. Egyebek (a téma fontossága miatt előrehozva)  
8. 1 Reagálás Tarnai István levelére 
Schulcz Péter:  
Szóbeli előterjesztésében előadta, hogy Tarnai István, a CsMÉK korábbi elnöke válaszlevelében írta, 
hogy nem kívánja megújítani a tagságát. Előadta, hogy megfogalmazott egy levéltervezetet, amelyet 
most elfogadásra felkínál.  
 



Az Elnökség rövid vita után 2 igen és 4 nem szavazattal, 1 tartózkodással nem fogadta el azt a 
javaslatot, hogy most ne reagáljon az Elnökség a levélre. Ezt követően 3 igennel, 2 nem szavazattal, 1 
tartózkodással a következő döntés született: 
31/2014 (II.21.) Eln. sz. határozat: A CsMÉK Elnöksége a korábbi rendezetlen időszakot tekintve – 

amellett, hogy Tarnai Istvánt nem kívánja, és nem tudja felmenteni a törvényi felelősség és 

következményei alól - elismeri az 1996-tól 2009. május 30-ig tartó időszakban elnöki tisztében 

végzett munkáját. A 2009. május 30. után bekövetkező időszak „ügyvezető elnöki” tevékenységét a 

helyzet téves megítélésének és a tanácsadók félrevezető információi alatti befolyásoltság 

szakaszának tekinti. 
 

 

2. napirendi pont:  2014. január 30-31. Győri TET ülés beszámolója, a szegedi TET ülés 
szervezésének elindítása, szervező csoport, program, stb. létrehozása.  Építészeti konferencia 
szervezése erre az időszakra. 
Schulcz Péter írásbeli előterjesztése:  
A CSMÉK indítványára a MÉK által rendszeresen rendezett TET ülések sorába kihelyezett 2 napos 
ülések is beiktatásra kerültek. Az első esemény Győrben volt. A második „rendezvény” házigazdája a 
CSMÉK lesz. Az eddig felmerült helyszín az alsóvárosi Ferences Kolostor lehetne. A TET ülésen az 
elnökök, és a MÉK elnöksége mellett a titkárok is jelen vannak. Így a várható létszám 50 fő körüli. 
Ennek a létszámnak elszállásolásáról, étkezéséről, programjairól kell gondoskodnunk, két napon át, 
úgy, hogy közben megismertessük a várost, Szegedet és a CSMÉK tevékenységét. Ebben több 
személynek kell szervezőként közreműködnie, előkészítenie. Egyben fel kell használnunk az alkalmat 
arra, hogy a városban az építész kamarákra is ráirányítsuk a figyelmet (városi fejlesztési elképzelések, 
pályázatok, társadalmi kapcsolatok, épületbemutatás, pl.: Art Hotel, Tiszavirág, Napfényfürdő (mint 
amire nem vagyunk büszkék), TIK, úszóház, Tisza védmű, ELI projekt, III. HÍD, Újklinika bővítés) 
meghívható előadók: pl. Szőkedencsi Géza, Tér és Forma, Balogh László.  Az ülés péntek és szombati 
napokat vesz igénybe, esetleg vasárnapra szervezhető egy szélesebb körű építészeti konferencia. 
Schulcz Péter: 
Kiegészítette szóban, hogy a TET ülés Szegeden májusra várható, előtte Küldöttgyűlés március 28-án, 
TET ülés (Budapesten) március 6-án. Egyébként önköltségesre kellene a szervezést megoldani, a 
területi kamarák átvállalják a saját költségeket. Két előadóterem szükséges, mert a titkároknak külön 
értekezet lesz. 
Nagy Imre: 
Szerinte egyelőre elegendő egy felelőst kellene megnevezni, és ő beszámolni az előkészítésről. De ez 
legyen meg, mert elhal a feladat. 
Felhívta a figyelmet, hogy az eredeti kezdeményezés nem kihelyezett TET ülés volt, hanem közösen 
szervezett MÉK elnökségi + CsMÉK elnökségi ülés (erről határozatunk is van), ez nem ugyanaz. És még 
lóg a levegőben az ezzel kapcsolatos két elnökségi határozatunk, amit még nem tárgyalt meg a 
Küldöttgyűlés, mert elmulasztották TET ülés elé vinni; ezt ugyanis kötelező napirendre tűzni. Tehát 
javasolja, hogy vonjuk vissza átmenetileg ezeket a határozatokat (amint tudomása szerint Hajnóczi 
Péter kérte). Viszont a legközelebbi TET ülésen napirendre kellene tűzni azt, amit kezdeményeztünk, 
a Sipos Györggyel közösen kidolgozott Alternatív Címadományozási Szabályzatot, ezt (újra) 
kezdeményeznünk kell. 
Schulcz Péter:  
Igaza van Nagy Imrének, erről szavazni fogunk. Szó esett a Címadományozási Szabályzatról Győrben 
azzal, hogy visszatérünk rá legközelebb.  
Palánkai Tibor:  
Bejelentette, ő is ott volt a TET ülésen, hasznos volt az összejövetel, folytatni kell a kihelyezett 
üléseket, mert így lehet közvetlenül kommunikálni. Reagálva Nagy Imre felvetésére, hozzátette, hogy 
Győrben a Területi Kamara Elnöksége is részt vett, továbbá a MÉK Elnöksége is, ennek Szegeden is így 
kell lennie, az így természetes. Legyen a TET-nek szabályzata, javasolja, hogy dolgozzunk ki egy 
szabályzatrendszert erre. 



Schulcz Péter:  
Önkéntes Jelentkezőket kért arra, hogy kik legyenek a szervezők, illetve ki legyen a felelőse.  
Talmácsi István: első körben egyenlőre ajánlatokat kellene kérni.  
Szemerey Márta:  
vállalkozott arra, hogy részt vesz a szervezésben, a szállodai ajánlatok bekérésében. 
Palánkai Tibor: 
Felhívta a figyelmet, hogy Ybl év van, tehát a rendezvényre ezt valahogy bele kell csempészni; ehhez 
pénzt lehetne kérni; szerepet vállal az előkészítésben. 
Nagy Imre:  
A tagság részvételét fontosnak tartja. 
Schulcz Péter:  
 Egyetért ezzel, ezért lenne a harmadik napon az építész konferencia. 
Ezt követően (6 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) a következő döntések születtek: 
32/2014 (II.21.) sz. Eln.hat.: A CsMÉK elnöksége úgy döntött, hogy május hónapban TET ülést 

szervez, egyúttal átmenetileg visszavonja a korábbi,  kihelyezett MÉK elnökségi ülésekkel 

kapcsolatos, alapszabály-módosításra és szervezési feladatokra vonatkozó határozatait.  

33/2014 (II.21.) sz. Eln.hat.: A CsMÉK elnöksége javaslatot dolgoz ki a TET ülések 

szabályzatrendszerére, és ezt a Szegeden rendezendő TET ülésre előterjeszti. 

Felelős a szervezésben: Szemerey Márta 

 
 
3. Taggyűlés „előkészítése”: MÉK alapszabály változások, a saját alapszabály és a költségvetés 
ismételt kiegészítése. Gazdálkodás lehetőségének mérlegelése, szponzori támogatás 
fogadásának módja. 
Schulcz Péter írásbeli előterjesztése: 
A győri TET ülésen elhangzott MÉK elnökségi tájékoztató szerint, a MÉK a jogszabályi és egyéb 
változások miatt az alapszabálya átdolgozását végzi. Az alapszabályt a márciusban rendezésre kerülő 
küldöttgyűlésen várhatóan elfogadásra kerül, a MÉK új költségvetés tervezetével együtt. A 
jogszabályi környezet változásai miatt a MÉK a gazdálkodást alapszabályába átvezeti. Ez a CSMÉK 
számára is lehetőség a gazdálkodás. Abban az esetben, ha a kamara gazdálkodni kíván, alapszabályt 
kell módosítania, ezt a tevékenységet szabályoznia kell és a tagsággal el kell fogadtatnia. Az 
alapszabályi változás további következményei, hogy az éves bevételünk nagyságrendje miatt 
eldöntendő, ÁFA körbe bejelentkezzünk, vagy nem? Alakítsunk-e egy alapítványt inkább, amely a 
szponzori támogatásokat fogadni tudja, és gazdálkodik, vagy veszélyeztessük-e a kamarát a 
gazdasági tevékenységgel? Ez a költségvetési tervünk átdolgozását is feltételezi. Az alapszabály 
módosítást a Törvényszéken be kell nyújtani és jóváhagyatni. Utána adó számot kell módosítani, 
könyvelő céggel szerződést módosítani, stb…. 
Schulcz Péter:  
Szóbeli kiegészítésében kiemelte, hogy dönthetünk arról most, hogy egy kihelyezett gazdálkodó 
szervezetünk legyen; ez előnyökkel jár.   
Hajós Tibor: 
Úgy gondolja, előnyös lenne a gazdasági tevékenység, de ezt kihelyezve gyakorlatilag ugyanott 
vagyunk. Szerinte nem rossz, ha ÁFA körbe bejelentkezünk, ez a kamara gazdasági helyzetén 
segítene; de itt alapvetően könyvelési kérdésről van szó. Mindenképp meg kell különböztetnünk áfás 
és nem áfás bevételeket, stb. Szerinte várjuk meg a MÉK szabályozást, mi stratégiája.  
Hornokné Fehér Zsuzsa:  
Reklámozni lehet pl. honlapon, vagy rendezvények szervezése is lehetséges. Gyakorlati példákkal 
illusztrálta, hogy pl. a továbbképzési feladatok esetében is előnyösebb lenne a könyvelés 
szempontjából.  
Talmácsi István: 
Felhívta a figyelmet, hogy föltett a honlapra egy cikket (tervgyár 2.0), ebben vannak már a témához 
kapcsolódó, ötletszintű javaslatai.  



Schulcz Péter:  
Felvetette, hogy lehetséges lenne pl. nagy teljesítményű technikai háttér kialakítása, nagy plotterrel;  
ezt a kamara működtetné, mivel kis irodákban nem érdemes; a bevétel itt jelentkezne.   
Talmácsi István:  
Felvetette, hogy pl. BIM-szerver szolgáltatás is lehetne. 
Nagy Imre: 
Azt nem látni egyelőre, miért is kell függni a MÉK-től az Alapszabályunk korrekciójához. Hiszen a 
törvény tartalmazza a gazdasági tevékenység lehetőségét. Konkrét döntést is hozhatunk, hogy milyen 
formát választunk (pl. Alapítvány létrehozása), viszont ez később is ráér. Szponzori támogatásokra 
már most is van lehetőség, ezt mindenképp támogatja, ezt körbe kell járni, ennek felelőseként 
javasolja Hajós Tibort. Ígéretet kaptunk arra, hogy a MÉK alapszabály módosítás tervezetét 
megkapjuk, ebből már többet látunk. 
Talmácsi István:  
Javasolta, hogy szponzori támogatások helyett általánosabb megfogalmazású pályázati és egyéb 
bevételi források felkutatása legyen; ebben szerepet vállal. 
Szemerey Márta:  
Kétségét fejezte ki, kapunk-e pályázati pénzt. 
Schulcz Péter: 
Példát mondott arra, hogy volt ilyen: pályázati pénzből a debreceniek Temesvárra, Bukarestbe 
szerveztek kiállítást. 
Ezt követően (6 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) a következő döntések születtek: 
34/2014 (II.21.) sz. Eln.hat.: A CSMÉK elnöksége úgy dönt, hogy a törvényi felhatalmazás alapján 

gazdasági tevékenységet folytat a jövőben. Ezért a szükséges alapszabályi módosítások 

kidolgozásával megbízza Nagy Imrét és Sipos Györgyöt, Hajós Tibort. A költségvetés tervezet 

átdolgozásával Schulcz Pétert bízza meg. 

35/2014 (II.21.) sz. Eln.hat.: A CSMÉK elnökségi döntéssel felkéri Hajós Tibort és Talmácsi 

Istvánt, hogy pályázati és egyéb bevételi források felkutatásokra lehetőségeket keressen és gyűjtsön. 

 
 

4. ELI projekt, a CSMÉK lehetőségei, információgyűjtés. A TV műsor programjának 
ismertetése. További személyek és programok, épületek megbeszélése. 
Palánkai Tibor írásbeli előterjesztése: 
Röviden az ELI-ről és a hozzá kapcsolódó tudományos parkról. Mint tudjuk, a rendkívüli tudományos 
jelentőségű lézerkutató központ alapkövét lerakták. Az épület - Szőkedencsi Géza építész tervei 
alapján - kivitelezés alatt áll, 2017-re elkészül, berendezéseivel együtt. A központi épülethez mintegy 
90 hektár területen tudományos park kapcsolódik. Ezen a gyűrű formájú területen csaknem 30 
további épület helyezhető el az érvényes szabályozási terv szerint. Az ELI és a hozzá kapcsolódó 
tudományos park, mint tudásváros megvalósítása rendkívüli jelentőségű Szeged város, a megye és a 
hármashatár térség jövőbeni fejlődése szempontjából. Kamaránknak mindent el kell követnie a teljes 
folyamat előkészítésének, megvalósításának érdekében. Ennek során kiemelten fontos kamaránk 
tagjainak helyzetbe hozása, összefogva a mérnökkamarával. 
Schulcz Péter írásbeli előterjesztése: 
Az Elnökség felhatalmazásával megkötöttük a szerződést, e szerint elindult a Part TV stúdiójának 
használatával a kamaránk egyik média tevékenysége. Az első anyag leforgatásra került. Ennek 
témája: ELI. Beszélgető partnerek voltak: dr.Szabó Gábor, SZTE rektor és Palánkai Tibor, CsMÉK 
elnökségi tag. Ennek az adásba kerülése rövidesen megtörténik. Szeged város és a térség legnagyobb 
mértékű és hatású beruházása az ELI projekt, mely lehetőséget ad a helyi tervezők és kivitelezők 
részére. Ennek során érdekeink érvényesítése érdekében szorosabbra kell fűznünk a kapcsolatot a 
Mérnök Kamarával és az Ipari és Kereskedelmi Kamarával. El kell érnünk, hogy a további beruházások 
résztvevői pályázat útján kerüljenek kiválasztásra. Ennek érdekében a CsMÉK-nek ki kell dolgoznia 
álláspontját és stratégiáját, céljait. A helyi média területén a kamaránknak kell tematizálnia a 
folyamatokat. (tervezendő létesítmények, lehetséges fejlesztési irányok, kapcsolódó beruházások 



felderítése, nemzetközi kitekintés, és hatás, tudományos lehetőségek és folyamatok…ötlet és 
racionalizált, időben előkészített pályázatok, stb.) 
Palánkai Tibor kiegészítésül előadta:  
A televíziós beszélgetésben elvi kérdésekről esett szó. A mi szempontunkból fontos a Csongrád 
megyei építészek helyzetbe hozása; a Rektor úr a tervpályázatokhoz elvi támogatását fejezte ki. A 
beszélgetés felvétele vágás alatt van, a bemutatás hamarosan megtörténik. Beszámolt arról is, hogy 
az alapkőletételről az Építészfórum.hu megbízásából beszámolt egy írással. Beszámolt arról, hogy 
felvette a kapcsolatot Hegedűs Tamás, aki a Nonprofit Kft.-ben közreműködő építész kollégával, aki 
partnernek mutatkozott. Egyébként B. Nagy László kormánybiztos a fő felelőse a projektnek. 
Lényeges probléma, hogy a Tudásvárosról, tehát a Tudományos Parkról még nincs konkrét 
előkészítési tevékenység; ezzel kapcsolatban előadás szervezést javasolt, ebben a Nonprofit Kft. 
ugyancsak partner. Bemutatta az Elnökségnek a Takács Máté által készített rendezési tervet. Valakik 
már készítettek a tudásparkra valamilyen beépítési tervet; elképzelhető hogy Szőkedencsi Géza; jó 
lenne ezt látni. Rektor úrtól lehet tudni, hogy vannak már tudományos tevékenységre jelentkezők, 
akik bérlik majd az épületek, vagy azok helyiségcsoportjait. Levélben keressük meg aktívan 
szeretnénk közreműködni az előadások céljára pl. a SZAB-ban lehetne; akár át is tehetnénk a 
székhelyünket, ha befogadásra találunk. Az előadást Szeged város Önkormányzata is támogatná, erre 
ígéretet kapott. 
A leggyengébb pontja a projektnek, hogy a Science Park előkészítése – ebben infrastruktúra 
kialakítása, ehhez forrás – egyáltalán nem látszik. Tehát nekünk egy csapatot kellene létrehozni, 
amely  az előkészítésben közreműködik, ehhez partnereket kell keresnünk. a Kamarának 
katalizátornak kell lennie. A tervpályázatokhoz mindenképpen ragaszkodnunk kell; azaz ne 
közbeszerzési pályázat legyen; de mivel ez sincs kizárva, ezért erre is jó előre fel kell készülnünk. 
Egyelőre mindenki tapogatózik.  
Talmácsi István:  
Úgy látja, hogy az elmondottak alapján a projekt előképeként a budapesti Graphisoft Park 
fogalmazható meg; itt is egy gazdája van a területnek, és tulajdonképp egy ingatlanfejlesztő 
tevékenységről van szó, amiben úthálózat, és infrastruktúra kiépítésének előkészítése is szükséges. 
Schulcz Péter: 
Felvetette, hogy a korábbi napirendi pontban tárgyalt építész konferencia fő témája lehetne az ELI 
projekt, ehhez több előadást szervezhetnénk, többek közt Szőkedencsi Gézáékat is felkérhetnénk.  
Ehhez pontokat is lehetne. 
Palánkai Tibor: 
Elvileg lehetséges, de új szabályozás készül a továbbképzésben. 
Nagy Imre: 
Kiemelte az előterjesztésből, hogy „El kell érnünk, hogy a további beruházások résztvevői 
tervpályázat útján kerüljenek kiválasztásra”. Ezt fontosnak tartja; ezért javasolta, hogy kerüljön be a 
határozatba. Szükséges ezt deklarálni, hogy e köré legyen minden tevékenységünk szervezve, mert a 
Kamaránk tagsága felé ezt kell érvényesítenünk. Ha a TET ülés-hez kötődő konferencia témája lesz, 
akkor az országban az össze kolléga – ezen belül a Csongrád megyei építész kollégák - számára 
ismertté válik ez a deklaráció, vagyis hogy azonos esélyeket kell teremtenünk. 
A másik határozati javaslata, hogy legyen egy hivatalos megkeresés részünkről az ELI Nonprofit Kht-
hez, olyan tartalommal, amiket Palánkai Tibor elmondott. 
Palánkai Tibor:  
Hozzátette az elmondottakhoz, hogy előzetesen beszélt Bodor Dezsővel, a CsMMK elnökével, hogy a 
Mérnök Kamrával közösen szervezkedjünk – javasolja, szerepeljen ez is a határozatban. A saját 
tagságunkat pedig informáljuk mindenről. 
Szemerey Márta:  
Érdemes lenne már most konzorciumi szerződéseket kellene tervezésre is létrehozni, ez előre is 
megköthető az építész és mérnöki irodák között, gesztorral, stb.; így egy jó előre fölkészült csapat 
léphet fel pályázat esetén. 
 



Palánkai Tibor:  
Felvetette, hogy a közbeszerzési törvény tárgyak beszerzéséről szól, ezt építészeti alkotásokra nem 
értelmezhető, ezért törvénymódosítást kellene kezdeményezni. 
Ezt követően (6 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) a következő döntések születtek: 
36/2014 (II.21.) sz. Eln.hat.: A CsMÉK elnöksége az ELI  ALPS projekt kapcsán deklarálja, egyben 

célul tűzi ki önmaga számára azt, hogy a további építészeti létesítmények tervezői tervpályázat útján 

kerüljenek kiválasztásra. 

37/2014 (II.21.) sz. Eln.hat.: A CsMÉK elnöksége az ELI  ALPS projekthez kötődő Tudományos 

Park megvalósításának előkészítése érdekében katalizátor szerepet kíván betölteni, együttműködve a 

a Csongrád Megyei Mérnök Kamarával, és kapcsolatteremtést kezdeményez az összes érdekelt 

szereplővel. Az Elnökség hivatalosan megkeresi az ELI Nonprofit Kht.-t az együttműködés 

érdekében és felajánlja aktív közreműködését tájékoztató előadások szervezésében. 

Felelős: Schulcz Péter 

 
Hajós Tibor: 
Bejelentette, hogy el kell mennie, de támogatja a javaslatokat. 
A kapcsolatfelvételekben közreműködik. Felvetette, legyen saját névjegyünk, logóval. (elhagyta az 
ülést, ezzel a létszám 5 főre csökkent, továbbra is határozatképes). 
Az elnökségi tagok egyetértettek a névjegyre vonatkozó javaslattal.  
Schulcz Péter:  
Elmondta, hogy a Part TV-ben megindult az építészeti műsorunk; a támogatásra vonatkozó 
szerződést – az Elnökség felhatalmazásával megkötöttem (lásd melléklet). Ez egyelőre hat műsor 
támogatásáról szól, melyek az első fél évben kerülne adásba. Az építészeti témájú beszélgetés mellett 
néhány percben egy-egy épület bemutatására lesz lehetőség. Most javaslatokat kért részünkről az 
egyes témákhoz adódóan a beszélgetőpartnerek személyére, továbbá a bemutatandó épületekre.  
Az Elnökség tagjai részéről különféle javaslatok hangzottak el, ezt követően, személyekre és 
lehetséges épületbemutatásokra. 
Nagy Imre: 
Rendező elveket kellene rögzítenünk a kiválasztáshoz. Egy rendező elvet mindenképp javasol: 
vezetőségi tagok alkotását ne propagáljuk, mert ennek rossz az optikája. 
Schulcz Péter: 
Most nem döntünk, gyűjtsük a javaslatokat és készítsünk egy listát a következő elnökségi ülésre. 
 
 
6. Napirendi pont: Pályázatok szorgalmazása, pályázati módszerek előkészítése és az érdekeltek elé 
juttatása. (ELI, Algyő mintapályázat, Indóház tér,…Széchenyi tér, SZTE…). Ennek érdekében 
kapcsolatépítés kiszélesítése, szoros együttműködés kialakítása: „delegációk” összeállítása, főbb 
üzenetek és együttműködési javaslatok kidolgozásának elindítása. 
(B. Nagy László, Magyar Anna, Dr. Szabó Gábor, dr. Lázár János, Botka László…) 
Schulcz Péter írásbeli előterjesztése:  
A jelenlegi helyzetben a területünkön nincsenek elfogadható pályázatok. A kamaránknak előre kell 
dolgoznia és elő kell készítenie a lehetséges pályázati helyszínekre a javaslatait és szakmai 
szempontjait. A választási lendület közben van lehetőségünk a kidolgozott gondolataink mentén 
kezdeményező szerepet szerezni. Amennyiben bizonyítani kívánjuk, hogy a szakmánk a fejlesztések 
előkészítésére és a prioritások összehangolására a leginkább alkalmas, előre kell dolgoznunk és 
javaslatokkal kell bombázni a döntéshozókat. E javaslatok mögé támogatottságot kell szereznünk, 
(CsMMK, CsMKIK, helyi egyesületek és társadalmi szervezetek) 
Nagy Imre szóbeli előterjesztésében előadta:  
Mivel is megyünk a kiszemelt személyekhez, milyen üzenettel a tárgyalásokra? Hát azzal, ami az 
előterjesztésben szerepel, vagyis a pályázati módszerek ajánlásában. Gondolva az állam 
racionalizálási törekvéseihez igazodó eljárásrendi javaslatunkra, amely a tervpályázati lehetőségek 
kiterjesztéséről, és újszerű módszerekről szól, és amely úgy tűnik egyetértésre talált  (TET, MÉK 



elnöksége részéről is). És gondolva pl. a nemrég lezajlott, mintaként megjeleníthető, „párhuzamos 
megbízásos” pályázati formára (Ó-Algyő). Legyen egy törzsanyag kidolgozva, minden delegáció 
számára, a megkeresésben ez legyen mindenütt, emellett nyilvánvaló eltérésekkel. Bárki is legyen az 
egyes delegációkban, ezt képviselje. 
Szemerey Márta: 
Igen, ez jó lesz így. 
Talmácsi István:  
Ezek szerint gyakorlatilag a tervező kiválasztásáról van szó. A Kamara felhívhatja a figyelmet a 
Névjegyzékre, ez egyértelmű. De véleménye szerint felhívhatjuk a figyelmet az adott járásban 
dolgozó építészekre is, gondolva a kisebb léptékű, de helyben fontos tervezési feladatokra is. 
Schulcz Péter:  
Konkrét eseteket kellene közvetítenünk. Emellett van birtokunkban egy MÉK kiadvány az építészeti 
tervpályázatokról, erre a kapcsolatteremtésre tartalékolva. 
Szemerey Márta:  
Javasolja, hogy ez a kiadványt ismerjük meg, és adjuk közre. 
Talmácsi István:  
Beszámolt az ó-algyői párhuzamos megbízásos „pályázat” lebonyolításáról. 
Szemerey Márta: 
Mintaszerűnek tartja, egy kiadványt javasol erről. 
Nagy Imre: 
Úgy tudja, hogy azokat a tervezőket hívták meg „párhuzamos megbízásos” formában, akik valamit 
terveztek már Algyőre, tehát egy speciális referenciáról is beszélhetünk, mint kiválasztási szempont, 
ehhez az építészeti versenyhez; ez a fajta szűkítés mint meghívásos forma kamarai szempontból egy 
elfogadható, ajánlható megoldás. Javaslata a delegációkhoz, hogy max. 3 fős legyen, elnöki vagy 
alelnöki vezetéssel. 
A hozzászólások után, önkéntes jelentkezéseket követően (5 igen és 0 nem szavazattal, 0 
tartózkodással) a következő határozat született: 
38/2014 (II.21.) sz. Eln.hat.: A CsMÉK elnöksége szoros együttműködés kialakítását kezdeményezi 

az építészeti versenyek, tervpályázatok témájában, ehhez egy javaslatcsomagot kínál fel; a 

tárgyalásokra a következő összetételű delegációkat jelöli ki:  

1. Dr. Szabó Gáborhoz: Schulcz Péter, Nagy Imre, Palánkai Tibor 

2. B. Nagy Lászlóhoz: Schulcz Péter, Talmácsi István, Hajós Tibor 

3. Botka Lászlóhoz: Schulcz Péter Nagy Imre, Talmácsi István 

4. Magyar Annához: Szemerey Márta, Palánkai Tibor, Talmácsi István 

5. Lázár Jánoshoz: Schulcz Péter, Szemerey Márta, Hajós Tibor 

 
 

7. Tagsági viszonnyal kapcsolatos döntések 
Hornokné Fehér Zsuzsanna:  
szóbeli előterjesztésében előadta a következőket: 
Mison Norbert a tagsági viszonyának szüneteltetését kérte, tagdíjfizetését rendezte. 
 Prém Szabolcs részletfizetést kérelmez, a 2012-13 évre; minden hónapban fél évet fizetne; neki É3 
jogosultsága van; neki mindenképp meg kell tartania. 
Az előterjesztést követően (5 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) a következő döntések 
születtek: 
39/2014 (II.21.) sz. Eln.hat.: A CsMÉK elnöksége hozzájárul Mison Norbert tagsági viszonyának 

szüneteltetéséhez. 

40/2014 (II.21.) sz. Eln.hat.: A CsMÉK elnöksége hozzájárul Prém Szabolcs részletfizetési 

kérelméhez. 
 

Schulcz Péter: 
Bertalan Sándor levelet írt, melyben lemondana a tagságáról. 
 



Szemerey Márta:  
Javasolja, írjunk neki egy körlevelet, hogy 70 év felett nem szükséges tagdíjat fizetni, de a tagságot 
megtarthatja. Felveti, hogy legyen egy általános tájékoztató körlevél. 
Hornokné Fehér Zsuzsa: 
Van egy olyan lehetőség, hogy önkéntes szolgáltatási díjat fizethetnek. Ez azzal jár, hogy 
tájékoztatásokat kaphatnak. Ennek csak akkor van értelme, ha következetesen betartjuk, és csak azok 
kapnak körlevélben információkat, akik ezt nem igénylik. De először kell egy teljes tájékoztatás 
mindenkinek, stb. 
Szemerey Márta-Nagy Imre: 
Ismertetnek egy esetet, amely szakértőkre vonatkozott, egy polgármester számára gyűjtötték ki és 
ajánlották őket. 
Schulcz Péter: 
Akkor ez legyen a szolgáltatáshoz kötve. 
 
 
8. Egyebek (folytatás) 
8.2 Szemerey Márta: 
Beszámolt arról, hogy a Csongrád Megyei Urbanisztikai Egyesület határozott arról, hogy 
együttműködést fog kezdeményezni a CsMÉK elnökséggel; arra vonatkozóan, hogy az Egyesület egy 
külön megjelenő al-oldalt kapna a web-oldalon.  
Az Elnökségen belül egyetértés mutatkozott az egymást erősítő kapcsolatteremtésben. 
8.3 Palánkai Tibor: 
Beszámolt arról, hogy a személyes kapcsolata révén az Építészfórum.hu internetes honlapon. Találjuk 
ki, hogy jelen legyünk valahogy, direktebb módon. Bizonyos dokumentumokat az Építészfórumon 
jelenítsünk meg, egy kattintással.  Ezzel oldanunk lehetne a vízfejűséget.  
Az Elnökségen belül egyetértés mutatkozott az együttműködés megteremtésében. 
 8.4 A Titkárság helyzete: 
Schulcz Péter és Hornokné Fehér Zsuzsanna előadta, hogy el kellett bocsájtani a titkársági dolgozót, 
Bús Editet, mert sajnos az a tapasztalat alakult ki, hogy nem vált be. 
Hornokné Fehér Zsuzsanna és Schulcz Péter beszámolt arról, hogy a Bács Kiskun Megyei Építész 
Kamara Elnöksége olyan határozatot hozott, amelyben kötelezte Hornokné Fehér Zsuzsannát a 
délelőtti munkára. Így délutánonként tud csak nálunk itt lenni, és átmenetileg egyetemista lánya 
segíti a munkáját. Ezt a problematikus helyzetet meg kéne oldani. 
Ezt követően (5 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) a következő döntés született: 
41/2014 (II.21.) sz. Eln.hat.: A CsMÉK elnöksége tudomásul veszi a Titkárságnál kialakult 

problematikus helyzetet, továbbá a titkársági alkalmazottunk, Bús Edit elbocsátását, mert nem vált 

be a munkája. Az Elnökség úgy dönt, hogy legyen egy újabb meghallgatás, azokkal a korábban 

meghallgatott, kiválasztott személyekkel, akik újra jelentkeztek a titkársági alkalmazotti 

munkakörbe, és lehetőleg közülük legyen választás; egyébként a kialakult helyzet csak átmenetileg 

fogadható el.  

8.5 Építők napja: 
Schulcz Péter beszámolt róla, hogy felvette a kapcsolatot a Csongrád Megyei Kereskedelmi és Ipar 
Kamarával, és a Mérnöki Kamarával, és tárgyalt a részvételünkről. Felvetette, hogy a Tisza lehetne a 
lehetséges vezértémája az ehhez kapcsolódó konferenciának, ezen belül a parti védmű, új Tisza híd, a 
Tisza régió létrehozása” mint sajátos alföldi élettér, akár a Vesiék féle úszóház is bemutatható. 
Később visszatérhetünk erre.  
 
Ezt követően Schulcz Péter bezárta az ülést. 
 
A jegyzőkönyvet készítette:      Nagy Imre elnökségi tag sk. 
 
hitelesítette:        Schulcz Péter elnök sk. 


