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JEGYZŐKÖNYV/ ELFOGADOTT HATÁROZATOK 
 
 
JELEN VANNAK A CSATOLT JELENLÉTI ÍVEN SZEREPLŐK 
 
ELNÖKSÉG LÉTSZÁMA 7 FŐ, MEGJELENT 5 FŐ 
 
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.  

Nagy Imre ügyrendi javaslattal élt, mely szerint, a hozzászólások időtartamban 1-2 percre 
korlátozódjanak, illetve az írásos anyag előterjesztés kiegészítése pedig 5 perce 
korlátozódjon, így lehet csak tartani az előjegyzett időpontokat.  

 
Az Elnökség az ügyrendi javaslatot egyhangúlag elfogadta. 
 

Schulcz Péter ismertette:  
Nagy Imre jelezte, hogy napirendi pont kiegészítésként 1/a pontnak szeretné 
felvenni a legutóbbi közbeszerzési aktus tapasztalatát megbeszélni. 6. napirendi 
pontban szereplő belső kapcsolattartás, információ áramlás legyen külön 
napirendi pontként kezelve. Hornokné Fehér Zsuzsanna titkár asszony előzetesen 
jelezte, hogy Tagsági ügyei vannak, ez a 7. napirendi pontként lenne felvéve. 

 
Valkony Károly a napirendi pontok fontosság sorrendjét változtatni kívánja. 

Az Elnökség a plusz napirendi pontok felvételét és a napirendi pontok sorrendjének 
fontossági sorrendjében történő változtatását egyhangúlag elfogadta. E szerint a napirend 
így alakult: 

 
NAPIREND: 

1. Az elkövetkező időszak menetrendjének megtárgyalása és rögzítése 

szóbeli előterjesztő: Schulcz Péter  



 
 

 

2. A tervezett taggyűlés napirendi pontjainak összeállítása, az előkészítés és 

felelősök, a beszámolók állása (elnöki, költségvetési, FB, EFB) 

szóbeli előterjesztő: Schulcz Péter  
 
3. Belső kommunikáció, kapcsolattartás, információáramlás 
szóbeli előterjesztő: Schulcz Péter Nagy Imre 
 
4. Tagsági ügyek 

előterjesztő: Hornokné Fehér Zsuzsanna 
 
5. Szentesi kórház közbeszerzési pályázat  
előterjesztő: Schulcz Péter elnök 
 
6. TV műsorok állásának ismertetése 

előterjesztő: Schulcz Péter, Nagy Imre 
 
7. Egyebek  

tájékoztatás a titkársági munka változásairól,  
Dovalovszkiné munkaügyi per fordulója 

 
1- napirendi pont: Az elkövetkező időszak menetrendjének megtárgyalása és rögzítése 

 
Schulcz Péter elnök  

Tájékoztatta az Elnökséget a következő időszakban Szegeden szervezendő programokról, 
továbbképzésekről 
1. Megújuló energia Magyarország és Románia határ menti 4-4 megyéjében. Ingyenes 

továbbképzés 
Időpont : 2014. ápr. 25-26. 
Helyszín: Szeged, TESCO parkolóban felállított sátorban 
 

2. A taggyűlés tervezett időpontja 2014. május 9.-e; ez előtt 15 nappal ki kell küldeni az 
összeállított anyagot. Az idő rövidsége miatt a Kamara titkárságán kell a nyomtatást 
megoldani. A Minisztériumtól még mindig nem kaptuk vissza az Alapszabály 
véleményezését. 
 

3. Ökológikus építészet, Artifex kiadó szervezésében 
Időpont :2014. május 15. 
Helyszín: Szeged, TIK-ben  
A Kamara megállapodást kíván kötni az Artifex kiadóval kedvezményes részvételi díj 
összegében. A Kamara 1000 Ft/fő díjjal járulna hozzá a kamara tagjai 
továbbképzéséhez. Ezen felül a tagok bruttó 4000Ft/fő díj helyett 1500Ft/fő díjért 
vehetnek részt a konferencián. 
A Kamara ezzel is szolgáltatni kíván a Tagok részére.  

 
Az Elnökség (4 igen 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) a következő határozatot hozta:  
54/2014(IV.18.) Eln. hat.: A Csongrád Megyei Építész Kamara Elnöksége úgy határoz, hogy a 

2014. május 15-én Szegeden az ARTIFEX kiadó által szervezett továbbképzésen a 

CsMÉK, a kiadóval kötött megállapodás alapján a Csongrád Megyei Építész Kamara 

tagjainak és önkéntes szolgáltatási díjat fizető nyilvántartottai részére 1000Ft/fő 

hozzájárulást biztosít.  



 
 

 
4. Elnökségi ülés 

Időpont: 2014. május 23. 
Taggyűlési eredményei, TET program 
 

5. Nemzetközi Építők Napja alkalmából 
Időpont: 2014. május 6-7. 
1. nap:  VII. Nemzetközi Építésügyi Konferencia 

„A régió jövője – a Tisza megújulása” 
Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 
2. nap: Szögedi Építők Napja 
Gellért Szabadidőközpont 
A korábbi passzív hozzáállás ellentételezéseként Kamara is képviseltetné magát. 
 

6. Akadálymentesítés a tervezésben 
Időpont :2014. május 22-23. 
Helyszín: Szeged, Vedres István Építőipari Szakközépiskola 
 

7. szegedi kihelyezett TET Ülés  
Időpont: 2014. június 26-27. 
 

Shulcz Péter tájékoztatta az Elnökséget a vidéken tartandó TET Ülések programtervezetéről. 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 terv szerint a CsMÉK lett volna. Mivel erre az időpontra a 
szervezési akadályok merültek fel, ezért a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kamarával 
elcseréltük a két időpontot. Így a Szegeden történő TET ülés időpontja 2014 június 26-27-
ra módosult. 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. Így 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: Szőkedencsi Géza, Tér és Forma, Balogh László. Az ülés 
péntek és szombati napokat vesz igénybe, esetleg vasárnapra szervezhető egy szélesebb 
körű építészeti konferencia. 
A TET ülés részletes programja a Miskolci TET ülés után a MÉK-kel közösen kerül 
összeállításra. 
 

Az Elnökség (4 igen 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) a következő határozatot hozta: 
55/2014 (IV.18.) CSMÉK Eln. hat.: A Csongrád Megyei Építész Kamara Elnöksége úgy határoz, 

hogy a 2014. június 26-27.-én Szegeden szervezendő TET ülés helyszínének eldöntéséhez  

az Alsóvárosi Ferences Kolostor vezetőjével felveszik a kapcsolatot. A szervezés 

felelősének Szemerey Mártát és Hornokné Fehér Zsuzsannát bízza meg.  
 

Nagy Imre elnökségi tag: 
A taggyűlés időpontját úgy kell kijelölni, hogy ha a Minisztériumból visszaérkezik az 
Alapszabály véleményezése, akkor még kell egy pár nap az anyag átdolgozása. 



 
 

Az Elnökségre terhelt feladatot számon kellene kérni. Rendezni kellene a határozatok 
végrehajtását, vagy elhalasztását. 

 
Az Elnökség (4 igen 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) a következő határozatokat hozta: 
56/2014 (IV.18.) CSMÉK Eln. hat.: A Csongrád Megyei Építész Kamara Elnöksége úgy határoz, 

hogy a CsMÉK taggyűlés május 14.-én, szerdán módosított időpontban kerül 

megrendezésre.  
 
Az Elnökség (4 igen 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) a következő határozatokat hozta: 
57/2014 (IV.18.) CSMÉK Eln. hat.: A Csongrád Megyei Építész Kamara Elnöksége úgy határoz, 

hogy a kiegészítésként becsatolt elnökségi határozatok minden egyes elnökségi ülésen 

áttekintésre, teljesítésük számon kérésre kerüljenek, és ez a feladat állandó napirendi 

pontként szerepeljen az üléseken.. 

 

 

2- napirendi pont: A tervezett taggyűlés napirendi pontjainak összeállítása, az előkészítés és 

felelősök, a beszámolók állása (elnöki, költségvetési, FB, EFB beszámolók). 

Schulcz Péter : 
Tájékoztatta az Elnökséget, hogy a beszámolók nagy része befejezésre vár. A folyamatos 
időpont csúszások miatt azokat aktualizálni kell.  

 

Valkony Károly FB elnök:  
 A Felügyelő Bizottság a beszámolóját az elnökségi beszámoló után tudja befejezni.  

A FEB értékeli az új kamarai vezetés erőfeszítéseit. Tisztában van a kezdeti nehézségekkel, 
ezért csak pár építő jellegű javaslattal kívánja a Kamara működését segíteni. 
A Kamara elvi felépítése más, mint a korábbi Kamaráé. 
Látszik, hogy „Szolgáltató Kamara” –ként kíván tovább működni az Elnökség. 
Az Alapszabály mellett további szabályzókat kell alkotni. 
Erősíteni kell a társszervezetekkel a kapcsolatot. 

 
Szemerey Márta alelnök: 

A Taggyűlés tervezett napirendi pontjai között nem találni olyan pontot, ami az előző 
kamarai vezetés folyamatban lévő ügyeiről adna tájékoztatást. 

 
Schulcz Péter: 
 Az Ad-Hoc Bizottság beszámolójában nyilván lesz erről szó. 
 A Taggyűlés napirendi pontjait már korábban összeállítottuk, van-e hozzá javaslat? 
 
Nagy Imre: 

Meg kellene beszélni, hogy a beszámolók és a költségvetés hogyan legyenek  
előterjesztve. Mivel az Elnökség terjeszti elő. 
Javaslata, hogy a költségvetés és annak szövegezése az Alapszabály szerint legyen 
összeállítva és előterjesztve. Elnöki, elnökségi és bizottsági tiszteletdíjakról van szó, így 
legyen előterjesztve a költségvetésben. Az Alapszabály szóhasználatát kell a 
költségvetésben megfogalmazni. 

 
Schulcz Péter: 
 Ígéretet tett arra, hogy a beszámolók aktualizálásra kerülnek és az Alapszabály 

szövegezése alapján a költségvetésre vonatkozó előterjesztés az Alapszabály 
fogalomhasználatával átdolgozásra kerül 
 



 
 

 

3- napirendi pont: Belső kommunikáció, kapcsolattartás, információ áramlás 
 
Nagy Imre:  

A belső kommunikáció nem működik. Annak ellenére, hogy az ügyrendünk szerint kamarai 
kérdésben a válaszadás kötelező. Bizonyításképpen egy kimutatást készített, melyeket az 
Elnökség elé terjesztett. Két lehetőség van. A Kamara Elnöksége az Ügyrendjét 
visszavonja, vagy felülvizsgálja és átdolgozza. 
A MÉK Alapszabályában rögzítve van az elektronikus szavazás lehetősége. Javaslat: a 
Csongrád Megyei Építész Kamara Alapszabályában az elektronikus szavazás lehetőségének 
rögzítése. Ennek eredménye lehet, hogy nagyobb súllyal és nagyobb felelősségérzettel 
válaszolnak az Elnökségi tagok egyes körbe küldött kérdésekre. 
A honlapot meg szeretnénk újítani. Egy új szerkezetű honlap lenne. A „követő” funkcióra 
hívta fel a figyelmet. Ez azt jelenti, hogy ha bejegyzés születik, azonnal értesítést kapna az 
Elnökség, hogy bejegyzése érkezett. Ezt ki lehetne terjeszteni, kötelezővé téve. Ezzel a 
honlap lenne a belső kommunikáció terepe. 
 

Hajós Tibor elnökségi tag megérkezett, ezzel az Elnökség létszáma 5 főre emelkedett. 
Valkony Károly az előre történt bejelentésnek megfelelően elment. 
 
Talmácsi István elnökségi tag: 

Nem lehetne minden levelezést a honlapon elvégezni, de célszerű lenne digitális formába 
áthelyezni az egymás közötti levelezést. Nagy Imre javaslata a honlap megváltoztatása. 
Mindenképpen célszerű lenne a honlapot érdekesebbé tenni, más kivitelű változtatását 
végrehajtani. A Honlap kérdését nem lehet elnökségi ülésen részletesen megtárgyalni. 
Javaslom, a honlap változtatásának kérdését két este beszéljük át, szűkebb körben. Hogy 
legyen átalakítva, mit tartalmazzon, stb…. 

 
Schulcz Péter: 
 Döntést kellene hozni, hogy legyen-e ez a megbeszélés illetve a honlap változtatása. 
 
Nagy Imre: 

Statisztika mutatja ki a honlap használatát. A Tiszapart TV-nél építészetről szóló 
műsorsorozatnak a honlapon nagyon kevés bejelentkezője volt. Ebből az következhet, 
hogy nagyon kicsi a honlap látogatottsága. A kommunikáció kérdésében a következő 
elnökségi ülésen újból napirendi pontként tárgyaljuk, addig javaslatokat várunk 
mindenkitől. 

 
Schulcz Péter: 
 Az Elektronikus szavazás Alapszabályban történő felvételéről szavazzunk. 
 
Talmácsi István:  

Felvetette, hogy, az Alapszabályban csak az elektronikus szavazás lehetősége legyen 
rögzítve; viszont az Ügyrendben kellene részletesen szabályozni ennek működését. 

 
Az Elnökség (3 igen 1 nem szavazattal, 1 tartózkodással) a következő határozatot hozta: 
58/2014 (IV.18.) CSMÉK Eln. hat.: A Csongrád Megyei Építész Kamara Elnöksége  úgy határoz, 

hogy az Alapszabályban az elektronikus szavazás lehetősége szerepeljen, mely a CsMÉK 

Elnökség ügyrendjében részletezésre kerül. 

 
 
 



 
 

 
Az Elnökség (4 igen 0 nem szavazattal, 1 tartózkodással) a következő határozatot hozta: 
59/2014 (IV.18.) CSMÉK Eln. hat.: A Csongrád Megyei Építész Kamara Elnöksége  úgy határoz, 

hogy a honlapot megújítja. A belső és külső kommunikációt a honlapra alapozva 

digitális alapokra helyezi. 

 

 

4- napirendi pont: Tagsági ügyek 
 
Az Elnökség (5 igen 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) a következő határozatot hozta: 
 
60/2014 (IV.18.) CSMÉK Eln. hat.: A Csongrád Megyei Építész Kamara Elnöksége úgy határoz, 

hogy Kaposta Áron okl. építészmérnököt, É korlátlan jogosultsággal a Csongrád Megyei 

Építész Kamara tagjai sorába 2014. május 21. napjával felveszi, azzal a feltétellel, hogy a 

beadott anyagban szereplő tulajdonneve (Kaposta Aron, Káposzta Áron, vagy Kaposta 

Áron) tisztázásra kerül. Tagsági száma: (06-0404) 

 
 

5. napirendi pont: Szentesi kórház közbeszerzési pályázat 
 
Schulcz Péter elnök: 

Tájékoztatta az elnökségi tagokat, hogy a szentesi kórház közbeszerzési pályázatának 
kiírása ellen tiltakozással élt a Kamara. A honlapon közzé lett téve a  tiltakozás. Ennek 
eredményeképpen a Magyar Mérnöki Kamara elnöke, Barsiné Pataky Etelka szintén a 
tiltakozását fejezte ki MTI-ben, a Csongrád Megyei Kamara tiltakozásából beemelve 
részleteket. 

 Amennyiben ez a kommunikáció működik, így kell kifelé a véleményeket nyilvánítani. 
 
Nagy Imre: 

A hirdetmény közbeszerzési pályázatának bírálásánál, mindig a Közbeszerzési törvényre 
hivatkoznak a bírálók. A törvény módosítását kellene a Kamarának kidolgozni és a TET elé 
vinni.  

 
Schulcz Péter elnök: 

A szegedi TET ülésen újból fel kellene eleveníteni a Minimál díj számításról szóló rendelet 
kérdését. Bár a Kormánynál a javaslat elakadt, újból fel kellene venni a minisztériummal a 
kapcsolatot. 

 
Nagy Imre: 

Témaként javaslom még a TET-en megtárgyalni az Elnökség által elfogadott 
Címadományozási Szabályzat módosítást. 

 

Az Elnökség (5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) a következő határozatot hozta: 
61/2014 (IV.18.) CSMÉK Eln. hat.: A CsMÉK elnöksége – a legutóbbi nyílt közbeszerzés 

tapasztalataiból kiindulva  úgy dönt, javaslatot dolgoz ki a Kbt. törvény korrekciójára; a 

javaslatot a soron következő (szegedi) TET ülés elé terjeszti azzal, hogy a BM, a MÉK, a 

MMK karolja fel és képviselje a kormánnyal való tárgyalásokon. További 

témafelvetések: a minimál díj rendelet kérdése és a Címadományozási Szabályzat 

módosításának javaslata. 

 

 

6. napirendi pont: TV műsorok állásának ismertetése 



 
 

Nagy Imre: 
Tájékoztatta az Elnökséget, hogy a harmadik adás az előzetesen megbeszélt programtól 
eltért. Kiss Lajos kolléga beszélgetett a műsorban T. Molnár Gizellával, Klebersberg és az 
építészet címmel (lényegében a kulturális decentralizációról). 
A tervezett negyedik előadás: Gulyás László történész, közgazdász lenne Vesmás Péter 
építész beszélgetőtársa, Szeged-Szabadka-Temesvár, közös vonások a történelmükben és 
az építészetben munkacímmel. 
A tervezett ötödik műsorban még nem biztos, hogy elvállalja B. Nagy László a beszélgetést 
az ELI tudáspark megvalósulásáról. Ha elmarad, ehelyett javaslatot vár az elnökségi 
tagoktól. 
Bemutatandó épületek közé még mindig javaslatokat vár. Eddig bemutatott, illetve 
eldöntött épületek: 
  ART Hotel 
  Tiszavirág Hotel 
  Újszegedi Tiszaparti Iskola (Sipos György épülete) 
  Zárda u.-i lakóház (Abou-Abdo Tamás épülete) 
Garay Andor csak június végén tudná az előadást vállalni. 
Hatodik tervezett téma az Építészet és a társművészetek: Szögi László vagy Szilágyi Ferenc 
közül, amelyik elvállalja, az szerepel. 
 

Talmácsi István elment, ezzel az Elnökség létszáma 4 főre csökkent, továbbra is határozatképes. 
 
 

7. napirendi pont: Egyebek:   

Schulcz Péter:  

Tájékoztatta az Elnökséget, hogy Hornokné Fehér Zsuzsanna továbbiakban csak a 
Csongrád Megyei Építész Kamara titkári állását fogja ezek után elvállalni. Ezért a 
titkári munkarend visszaáll az eredeti megállapodásra. 
  Hétfő, kedd: egész nap 
  Péntek: délután 
Mivel eddig a Kamara munkaeszközt nem vásárolt, ezért beruházni kellett egy 
laptopba és egy telefonba. Ennek értelmében a korábban megadott telefonszám is 
megváltozott. 

 Tájékoztatta az Elnökséget arról, hogy Hornok Dóra ideiglenesen a Kamarába 
felvételre került, a korábbi megállapodás szerint az újbóli titkársági dolgozói 
állásra jelentkezők között újbóli meghallgatás megtörtént. Ezek alapján került Ő 
kiválasztásra. 

 
Schulcz Péter: 

Beszámolt róla, hogy Dovalovszkiné munkaügyi pere várhatóan pár hét múlva 
lezárul. Dovalovszkiné hitelt érdemlően nem tudja igazolni, hogy mire vette fel a 
pénzeket a bankból. Valószínű, hogy úgy is fellebbezés lesz utána beadva, így a per 
biztosan folytatódni fog. 

 
Nagy Imre: 

Tájékoztatta az elnökségi tagokat, hogy a megelőző napon Vesmás Pétert 
megválasztották a SZAB Építészeti és Városrendezési Munkabizottság elnökének.  

 
 



 
 

Schulcz Péter: 

Ez a Kamarának egy további lehetőség közös programok szervezésére, 
nyomatékosabb megjelenésre. 

 
Schulcz Péter:  

Tájékoztatta az Elnökséget, hogy továbbiakban egy nagyobb kiállítóteret 
szeretnénk bérelni, ahol különböző kiállításokat tartanánk. Erre a Minisztériumtól 
szeretnénk támogatást kérni. 

 
Hajós Tibor elnökségi tag:  

Felvetette a CPR termékrendelet problematikusságát. Javasolta, hogy létre kellene hozni 
egy honlap felületet, ahova fel lehetne tölteni mindenkinek a saját adatait, így egy 
állandóan bővülő adatbázist tudnánk létrehozni, ami mindenki segítségére lehetne a 
tervezésben. 

 
Schulcz Péter: 

Fontos lenne a tervezői felelősség kérdéséről beszélni, annak érdekében, hogy a tervezők 
is kössenek felelősség biztosítást. Sajnos most a tervezési díj nincs arányban a 
felelősséggel. 

 

 
 

 
Szeged, 2014. április 25. 
 
 
 
 
                                        …………………………………………….. 
A Jegyzőkönyvet készítette:   Hornokné Fehér Zsuzsanna titkár  

 
 
 
                     ……………………………………… 
Hitelesítette:         Schulcz Péter elnök  


