
C S O N G R Á D  M E G Y E I  
ÉPÍTÉSZ KAMARA 

H –6720 SZEGED ARANY JÁNOS U. 7.      T/fax :  62/644-500   E-mail: csmek.elnokseg@gmail.com 
 

ELNÖKSÉGI ÜLÉS 
 

2014. 03. 21. 
 

CSONGRÁD MEGYEI ÉPÍTÉSZ KAMARA IRODA helyiségében 
SZEGED, ARANY JÁNOS U. 7. 

 
 

JEGYZŐKÖNYV/ ELFOGADOTT HATÁROZATOK 
(írásos előterjesztés mellékletben) 

 
JELEN VANNAK A CSATOLT JELENLÉTI ÍVEN SZEREPLŐK 
 
ELNÖKSÉG LÉTSZÁMA 7 FŐ, MEGJELENT 6 FŐ, KÉSÖBB 7 FŐRE BŐVÜL 
 
MEGHÍVOTTAK LÉTSZÁMA 2 FŐ, MEGJELENT 2 FŐ  
 
Schulcz Péter elnök köszöntötte a Kamara elnökségét és a Bizottsági Elnököket, tagokat. 
Megállapította, hogy a testület határozatképes. Felkérte Hornokné Fehér Zsuzsannát, a kamara 
titkárát a jegyzőkönyv vezetésére. 
Ismertette a napirendi javaslatát:  
 
NAPIREND: 
 

1. TET ülés tájékoztatója, Budapest, 2014.03.13. Kapcsolatfelvétel ELI Nonprofit Kft.-vel.  

szóbeli előterjesztő: Schulcz Péter és Palánkai Tibor 

  
2. Tagsági ügyek és határozatok,  

szóbeli előterjesztő: Hornokné F. Zsuzsanna 

 

3. Küldöttgyűlés anyagának megvitatása, álláspont kialakítása, szakmagyakorlási szabályzat 

javaslata  

szóbeli előterjesztő:  Schulcz Péter és Nagy Imre  
 

4. Körmendy János: Építészeti élet-lehetőség, stratégia megvitatása, javaslatok  
 

5.  Beszámolók a kiadott, felvállalt, még futó feladatok végrehajtásának állásáról.  
 

6. Taggyűlés időpontjának rögzítése, beszámolók állása  

 

7. Egyebek:  
 



 
 

Schulcz Péter elnök: 
Nagy Imre előzetesen jelezte, hogy a 4. napirendi pontra rövidebb időt szánjunk, a többi 
fontos kérdés megtárgyalása érdekében. Ezzel egyetértve javasolta, hogy a téma 
fontosságára való tekintettel a kérdés továbbgondolásával napoljuk el a témát és egy 
további elnökségi értekezleten vitassuk meg.  
 

Ezzel a változtatással az Elnökség a napirendet egyhangúlag elfogadta. 
 
1. napirendi pont: TET ülés tájékoztatója, 2014.03.13.; illetve  kapcsolatfelvétel ELI Nonprofit 

Kft.-vel. 
 

Schulcz Péter: 
- Tájékoztatta az Elnök az elnökséget a TET ülésen elhangzottakról. 
A MÉK egy kommunikációs szóvivőt alkalmazott, aki képviseli a Kamarát. Szentirmai 
Tamásnak hívják. 
A fő téma a küldöttgyűlésre előkészítő javaslatok, illetve a területekről érkezett módosító 
javaslatok küldöttgyűlési anyagba történő felvételének megtárgyalása.  

 Költségvetés kidolgozásáról volt szó. 
Alapszabály módosítása, Szakmagyakorlási Szabályzat, Szakmai Címadományozási 
Szabályzat, kérdése került megtárgyalásra. 
- Kiemelten fontos téma volt a július 1.-től bevezetendő elektronikus ügyintézés 

kérdése. 
A törvényjavaslat már évek óta tudott dolog. Még mindig az a kérdés, hogy kivel készítse 
el a MÉK a programot, melyik ajánlat mennyibe fog kerülni rövid illetve hosszútávon, és az 
ajánlatok mit tartalmaznak. Bár már a tesztelést kellene végezni (mint a Mérnöki 
Kamaránál). Több lehetséges változat merült fel: 

o Egyik az a rendszer, amit a Mérnöki Kamara is használni fog és már tesztelnek 
(kevés átalakítással használható lenne az Építész Kamaránál is) A rövid 
határidő miatt célszerű lenne, viszont a karbantartása drága. 

o Második változat a Budapesti Kamaránál használatos rendszer. Kevés 
módosítást igényel, a karbantartása nem olyan drága. 

Ez kb. 20.000.000,- Ft-ba fog kerülni. A BM ígért ehhez 10.000.000,- Ft, a maradék 
10.000.000,- Ft-ot az országos kamara és a területi kamaráknak kell kifizetnie. Előre 
kalkulálva a területeknek aktív tagonként 1000,- Ft/fő hozzájárulást kell fizetnie a MÉK 
felé. Amennyiben ezt nem tudja az Építész Kamara vállalni, a Minisztérium a Névjegyzéket 
az ÉTDR-be beolvassza, amit egyik Kamara sem szeretné. 

 
Vesmás Péter elnökségi tag megérkezett, ezzel az Elnökség létszáma 7 főre emelkedett. 
 
Schulcz Péter:  

tájékoztatta az Elnökséget arról, hogy a TET ülés után Budapesten az ELI képviselőjével, 
Lehrner Lóránttal sikerült találkozót megbeszélni. 

 Az ELI Nonprofit Kft. most fog leköltözni Szegedre. 
Pozitívan fogadták a megkeresésünket, és szívesen várják a javaslatainkat. Innentől az a 
feladat, hogy az elképzeléseket, ötleteket össze kell gyűjteni.  
Egyenlőre csak a Kutató központra van a Kft.-nek megbízása. A szomszédos kutató park 
kialakításával még nem foglalkoznak és nincs is nagy ráhatásuk egyenlőre erre. 

 B. Nagy  László, az aki erről sokkal többet tud. Ő vele kellene a kapcsolatot felvenni. 
 
Vesmás Péter: 

Tájékoztatta az Elnökséget – a napirendtől függetlenül, előre hozott egyéb kérdéskörben - 
hogy újból feléled a MTA Szegedi Akadémiai Bizottság (SZAB) Építészeti és Művészeti 



 
 

Albizottsága. Ez azt jelenti, hogy ott bármilyen programot lehet tartani, illetve bárkit oda 
meg lehetne hívni, a Kamara rendelkezésére áll az épület. 
 

Schulcz Péter: 
Szavazásra bocsájtotta, hogy a Kamara vezetősége Vesmás Pétert javasolja a SZAB 
Albizottság vezető posztjára. 
 

Az Elnökség - 6 igen, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodással - a következő határozatot hozta:  
42/2014 (III.21.) CSMÉK Eln. hat.: A Csongrád Megyei Építész Kamara Elnöksége az MTA 

Szegedi Akadémiai Bizottság (SZAB) Építészeti és Művészeti Albizottsága vezető 

pozíciójára Vesmás Pétert javasolja. 

 

 
2. napirendi pont: Tagsági ügyek és határozatok. 
 
a.) Tagsági viszonyok felfüggesztése 

 
Az Elnökség (7 igen 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) a következő határozatot hozta: 
43/2014 (III.21.) CSMÉK Eln. hat.: A Csongrád Megyei Építész Kamara Elnöksége úgy határoz, 

hogy Szerencsés Gyula okl. építőmérnök (É2 06-0246) tagsági viszonyának 

felfüggesztéséhez 2014. március 01. napjától hozzájárul, ha 2013. évi tagdíját megfizette 

és a befizetést igazolta. 

 
Az Elnökség (7 igen 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) a következő határozatot hozta: 
44/2014 (III.21.) CSMÉK Eln. hat.: A Csongrád Megyei Építész Kamara Elnöksége Sebők 

József építőipari üzemmérnök (É/1 06-0109) tagsági viszonyának felfüggesztéséhez 2014. 

január 01. napjától hozzájárul abban az esetben, ha az elmúlt 4 évi tagdíjtartozását 

megfizeti. Egyben utasítja a titkárt, hogy a kamarai törvényben előírt 40 napos 

határidővel szólítsa fel a tagot tagdíjának rendezésére. Amennyiben ez nem történik meg, 

a Törvény szerint az Elnökség a tagsági jogviszonyát megszünteti.  

 

Az Elnökség (7 igen 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) a következő határozatot hozta: 
45/2014 (III.21.) CSMÉK Eln. hat.: A Csongrád Megyei Építész Kamara Elnöksége úgy határoz, 

hogy Székely Aladár építészmérnök (É3 06-0327) tagsági viszonyának felfüggesztéséhez 

2014. január 01. napjától hozzájárul. 

 
Az Elnökség (7 igen 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) a következő határozatot hozta: 
46/2014 (III.21.) CSMÉK Eln. hat.: A Csongrád Megyei Építész Kamara Elnöksége úgy határoz, 

hogy Kelemen Sándor üzemmérnök (É3 06-0051) tagsági viszonyának felfüggesztéséhez 

2009. július 1. napjától hozzájárul. 

 

Az Elnökség (7 igen 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) a következő határozatot hozta: 
47/2014 (III.21.) CSMÉK Eln. hat.: A Csongrád Megyei Építész Kamara Elnöksége úgy határoz, 

hogy Stifán Sándor okl. építészmérnök (É/1 06-0117) tagsági viszonyát a rendelkezésre 

álló adatok alapján 2013. január 01. napjától felfüggeszti.  

 

b.) Tagsági viszonyok megszűnése  
 

Az Elnökség (7 igen 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) a következő határozatot hozta: 
48/2014 (III.21.) CSMÉK Eln. hat.: A Csongrád Megyei Építész Kamara Elnöksége úgy határoz, 

hogy Feil Ferenc okl. építőmérnök (É2 06-0251) kamarai tagságáról történő lemondása 

alapján, 2014. január 01. napjával a kamarai tagságának törléséhez hozzájárul. 

 



 
 

Az Elnökség (7 igen 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) a következő határozatot hozta: 
49/2014 (III.21.) CSMÉK Eln. hat.: A Csongrád Megyei Építész Kamara Elnöksége úgy határoz, 

hogy Somoskövi Sándor (É1 06-0114) kamarai tagságáról történő lemondása alapján, 

2014. január 01. napjával a kamarai tagságának törléséhez hozzájárul. 
 

Az Elnökség (7 igen 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) a következő határozatot hozta: 
50/2014 (III.21.) CSMÉK Eln. hat.: A Csongrád Megyei Építész Kamara Elnöksége úgy határoz, 

hogy Dénes István okl. építészmérnök „É” (06-0023kamarai tagságáról történő 

lemondása alapján, 2014. január 01. napjával a kamarai tagságának törléséhez 

hozzájárul. 
 

Az Elnökség (7 igen 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) a következő határozatot hozta: 
51/2014 (III.21.) CSMÉK Eln. hat.: A Csongrád Megyei Építész Kamara Elnöksége úgy határoz, 

hogy Nyári Ferenc (06-0089) kamarai tagságáról történő lemondása alapján, 2014. 

január 01. napjával a kamarai tagságának törléséhez hozzájárul. 

 
 
3. napirendi pont: Küldöttgyűlés anyagának megvitatása, álláspont kialakítása, 

szakmagyakorlási szabályzat (lásd melléklet) 

Nagy Imre elnökségi tag:  
Az Elnökség részére előterjesztett egy többoldalas anyagot a témához. Előadta: 
A MÉK küldöttgyűlési anyagból egy témát dolgoztunk ki Sipos Györggyel, a 
Címadományozási Szabályzat módosítására irányuló javaslatot. Ebben az esetben a 
határidőben beérkezett módosító indítványokat még tudomásul kell vennie a MÉK 
vezetésnek. Még a honlapon közzé lehet tenni. Ezért a mostani küldöttgyűlésen már meg 
lehet tárgyalni. Határozat javaslatomat kérem, hogy tárgyaljuk meg és támogassák azt a 
küldöttek. Amennyiben egyetért az Elnökség a mellékelt javaslattal, akkor egy kísérő 
levéllel mellékelve legyen felküldve az Országos Kamarához.  

 
Az Elnökség (7 igen 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) a következő határozatot hozta: 
52/2014 (III.21.) CSMÉK Eln. hat.: A Csongrád Megyei Építész Kamara Elnöksége a 

Címadományozási Szabályzathoz készített módosító javaslatot támogatja és a MÉK 

részére továbbítja.  

 

5. napirendi pont:  Beszámolók a kiadott, felvállalt, még futó feladatok végrehajtásának 
állásáról (lásd melléklet!). 
 
Nagy Imre: 

Javasolta, hogy amikor a TET Szegeden lesz, ott a területi kamara Elnöke vezesse az 
értekezletet, és  Kamara Elnöke a mostani küldöttgyűlésen jelentse be, hogy a következő 
TET ülés helyszínéül fogadja Szeged. A Csongrád Megyei Kamara Elnöksége javasolja, hogy 
évente három-négy kihelyezett TET ülést tartsanak. A helyszínekről a Küldöttgyűlésen 
döntés szülessen. 
 

Palánkai Tibor elnökségi tag:  
Javasolta, fogalmazzuk meg, hogy a TET-nek legyen súlya, döntések születhessenek. 
 

 
 
 



 
 

Nagy Imre:  
A Küldöttgyűlés anyagához készült javaslatát az Elnökség elé terjesztette, ebben a TET 
„reformjára” vonatkozót is. Ez, és a többi, mellékletben szereplő téma tájékoztatásul 
szolgál, a mostani ülésen nem kerül beterjesztésre, ezekről szavazás nem történik.  

 Felmérést készített az Elnökség eddig vállalt feladatainak végrehajtásáról.  
Korábbi elnökségi ülésen határozat született arról, hogy az elnökségi tagok a rájuk 
kiosztott prominens embereket megkeresnek egy összeállított törzsanyaggal ;  erre 
javaslatot állított össze (lásd melléklet!). 

 Hogyan áll ez az ügy? 
 
Schulcz Péter: 

 Megkereséssel élt időpont egyeztetés céljából. 
 
Vesmás Péter: 

Szegeden az egyik legnagyobb beruházási (munkalehetőségi) forrás az Egyetem. Szabó 
Gábor rektort a Kamarának kell összeállított anyaggal megkeresni és felajánlani az 
együttműködést a további fejlesztések, beruházások esetében. 

 Esetleg az újból induló MT Akadémiára meg kellene hívni a fontos témára. 
 
Nagy Imre:  

Erről már született korábban határozat. Ki lett osztva személyekre, hogy kiknek kit kell 
megkeresni. 

 
Az Elnökségben az az álláspont alakult ki, hogy a következő elnökségi üléseken számba veszik az 
elmaradt feladatokat. 
 
6. napirendi pont: Beszámolók a Taggyűlés előkészítésének állásáról.  
 
Schulcz Péter:  

a Kamara taggyűlése a küldöttgyűlés után (az ott született alapszabály módosítások 
figyelembevételével és Alapszabályunkban történő átvezetés szükségessége miatt ) 
leghamarabb április végén legyen. Javasolt az április 25. 

 
Nagy Imre:  

Nem lehet időpontban meghatározni, mivel nem tudjuk, hogy mikor kapjuk meg az 
Alapszabály véleményezését a minisztériumtól. 
 

Az Elnökség (6 igen, 1 nem szavazattal, 0 tartózkodással) a következőképp határozott: 
53/2014 (III.21.) Eln. hat.: A Csongrád Megyei Építész Kamara Elnöksége úgy határoz, hogy a 

CsMÉK taggyűlést április 25.-én fogja tartani, a minisztériumi véleményezés 

megérkezésétől függetlenül.  
 
Hajós Tibor elnökségi tag elment; ezzel az Elnökség létszáma 6 főre csökkent, továbbra is 
határozatképes. 
 
 
7. napirendi pont: Egyebek:  
 
Nagy Imre: 

A mellékletben szereplő írásos anyagot kiegészítve szóbeli tájékoztatást adott arról, hogy 
a Tiszapart TV-ben az építészetről szóló műsorsorozat készítése elkezdődött. 
Korábban elkészült egy lista arról, hogy kik legyenek a beszélgető partnerek 



 
 

Első előadás már elkészült, téma az ELI és a tudásváros, itt  
 Palánkai Tibor beszélgetett Dr. Szabó Gábor rektorral.  
Második előadás: Helyi Örökség témában 
 Papp Ádám beszélgetett Fehér Évával 
A továbbiak még nyitottak, ezeket kellene véglegesíteni  
Harmadik előadás: Építészet és társművészet felmerült vendégként: Wesselényi Garay 
Andor neve, továbbá Szuromi Pál művészettörténészé. 
Negyedik előadás esetében az, hogy Schulcz Péter beszélget B. Nagy Lászlóval 
A többi téma még kérdéses. 

 
Vesmás Péter:  

Felvetette, hogy az ötödik előadáshoz (Délalföld fejlődésének perspektívája határon 
átnyúló szemszögből) alkalmas lenne Dr. Zakar Péter történész, ő szívesen fel is kérné erre 
beszélgető társként. 
 

Nagy Imre:  
A beszélgetések előtt még a témák pontosításra kerülnek. 
Javaslatot kellene tenni, hogy az egyes előadások alatt folyó hátterében milyen épületek 
legyenek bemutatva. 
Javaslatok az előterjesztésben szerepelnek, felmerült még:  

Épületekre:  egy Török Csongor által tervezett lakóház 
  Tiszavirág HOTEL 
  Makó, Szentes, Csongrádon egy-egy épület  
Témára:  Kiüresedett belváros (bezárt üzletek) 

Amennyiben valakinek még lenne javaslata, három napon belül gondolja át, és elküldheti 
e-mailen. Az ezek után összeállt javaslatot véglegesnek kell tekinteni. 

 
Palánkai Tibor:  

Tájékoztatta az Elnökséget arról, hogy a MÉSZ vezetősége képviseletében Sáros László 
elnök megkereséssel fordult a Kamarához, hogy novemberben kihelyezett ülést tartana 
Szegeden. 
 

Palánkai Tibor elment, ezzel az Elnökség létszáma 5 főre csökkent, továbbra is határozatképes. 
 

Schulcz Péter:  
Dovalovszkiné pere a következőként alakult: levélben megkereste a Törvényszéket, hogy 
elfogultságra hivatkozva, más bírót jelöljenek ki a perben. A Törvényszék ezt a kérelmet 
elutasította. 
Más: Dovalovszkiné megkereste az Egészségbiztosítót, hogy nyugdíjemelést kérne. Ezt mi 
elhárítottuk azzal, hogy nem áll rendelkezésünkre ehhez anyag. 

 
Szemerey Márta alelnök:  
 Tájékoztatta az Elnökséget arról, hogy a szegedi kihelyezett TET ülés szállására  

különböző szállodákat keresett meg, árajánlat kérés céljából. Minden szállodában előleg 
befizetésével foglalhatók szobák. Ezt a Kamara nem tudja előre finanszírozni. 
Tervezett időpont májusban lenne.  
A termet 50-80 fő befogadására, a szállást 30-40 főre igényelte. 

 
Valkony Károly FB elnök: 

Felvetetette, hogy az alsóvárosi ferences kolostorban is meg lehet tartani az ülést. Szállás 
lehetőség is van. Ki kellene az Elnökségnek menni és megnézni a helyet. 

 



 
 

Schulcz Péter:  
Javaslatot tett az Elnökségnek, hogy a választott bizottságoknak – gondolva az Etikai 
Bizottságra (folyik két etikai eljárás) - díjazást kellene megállapítani 

 
Vesmás Péter: 
 Javasolta az Elnök fizetésének felemelését, az eddig elvégzett munkák alapján. 
 
Az Elnökség e kérdésekről nem dönthetett, tekintettel arra, hogy ez elsődlegesen Taggyűlés általi 
költségvetés kérdése. 
 
Schulcz Péter:  
 A budapesti küldöttgyűlésre vonattal kellene menni, a Kamara titkárának előre kellene 

jelezni, hogy kinek kell vonatjegy és elővételben megvételre fog kerülni. 
 
 
Az elnök az ülést bezárta. 
 
Szeged, 2014. március 25. 
 
 
                                        …………………………………………….. 
A Jegyzőkönyvet készítette:   Hornokné Fehér Zsuzsanna titkár  
 
 
 
                   …………………………………………….. 
Hitelesítette:       Schulcz Péter elnök  



 
 

melléklet 
ÍRÁSOS ELŐTERJESZTÉSEK 
 Elnökségi ülés 2014. március 
 
AZ 5. NAPIRENDI PONTHOZ  

A SZAKMAI CÍMADOMÁNYOZÁSI SZABÁLYZAT TERVEZETÉNEK MÓDOSÍTÁSI 
JAVASLATA  A MÉK KÜLDÖTTGYŰLÉSRE  
 
I. A CsMÉK küldötteinek határozati javaslatai (aláhúzva a beillesztett új szöveg): 
 
17/B /2014.(03.28.) sz. MÉK kgy határozat. 
A MÉK Küldöttgyűlése … igen, … nem szavazattal, …. tartózkodás mellett úgy dönt, hogy a 
címadományozási szabályzat tervezetében szereplő 1. 1. helyébe az alábbi kerül: 
1.1. Az illetékes területi kamara elnöksége az építésügyi és az építésüggyel összefüggő  
szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013 (VII.11.) Korm. rendelet 5. § (7) és 13. 
§ (1) bekezdésében előírtak szerint szakmai címet adományozhat a kamarai tagsággal  
rendelkező kérelmezőnek. 
4.4. A területi kamara elnöksége a cím adományozásánál a szakértői véleményben 
foglalt indokoló érvelést figyelembe veszi. Az elnökség döntését a szakértői vélemény 
megérkezését követő elnökségi ülésen hozza meg, ahol tanácskozási joggal biztosítani kell a 
szakértői testület képviseletét. 

(eredeti szöveg: 1.1. Az illetékes területi kamara titkára (a továbbiakban: titkár), valamint a Magyar 
Építész Kamara főtitkára (a továbbiakban: főtitkár) az építésügyi és az építésüggyel összefüggő 
szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013 (VII.11.) Korm. rendelet 5. § (7) és 13.§ (1) 
bekezdésében előírtak szerint szakmai címet adományozhat a kamarai tagsággal rendelkező 
kérelmezőnek. (…) 
4.4. A titkár a cím adományozásánál a szakértői véleményben foglaltakat kötelezően veszi 
figyelembe. A titkár döntését a szakértői vélemény megérkezését követő 30 napon belül 
hozza meg.) 

 

17/C/2014.(03.28.) sz. MÉK kgy határozat. 
A MÉK Küldöttgyűlése … igen, … nem szavazattal, …. tartózkodás mellett úgy dönt, hogy a 
címadományozási szabályzat tervezetében szereplő 5.1, 5.3, 5.4 pontok helyébe az alábbi kerül: 
5.1. Eljárásbeli kifogás esetén a döntés ellen a titkárnál beadott, a főtitkárhoz címzett 
fellebbezéssel lehet élni a kérelmezőnek, vagy a szakértői testület képviselőjének, a döntés 
kézhezvételétől számított 15 napon belül.  
5.3. A főtitkár az eljárást a 4.1-4.4 pontokban foglaltak szerint folytatja le azzal, hogy vizsgálja az 
eljárás szabályosságát.  
5.4. A másodfokú döntés ellen fellebbezésnek helye nincs. A főtitkár a döntésről értesíti a  
kérelmezőt, valamint a titkárt az 1.2. pontban foglaltak végrehajtása érdekében. 

(eredeti szöveg: 5.1. A titkár elutasító döntése esetén, a titkárnál beadott, a főtitkárhoz címzett 
fellebbezéssel lehet élni az elutasító döntés kézhezvételétől számított 15 napon belül. 
5.3. A főtitkár az eljárást a 4.1-4.4 pontokban foglaltak szerint folytatja le azzal, hogy minden  
esetben a MÉK elnöksége a szakértői véleményező. 
5.4. A főtitkár döntése ellen fellebbezésnek helye nincs. A főtitkár a döntéséről értesíti a  
kérelmezőt, valamint a titkárt az 1.2. pontban foglaltak végrehajtása érdekében.) 

 
 
 
 
 
 



 
 

 
II.  Indoklás:  
 
A 266/2013 Kormányrendelet (továbbiakban Korm.rend.) betű szerint nem a titkárt és főtitkárt 
nevezi meg adományozóként: 
"13. §  (1) A területi kamara az országos kamarai szabályzatában meghatározott eljárásrend 
szerint szakmai címet adhat a kamarai tagsággal rendelkező kérelmezőnek". 
A Korm. rend. 2.§ 12. pontjában (fogalomértelmezés) szerint területi kamara:  
„a tervező- és szakértő mérnökök, valamint építészek szakmai kamaráiról szóló 1996. évi LVIII. 
törvényben (a továbbiakban: Kamtv.) meghatározott területi mérnöki vagy területi építész 
kamara.” 
Kam.tv.: „2. § (1) A megyékben (több megyére kiterjedően vagy megyénként) és a fővárosban az e 
törvényben szabályozott kamarai tagsági feltételeknek megfelelő természetes személyek által 
létrehozott területi mérnöki, illetve építész kamarák (a továbbiakban együtt: területi kamara) 
nyilvántartott tagsággal, önkormányzattal, területi feladat- és hatáskörrel rendelkező 
köztestületek, amelyek közhasznú szervezetnek minősíthetők.” 
A Titkár nem =Kamara. A területi kamarának része a Titkárság, amely a Kam.tv. szerint 
közigazgatási típusú feladatokat lát el; A Titkár vezeti  a Titkárságot. Szakmai cím adományozása 
(tehát maga a döntés) nem minősíthető közigazgatási feladatnak, épp a szakmaiság okán. Ez 
önigazgatási, szakmai (köz)testületi döntést igényel, amelyre operatív testületként az elnökség 
nevesíthető döntéshozónak. 
Tehát a Szabályzat sem a jogi megközelítés alapján, sem az ésszerűség alapján nem nevesítheti 
a titkárt, főtitkárt a szakmai cím adományozójának. Még akkor sem, ha az eljárásban a 
Korm.rend. feladatot szab számukra: 
„5.§ (7)    A szakmai címek megállapítása során a (3) és (4) bekezdés szerinti hatásköri 
szabályokat kell alkalmazni.” 
„5.§ (3)    Első fokon a kérelmező lakóhelye szerinti területi építész kamara titkára, másodfokon a 
Magyar Építész Kamara főtitkára folytatja le a 3. § (5) bekezdés   b)–d) pontja és a 3. § (6)–(7) 
bekezdése szerinti szakmagyakorlási tevékenység engedélyezését, ha a kérelmező az építész 
kamara tagja vagy építész szakképzettséggel rendelkezik” 
Az előző érvrendszerből következik, hogy a Szabályzat alkotója nem értelmezheti úgy  fenti 
jogszabályt,  hogy a címadományozási eljárás lefolytatója egyben a döntéshozó maga. Az eljárás 
lefolytatását döntés-előkészítésnek lehet csak értelmezni. 
Semmi akadálya annak, hogy az elnökség nem csak bizonyos típusú címeket adományozhat 
(ahogy a tervezetben ellentmondásosan szerepel!), hanem az összeset. A szakértői testület 
véleménye így is ugyanúgy érvényesülhet. Kötelezni azonban nem lehet a szakértői vélemény 
figyelembevételét, mert akkor a jogszabályban rögzített területiség sérül. Ehelyett a szakértői 
testület képviseleti lehetősége, valamint fellebbezési lehetősége jelentené a vélemény 
figyelembe vételének  garanciáját, indirekt módon. 
A Korm. rendeletben rögzített fellebbezési lehetőséget eljárásjogi problémákra lehet csak 
értelmezni – a bírósági gyakorlat mintájára -, hiszen egy szakértői testület véleményét 
megfellebbezni (megváltoztatni, egy másik testülettel felülbírálni) értelmetlen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A módosító javaslatot egyhangúlag támogatja a CsMÉK elnöksége. 

Nagy Imre kamarai tag 
CsMÉK küldött 

Schulcz Péter kamarai tag 
CsMÉK küldött 

Sipos György kamarai tag 
CsMÉK küldött 

Hajós Tibor kamarai tag 
CsMÉK küldött 

Vesmás Péter kamarai tag 
CsMÉK küldött 

Palánkai Tibor kamarai tag 
CsMÉK küldött 

Szemerey Márta kamrai tag 
CsMÉK küldött 

http://jab.complex.hu/doc.php?docid=WKHU-QJ-XML-00000099600058TV
http://jab.complex.hu/doc.php?docid=WKHU-QJ-XML-00000099600058TV
http://jab.complex.hu/doc.php?docid=WKHU-QJ-XML-00000099600058TV
http://jab.complex.hu/doc.php?docid=WKHU-QJ-XML-00000099600058TV


 
 

 
III. Jogi lehetőség a módosító javaslat benyújtására 
 
A MÉK Alapszabály szerint : 

„3.3.12 A határozathozatal módja  
d.) A levezető elnök csak a meghívó mellékleteként megküldött, illetve az előzetesen szabályszerűen 
benyújtott határozati javaslatot bocsáthatja szavazásra.  
 „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 költségvetési tervhez a küldöttgyűlés 
időpontját megelőző 25, egyéb határozati javaslathoz 5 nappal bezárólag lehet módosító javaslatot 
benyújtani.” 
b.) Módosító javaslat benyújtására bármely kamarai tag jogosult, az őt nyilvántartó területi 
kamara elnökségén, vagy tagozat vezetőségén keresztül a jelen alapszabályban meghatározott 
feltételek mellett.  
c.) A módosító javaslatok véleményezésére megfelelő határidőt kell biztosítani az arra jogosultak 
számára. Az indítványokkal kapcsolatban véleményezési joga a területi kamarák és a MÉK 
elnökségének, a szakmai tagozatoknak, és a feladat és hatáskörrel rendelkező bizottságnak, továbbá 
törvényességi szempontból a MÉK felügyelő bizottságának van. 
(…) 
e.) A MÉK küldöttgyűlésén megtárgyalásra kerülő szabályzat tervezetekre módosítási javaslatokra, 
határozattervezetekre vitaanyagokra határidőre beérkezett módosító indítványt – küldöttek részére 
elkülöníthető módon - a Magyar Építész Kamara honlapján fel kell tüntetni, ezzel egyidejűleg az 
ügyben kijelölt, vagy egyébként véleményezésre hatáskörrel rendelkező bizottság részére kiadni.” 
„3.3.14 a) A szabályzatok elfogadásának és módosításának rendje  
a.) Alapszabály, és országos szabályzat szövegét érintő napirendi javaslatot küldöttgyűlés elé 
terjeszteni a területi elnökök testületének előzetes véleményezése után lehet.” 

 
Megjegyzéseink (meglátásunk szerint tavaly nov. 15-én rosszul értelmezték, amikor levették a 
napirendről az akkori javaslatunkat!):  
1. A 3.3.12 d) és a 3.3.13 a) pont első mondata szerinti meghatározást teljesítenünk kell. 
2. Utóbbi pont második (elég zavaros!) mondata szerinti 25 napos korlátozás, mint feltétel eleve 
nem teljesíthető, mert a MÉK honlapján olvasható tervezet dátuma március 13 (!).  Tehát ezt 
figyelmen kívül lehet hagyni. Másrészt betűje szerint a tervezet még nem szabályzat, tehát ebből 
kiindulva a 25 napos feltétel csak ismert, jóváhagyott szabályzatra vonatkozhat; vagyis emiatt is 
figyelmen kívül lehet hagyni. Annál is inkább így van ez, mert: 

„3.3.5 A küldöttgyűlés összehívásának általános szabályai  
d.) A küldöttgyűlési meghívót, a napirendi javaslatot és a határozatok tervezeteit a küldöttek részére 
legalább 15 nappal a küldöttgyűlés előtt meg kell küldeni” 

Azaz nyilvánvaló ellentmondás lenne, ha tervezetre is értelmeznék a 25 napos korlátot. 
3. A 3.3.13.c) szerint megfelelő határidőt kell biztosítani a módosító javaslatok véleményezésére: 
erre az a nyilvánvaló válasz, hogy na ezért van a 25 napos határidő, stb.; vagyis ez a feltétel is a 
már hatályos szabályzatokra vonatkozhat, nem a tervezetekre. Egyébként a megfelelő kifejezés 
gumiszabály, tehát ha mi pl. 5 napos határidőt megfelelőnek tartunk, azzal teljesítjük a feltételt 
(hiszen szerintünk meg tudja szervezni a véleményezést a MÉK vezetőség...) 
4. Tekintettel arra, hogy  - sem a fentieket figyelembe véve, sem betű szerint – a szabályzat 
tervezetekre nézve  nincs határidő meghatározva, ezért a 3.3.13.e) szerinti feltétel, miszerint csak 
a határidőre beérkezett módosító indítvánnyal foglalkoznak, irreveláns; azaz  a módosító 
javaslatunkat a MÉK vezetőségének kötelessége feltenni a honlapra…stb. 
5. A 3.3.14 a) szabálypontban szereplő feltétel -  betűje szerint - hatályos szabályzatra vonatkozik. 
azaz nem szabályzat tervezetekre. De nem értelmezhető  módosító javaslatokra sem, ugyanis  ez 
esetben állandó önellentmondásba kerülne a MÉK, hiszen így eleve lehetetlen módosító 



 
 

javaslatokkal élni. Esetünk jó példa erre, hiszen márc.13.-i dátumú az előterjesztett tervezet;  a 
TET természetszerűleg nem tárgyalhatta a megismerést követően megfogalmazott, előterjesztést 
módosító javaslatot. Helyes értelmezés tehát az, hogy az alaptervezet TET általi megtárgyalása 
megtörtént, a tervezetet módosító javaslatra pedig lehetőség van, amit nem kell TET elé vinni 
egyébként nem érvényesülhetne a következő szabály: „3.3.13.b.) Módosító javaslat benyújtására 
bármely kamarai tag jogosult, az őt nyilvántartó területi kamara elnökségén (…) keresztül …” 
 
------------------------------- 
AZ 5. NAPIRENDI PONTHOZ (beszámoló határozat végrehajtásának állásáról) 

A TET MŰKÖDÉSÉNEK SZABÁLYOZÁSA - alapelvek 
 
A MÉK Alapszabály szerint :  

„3.9 A területi elnökök testülete 
a.) A területi elnökök testülete (a továbbiakban testület) a területi építész kamarák 
elnökeinek országos – jogi személyiséggel nem rendelkező – érdekegyeztető fóruma. 
b.) A testület a MÉK alapszabályában és szabályzataiban meghatározott ügyekben 
véleményezési jogot gyakorol. Így különösen a testület véleményezi a költségvetési 
beszámolót és tervet, a tagdíj és szolgáltatási díj mértékére tett indokolást, továbbá a 
MÉK alapszabály és a szabályzatok szövegét érintő előterjesztéseket.  
c.) A testületet a MÉK Elnöke hívja össze a küldöttgyűlést megelőző 2 hónapon belül.  
d.) A MÉK Elnöke 30 napon belüli időpontra köteles összehívni a testületet, ha azt 
- az elnökség többsége, 
- a felügyelő bizottság, illetve 
- legalább három területi elnök írásban indítványozza.  
e.) Az elnök az indítvány benyújtásától számított 15 napon belül köteles postázni az ülés 
meghívóját. 
f.) A határidők eredménytelen eltelte esetén a területi kamarák elnökei közül a legidősebb 
(korelnök) jogosult és egyben köteles a testület haladéktalan összehívására. 
g.) A testület ülésére meg kell hívni: 
- szavazati joggal: a területi kamarák elnökeit, 
- tanácskozási joggal a MÉK Elnökét, alelnökeit és elnökségi tagjait, valamint a felügyelő 
bizottság elnökét. 
h.) A testület ülése lebonyolításának megszervezése az elnök, illetve a meghatározott 
személy feladata. 
i.) A testület feladatkörébe tartozik a MÉK alapszabálya, országos szabályzatai, segédletei 
valamint ezek módosítása tervezeteinek véleményezése, továbbá a költségvetési terv 
előzetes véleményezése.” 

Javasolt szabályok /elvek, a TET Működési Szabályzatához /Ügyrendjéhez 
-Évi 4 alkalommal / negyedévente - rotációs alapon - kihelyezett TET üléseket kell tartani, 
melyeket az érintett területi kamara elnöksége a MÉK elnökségével közösen rendez, mindkét 
testület részvételével.  
-A kihelyezett TET ülés szervezése, előkészítése a vendéglátó területi Kamara feladata. 
-A soron következő TET ülés helyszínéről, időpontjáról az azt megelőző Küldöttgyűlésen, vagy 
TET ülésen kell dönteni. 
-A kihelyezett TET ülésen  és/vagy kapcsolt rendezvényen biztosítani kell az érintett tagság 
részvételét. 
-A vendéglátó területi Kamara Elnöksége (max. 3) napirendi témát kezdeményezhet a 
kihelyezett TET üléseken 
-A kihelyezett ülés levezető elnöke a vendéglátó területi Kamara Elnöke. 
- Nemcsak véleményező fórum, hanem szakmai állásfoglalások tekintetében  - határozatok 
formájában - döntéshozó testület is. 



 
 

------------------------------- 
 
 
 
AZ 5. NAPIRENDI PONTHOZ (beszámoló határozat végrehajtásának állásáról) 

ALAPSZABÁLY-MÓDOSÍTÁS – A MÉK ALAPSZABÁLY-VÁLTOZÁSBÓL 
KÖVETKEZŐ MÓDOSÍTÁSOK 
 
Kivonat  a MÉK Alapszabály módosítás tervezetből : 
a.) A területi kamarák a tervezői jogosultság jogszerű gyakorlásának ellenőrzése érdekében saját 
illetékességi területükre kamarai biztos(oka)t nevezhetnek ki. Ha a biztos akadályoztatva van, 
jogkörét erre a célra kinevezett általános helyettes gyakorolja. 
 
Kivonat  a MÉK Alapszabály módosítás tervezetből  
5.8.4 A Szakmafelügyelet 
a.) A területi kamarák önállóan, vagy más területi kamarákkal, együttműködés keretében, közös  
Szakmafelügyeleti tanácsadó, döntés-előkészítő testületet (a továbbiakban: Szakmafelügyelet)et 
hozhatnak létre.  
A közös Szakmafelügyelet létrehozása elsősorban területfejlesztési régiónként javasolt. A 
Szakmafelügyelet állandó tagjai a kamarai biztosok, továbbá az érintett területi kamarák 
elnöksége által delegált egy-egy személy. A közös Szakmafelügyelet vezetőjét, - tagjai közül – 
maga választja, az önálló Szakmafelügyelet vezetőjét az illetékes elnökség nevezi ki. 
b.) A Szakmafelügyelet a hozzá beérkezett adatok alapján dönt véleményt nyilvánít etikai-
fegyelmi, névjegyzéki, ill. szakmafelügyeleti eljárás megindítása kérdésében, majd véleményét 
közli az illetékes területi kamarávalnál eljárást kezdeményez. 
c.) Működésük részletes szabályait, az érintett területi kamara alapszabályában, illetve az általa 
megkötött együttműködési megállapodásban kell rögzíteni. 
d.) A Szakmafelügyelet feladatait a területi kamara más bizottsága vagy elnöksége is elláthatja. 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
AZ 5. NAPIRENDI PONTHOZ (beszámoló határozat végrehajtásának állásáról) 

A DELEGÁCIÓK ÁLTAL KÉPVISELT TÖRZSANYAG VÁZLATA 
 
I. Megkereső levél, amelyben: ELŐTERVEZÉS FONTOSSÁGA; ALKOTÓ ÉPÍTÉSZ VERSENY; 
EREDMÉNYE: 

 szakmai feltételek előzetes tisztázása 

 tervező kiválasztása 

 minőségbiztosítás garantálása 

 felelősségbiztosítás garantálása 

 tervezési díj meghatározása 

 együttesen megtörténik. 
ÉPÍTÉSZETI VERSENY MÓDOZATAI/TERVAJÁNLATOK BESZERZÉSE; ÁRAJÁNLAT KÉRÉS HELYETT: 
 
 
 
 
 
 
 
 

tervajánlat vagy tervpályázat közbeszerzési értékhatár(ok) függvényében: 
a/ egyenes megbízás kisebb volumenű átalakítás, bővítés  ill. szerzői jog alapján 
(tárgyalásos eljárás)  
b/ tervajánlatok meghívásos beszerzése (ismert referencia alapján) irányár+ 
tervkoncepció kiválasztási szempont kötelező alkalmazásával 
c/ ajánlati tervek nyilvános beszerzése  irányár+referencia+tervkoncepció 
kiválasztási szempont kötelező alkalmazásával 
d/ meghívásos/nyilvános egyszerű tervpályázat  
irányár+referencia megjelenítése mellett  
e/nyilvános (nemzetközi) tervpályázat 
(irányár+referencia megjelenítése mellett  
 



 
 

 
 
II. Kínálati dokumentum: Tervpályázatokról szóló kiadvány 
III. Kínálati dokumentum: Ó-algyői párhuzamos megbízásos építészeti verseny 
 
 
………………………………………………………………………… 
 
 
 
AZ 5. NAPIRENDI PONTHOZ (beszámoló határozat végrehajtásának állásáról) 

A GAZDASÁGI TEVÉKENYSÉGÜNK SZABÁLYOZÁSA AZ ALAPSZABÁLYBAN 
 
I.  MÉK Alapszabály: a módosítás tervezete a Küldöttgyűlésre (kivonat) 

 
4. fejezet: A Magyar Építész Kamara gazdálkodása 
4.1.1 A kamara gazdálkodása 
(…) 
b.) A kamara gazdasági tevékenységet (ellenérték fejében, nyereség vagy haszonszerzés céljából 
rendszeresen folytatott termelő vagy szolgáltató tevékenység) nem végezhet. 
 
4.1.3 A MÉK bevételei 
a) Az országos kamara a működésével járó költségeket a következő bevételekből fedezi: 
aa) a tagdíj - és éves szolgáltatási díj és nyilvántartási díjrészesedésből, 
ab) az eljárási, valamint igazgatási szolgáltatási díjakból,, 
ac.) bírságokból, regisztrációs és adminisztrációs díjakból,  
ad) a kamara szolgáltatásaiért fizetett díjakból, 
ae) az egyéb (gazdasági tevékenység, pályázatok) bevételeikből. 
 
4.1.5 Egyéb bevételek  
A MÉK egyéb bevételeit képezi többek között: 
a.) az etikai-fegyelmi ügyben másodfokon kiszabott pénzbírság a MÉK Pénzügyi és gazdálkodási  
szabályzatában rögzítettek szerinti összege (hányada), valamint a másodfokú eljárásban 
megfizetett  
(kiszabott) teljes eljárási költség,. 
c.) a jogosultsági vizsga jogszabályban meghatározott mértékű díja,. 
d.) pályázati bevételek,  
e.). Nonprofit gazdasági társaság gazdálkodásából származó bevétel, 
f.) egyéb gazdasági tevékenyég. 
 
II.  CsMÉK Alapszabály:  a módosítás tervezete (változatlan) 
 

IV. GAZDÁLKODÁS SZABÁLYAI 

 

15. §. A GAZDÁLKODÁS JELLEGE, ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI 

1./  A CsMÉK, mint Területi Kamara önállóan gazdálkodó jogi személyiségű szervezet. 

2./ Gazdálkodását a hatályos jogszabályok, az Alapszabály, és költségvetés alapján végzi, amelyet 

az Elnökség előterjesztésére a Taggyűlés hagy jóvá. 

3./ A 2. pontban felsorolt szabályok betartásával a gazdálkodást az Elnök irányítja. A számviteli 

szabályok betartásáért a Titkár felelős. 

4./ A Kamara gazdálkodását a Felügyelő Bizottság ellenőrzi. 



 
 

5./ A Csongrád Megyei Építész Területi Kamara a működésével járó költségeket a következő 

bevételekből fedezi: 

a./ Tagdíjakból, 

b./ Igazgatási szolgáltatási díjakból, 

c./ regisztrációs és adminisztrációs díjakból, 

d./ szolgáltatási díjakból (önkéntes szolgáltatási díjból) 

e./ A névjegyzéki nyilvántartási díjakból
i
 

f./ Egyéb bevételekből, pl. tagdíj késedelmi pótléka, bírság stb.
ii
 

g./ Gazdasági tevékenységből
iii

 

h./ a Magyar Építész Kamara Küldöttgyűlése által évenként meghatározott, 

Pénzügyi és Gazdálkodási Szabályzatban megállapított egyéb bevételekből
iv
 

6./ Az 5. pontban felsorolt (a-d) díjak országosan egységesek, melyeket a MÉK Pénzügyi és 

Gazdálkodási Szabályzat Éves Díjtáblázata szerint kell felszámítani. (Lásd III. 

melléklet).
v 

7./ A Csongrád Megyei Építész Kamara feladatainak ellátása érdekében csak közhasznú 

társaságot alapíthat, és csak közhasznú társaságban szerezhet részesedést. Az alapítással és 

részesedés szerzéssel kapcsolatos döntés a Taggyűlés hatásköre, míg a tulajdonosi feladatok 

egyéb teendőit az Elnök látja el. 

8./ A Csongrád Megyei Építész Kamarának működése biztonsága érdekében Tartalékalapot kell 

képeznie. Az alap az éves működési költségek legalább 10 %-a. (Mód. Jav: 25%-a)
vi
Az 

alapot csökkenteni csak ideiglenesen, kellő indokkal, az Elnökség és a Felügyelő Bizottság 

együttes egyetértése esetén lehet. 

9./ A Csongrád Megyei Építész Kamara a taggyűlés által egy naptári évre vonatkozóan 

elfogadott költségvetési terv szerint gazdálkodik. A naptári év leteltével a soron következő 

taggyűlésig az elnökség az előző évben elfogadott költségvetés keretei között köteles tovább 

gazdálkodni. A költségvetés egyes tételei között az elnökség átcsoportosítást hajthat végre, 

azonban erről az éves költségvetési beszámolóban indoklást készít. 

10./  A CsMÉK - kötelezően betartandó – Pénzügyi Szabályzatát a II. sz. melléklet 

tartalmazza.
vii

 

 

17. §. KÖLTSÉGVETÉS 

1./ Az Elnök vezetésével, a Taggyűlés által elfogadott költségvetési terv alapján minden évben 

költségvetést kell kidolgozni, amit az Elnökség fogad el, legkésőbb a könyvelő által 

elkészített éves beszámoló elkészülte után (április 30.) 1 hónapon belül.  Indokolt esetben 

rendkívüli-, vagy pótköltségvetés (máskor) évközben is előterjeszthető.
viii

  

2./ A Költségvetés tartalmi részletezettségének maghatározása elnökségi hatáskör, de tartalmaznia 

kell legalább: 

A bevételi oldalon: 

- a tagdíj összegéből, regisztrációs díjból,  

- eljárási díjakból, 

- kamatokból, 

- gazdasági tevékenységből, 
- egyéb bevételekből 

tervezett bevételt. 

       

A kiadási oldalon:  

 - a tartalékalap hiányának pótlását, 



 
 

- a személyi jellegű, 

- a dologi jellegű, 

- a közfeladatok ellátáshoz kapcsolódó, 

- egyéb  

várható költségeket.
 ix

 

3./ A Költségvetést úgy kell megállapítani, hogy a bevételek és a kiadások egyensúlyban 

legyenek.  

Hitel csak a Taggyűlés határozatával vehető igénybe. 

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------- 

 
EGYEBEK NAPIRENDI PONT 

KERENGŐ – ÉPÍTÉSZETI MAGAZINMŰSOR A PART TV-BEN A  
 
Tisztelt Kollégák, a legutóbbi elnökségin jegyzőkönyvileg abban maradtunk, hogy (az 
improvizálások elkerülésére) egy listát állítunk összea tárgybani nyitott kérdésekben; ehhez 
ezennel fölvállalom, hogy javaslatokat gyűjtök. Kérek Mindenkit, javaslattételre (aztán pénteken 
véglegesíthetjük, ez fontos lenne!), az alábbiak ismeretében. 
 
ELDÖNTÖTT TÉMÁK a 3 alakos (műsorvezető+közismert személyiség+Kamara delegáltja) 
 beszélgetős fő műsorhoz 
1. A Szegedi Lézerközpont és Tudáspark építészeti kérdései 
2. A helyi örökségvédelem aktuális dilemmái (megyei példákkal) 
3. Építészet és a társművészetek régen és most (megyei példákkal) 
4. ELI Tudományos Park megvalósítása – a helyi építészek, mérnökök szerepe 
5. A Szeged-Szabadka-Temesvár térség fejlődése, városépítészete  
6. Modern építészet, posztmodern építészet, minimál-építészet, utána...? 
 
Az első műsor  24.-én kerül adásba, a többi utána kéthetente (a második és  harmadik előkészítés 
alatt).  
Az 1., 2., 3. eldöntött cím, a 4. 5. 6. címe pontosítható (javaslatok?) 
CsMÉK által delegált beszélgetőpartner építészek: 
1.Palánkai Tibor 
2. Pap Ádám 
3. Wesselényi Garay Andor 
4. Schulcz Péter 
5. Vesmás Péter 
 
A szerződésben foglalt megállapodás szerint  - állandó rovatként, kb. 3 percben,  „Miért szép” 
címmel - egy-egy nemrég megvalósult új épület kerül bemutatásra. Az épületről külső és belső 
fotók/videók készülnek, amely képi megjelenítés  alatt a szerkesztő-műsorvezető értékelő-
bemutató narratívája fut. 
. Első alkalommal a vásárhelyi Gingko szálló (ez már biztos), másodikként a szegedi Art’ Hotel kerül 
bemutatásra. 
Megfontolandó Szempontjaim a bemutatandó épületek listájához: 
- Közelmúltban megvalósult új épület legyen 
- Elnökségi tag ne legyen az alkotó (lehetőleg más vezetőségi tag se), mert rossz lenne az 
optikája a tagság előtt.  
- A megye más településeiről (városaiból) is legyenek bemutatásra érdemes épületek, ne csak 
Szegedről és Vásárhelyről 



 
 

- Alapvetően pozitív példaként szolgáljanak (építészet presztizse!) 
- Nem kizárt, ha más Kamaránál tag az alkotó, de jó lenne inkább a helyi építészek presztizsét 
emelni  
- Legyen minél több javaslat, hogy lehessen válogatni 
 
 (Megjegyzés: szóbajöhető egyéb témák; amelyek az év második felében kerülhetnek forgatásra: 
Regionalista építészet = vidéki építészet=hagyományőrző építészet?  
Városi foghíjakról,  (pl. Indóház tér, Centrum-Gödör, Kass szálló, stb.)  
A szegedi Tisza pályaudvar jövője (Biopolisz Tudományos Park?) 
Felújított közparkok, közterek (megyei példák, tanulságok)   
Zöldtetők, passzívházak (megyei példák, tanulságok) 
 
 
 
--------------------------------------- 
 

                                            
i
A 15.§ 5./d-hez: Pontosítások, és pótlások (az önkéntes szolgáltatási díj és a névjegyzéki nyilvántartási díj is bevételi forrás) 
ii
A 15.§ 5./e-hez: Pontosítás, a késedelmi díj a tagdíjhoz kötődik  

iii
A 15.§ 5./f-hez:  A CsMÉK-nek élni kell a Kamtv. módosítása által lehetővé tett gazdasági tevékenység lehetőségével  

iv
 15.§ 5./g-hez: A bevételek lehetősége és azok mértéke változhat, ami az országos MÉK Küldöttgyűlés döntése, erre célszerű 

utalni. 
v
 15.§ 6./-hoz: A mellékletként való csatolás nagyon fontos, közvetlen információ a tagság számára. 

vi
 15.§ 8./-hoz: Indok: az alternatívaként felvetett nagyobb összeg a működési biztonságot szolgálja. 

vii
 15.§ 10./-hez: Nagyon fontos  a pénz-és számlakezelés szabályozása, ennek menetéről a tagságnak is tudnia kell, tehát az 

Alapszabályhoz célszerű kötni, egy  
mellékletben. 
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 A 16.§ 8/-hoz: A CsMÉK jelenlegi helyzete ez az eset. 
ix
 pontosítás 


