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JEGYZŐKÖNYV/ ELFOGADOTT HATÁROZATOK 
(írásos előterjesztés a mellékletben) 

 
 
JELEN VANNAK A CSATOLT JELENLÉTI ÍVEN SZEREPLŐK 
 
ELNÖKSÉG LÉTSZÁMA 7 FŐ, MEGJELENT 6 FŐ 
 
MEGHÍVOTTAK LÉTSZÁMA 6 FŐ, MEGJELENT 5 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, azzal a kiegészítéssel, hogy az előzetesen kiadotthoz képest 
tagsági ügyeket is kell tárgyalni (ez lenne a 2. napirendi pont), továbbá a meghívottak jelezték, 
szeretnék, ha témájukat előbbi időpontban tárgyalnánk (ez lenne így a 3. napirendi pont), a többi 
napirendi pont értelemszerűen tolódik.  
Az Elnökség a napirendi javaslatot az ismertetett változtatásokkal egyhangúlag elfogadta. 
 
NAPIREND: 

1. A szegedi TET programjának véglegesítése, a szervezés állása, a CSMÉK által 

előterjesztendő javasolt napirendi pontok, a szakmai cím odaítélése körüli problémák 

szóbeli előterjesztő:  Schulcz Péter elnök (írásos előterjesztés a mellékletben) 
 

2. Tagsági ügyek 
szóbeli előterjesztő: Hornokné Fehér Zsuzsanna titkár 
 

3. A Választási Jelölő Bizottság megalakulása, a Stratégiai Tanácsadó Testület létrehozása 

 

4. 2014. első negyedévének költségvetési eredményei (beszámoló); a költségvetés 

elfogadása (írásos előterjesztés a mellékletben) 

szóbeli előterjesztő: Schulcz Péter 
 
 



 
 

5. A taggyűlés értékelése, leszűrendő következetések 

szóbeli előterjesztő: Schulcz Péter 
 

6. Közbeszerzési törvény megváltoztatására irányuló törvényjavaslat - melyet a MÉK felé 
kívánunk továbbítani – tárgyalása (írásos előterjesztés a mellékletben) 
 

7. Egyebek  

 

 

 

1. napirendi pont: A szegedi TET programjának véglegesítése, a szervezés állása, a CSMÉK 
által előterjesztendő javasolt napirendi pontok, a szakmai cím odaítélése körüli problémák 

 
Schulcz Péter elnök: 

Tájékoztatta az Elnökséget a szegedi TET ülés szervezésének jelenlegi állapotáról. A szállás 
előzetes foglalással a Tisza Sport Hotelben lesz, mivel Szegeden ebben az időpontban más 
rendezvények miatt az összes szállodai szoba foglalt. Bár korábban a foglaláskor 100%-os 
előleget szerettek volna kérni, de végül 50%-ban egyeztünk meg. Mivel az előleget előre ki 
kell fizetni, azt jelenti, hogy a Kamaránk állja a költségeket és utána fogunk, mind a 
szállással, mind az étkezés költségével a Területi Kamarák ill. a MÉK vezetés felé 
elszámolni. A zsúfolt programok miatt (június 24-25-én titkárok és az adminisztrátorok 
részére elektronikus ügyintézés miatt oktatást szerveztek Budapesten) csak elnöki 
értekezlet lesz tartva, titkári értekezlet most nem lesz. Ezért csökkentett létszámmal 
kellett számolni a szervezéskor. 
Ismertette a tervezett programot, melyhez további javaslatokat kért az Elnökségtől, mind 
az értekezlet napirendi pontjaira, mind a szegedi kirándulás látnivalóihoz. 
Program: 
Szállás:   Tisza Sport Hotelben (Előleget kért 50%) 
Napközi program: ART Hotelben büfé reggeli érkezéskor 

napközben a hotelben 
    26.-án de. délután értekezlet, közben kávé szünet kávé+pogácsa 
    délben a hotelben ebéd 
    Este a Kiskőrössy Halászcsárdában vacsora 
    27.-én délelőtt értekezlet, közben kávé szünet 
    Délben a Classic Café szerb étteremben ebéd. 
    Utazás haza 
 Egyes helyszínek között a közlekedéshez taxit, vagy bérelt autót fogadunk. 

A hivatalos programok között javaslatot kért az Elnök, hogy mit mutassanak meg 
Szegedből. 
 

Szemerey Márta alelnök: Javaslata Szegeden lévő látnivalókra: 
- Belváros városnézés 
- Reök palotába be lehet menni. 
- Dóm tér, Klauzál tér 
- Sétahajózás második nap. 
- Városnéző kisvonat 

 
Ezt követően a városnézés és utaztatás szervezésében Palánkai Tibor, Schulcz Péter, Talmácsi 
István vállalt szerepet. 
 



 
 

Schulcz Péter: 
Az értekezlet témájaként napirendi pontokhoz javaslatot kell előterjeszteni a MÉK-hez. 
Erre vár az Elnökségtől ötleteket. 
A javasolt napirendi pontokat körültekintően meg kell határozni. 
 

Talmácsi István elnökségi tag: 
Minimál díjszámítást véleménye szerint nem biztos, hogy erőltetni kellene. Nagyobb 
probléma, hogy a tervezési ajánlatok nem egységesek.  Egységes tervezési ajánlatot 
kellene adni. A korábbi díjtáblázat egységesítése lenne a jó. 
 

Nagy Imre elnökségi tag: 
Előadta: írásos előterjesztést készített (lásd melléklet) a TET napirendi pontjaihoz, ebben 
szerepel többek közt, korábbi vállalásunknak megfelelően a TET megreformálására 
irányuló javaslat, a MÉK alapszabályának módosításaként. A TET hatáskörének a 
kibővítését javasolja a mellékletben leírtak szerint. 
 

Pászti-Tóth Gyula (az Ad-hoc Tanácsadó Testület elnöke):  
Abban az esetben tudunk építkezni, ha tudjuk, hogy mit –miért akarunk építkezni. Ha ez ki 
van dolgozva (komplett anyag ) akkor kell az emberek elé terjeszteni. 
 

Vesmásné Zákányi Ildikó: 
Szerintem a szegedi problémákkal kellene foglalkozni, és nem a MÉK-kel.  
Ismerni kellene a területfejlesztési koncepciót, hátha abból tudnánk a Kamara tagjainak 
munkalehetőségeket szerezni. Ez esetleg lehet példa is a többi kamara részére. Nagy 
kérdéseket kellene most megoldani. 
 

Nagy Imre:  
A TET reform- javaslat része, hogy a kihelyezett ülést a Területi Kamara Elnöksége is 
szervezi. Javaslom, hogy az Elnökség a TET ülésen kötelezően vegyen részt. 

 
Az Elnökség megvitatta a TET szerepét az Országos Kamara szervezeti rendjében, és egységesen 
azt az álláspontot alakította ki, hogy a TET döntéshozó szervezet legyen, amely egységesen áll ki a 
szakma mellett. A MÉK alulról építkező Kamara legyen, amely minden tag érdekét képviseli. 
 
Schulcz Péter elnök: 

Tájékoztatta az Elnökséget arról, hogy a Miskolcon megrendezett TET ülés egyik napirendi 
pontja volt a vezető tervezői cím odaítélés módjának a megtárgyalása. Két lehetőség 
merült fel.  
-  Jelenleg különböző területi Kamarák által kijelölt építészeiből delegált Bíráló Bizottság 

látja ezt a feladatot el.  
-  A MÉK elnökének felvetése, hogy minden területi kamarából egy ember kijelölésre 

kerül, aki a MÉK-kel internetes kapcsolatban van. Az elbírálás interneten történne 8-10 
napos határidővel és véleményezést visszaküldve. A 19 megye véleménye összegzésre 
kerülne a MÉK-nél és ez alapján készül el a bírálat. 

Mivel a területi Kamarák Elnökei nem tudtak közös véleményt kialakítani, ezért maradt a 
korábban megszokott módszer. 6-7 fős bizottság fogja a bírálást végrehajtani. 
 

A Csongrád Megyei Építész Kamara Elnökségének az ülésen kialakult álláspontja, hogy vonják be a 
területek által delegált építészeket a Vezetői cím bírálásába. 

 
 
 



 
 

Nagy Imre előadta:   
 A mellékelt anyagban több téma ki van dolgozva. A címadományozás kapcsán az első 
kettő a MÉK Elnökség jogszabálysértését taglalja (hatáskört vont el); ez is az érvényes 
Címadományozási Szabályzat jogszerűtlenségére utal.   Amennyiben az Elnökség 
támogatja, a TET ülésen ezt is meg lehetne tárgyalni. Javasolta, döntés legyen arról is, 
hogy a Csongrád Megyei Építész Kamara a korábban javasolt MÉK Címadományozási 
Szabályzat módosítási javaslata mellett kiáll, és ezt továbbiakban is fenntartja. 

 
Talmácsi István: 

Egyetért az előterjesztett anyagok tartalmával, de problematikus a „jogsértő” kifejezések 
használata. 

 

Az Elnökség (6 igen 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) a következő határozatot hozta:  

62/2014 (VI.13.) CSMÉK Eln. hat.: A Csongrád Megyei Építész Kamara Elnöksége úgy határoz, 

hogy kiáll a Küldöttgyűlésre benyújtott, MÉK Címadományozási Szabályzatot módosító javaslata 

mellett, azt a TET ülés elé terjeszti - a mellékletben összeállított anyagot finomítva, 
preambulumként kezelve – annak érdekében, hogy a jogszabálynak megfelelőn a Területi 
Kamarák döntéshozó hatásköre megmaradjon.  
 
Schulcz Péter elnök: 
 Összegezte a TET napirendi pontjai közé felvehető témajavaslatokat, 

kiemelte közülük azt, hogy  a TET szerepének kérdésében ki kell a CSMÉK javaslatát 
aprólékosan dolgozni, hogy még a TET előtt a területi Kamarák részére továbbítani 
lehessen. 

Nagy Imre:  
Várja a javaslatokat e-mailen az előterjesztett vitaanyaghoz. 
  

Az egyes témák felvétele a TET napirendi pontjai közé egyesével kerültek megszavazásra: 
a.) Címadományozási Szabályzat módosítása 

A CSMÉK Elnökség egyhangú szavazással a TET napirendi pontjának javasolja 
b.) A TET szerepének bővülése, ennek integrálása a MÉK Alapszabályba 

A CSMÉK Elnökség egyhangú szavazással a TET napirendi pontjának javasolja 
c.) A tervezési munkadíj-rendelet („minimáldíj” rendelet) napirenden tartása 

A CSMÉK Elnökség 4 igen 2 nem szavazattal a TET napirendi pontjának javasolja 
d.) Közbeszerzési törvény módosítására irányuló törvényjavaslat 

A CSMÉK Elnökség egyhangú szavazással a TET napirendi pontjának javasolja 
 
Az Elnökség (4 igen 2 nem szavazattal, 0 tartózkodással) a következő határozatot hozta:  

63/2014 (VI.13.) CSMÉK Eln. hat.: A Csongrád Megyei Építész Kamara Elnöksége úgy határoz, 

hogy a szegedi TET ülés napirendi pontjai közé az alábbi négy témát javasolja: 

- Címadományozási Szabályzat módosítása 
- A TET szerepének bővülése, ennek integrálása a MÉK Alapszabályba 
- A tervezési munkadíj-rendelet („minimáldíj” rendelet) napirenden tartása 
- Közbeszerzési törvény módosítására irányuló törvényjavaslat  

 
Hornokné Fehér Zsuzsanna: 

Tájékoztatta az Elnökséget arról, hogy a MÉK Elnöksége által megbeszélni kívánt 
napirendek: 
- A MÉK Pénzügyi Szabályzatának a módosítása (Változtatni szeretnének azon a 

gyakorlaton, hogy a korábbi félévi illetve évi díjfizetés helyett egyes eljárásokban az 
időarányos tagdíjbefizetés bevezetése látszik szükségesnek.) 

- MÉK Kamarai részesedés feladása. 



 
 

 
Sipos György:  

Nincs kialakult díjszámítási rend. A MÉK, az MMK és a Belügyminisztérium egyeztetett 
egymással. A Minisztérium vetette le a Kormány asztaláról a javaslatot, de ez nem azt 
jelenti, hogy nem lehet újból felvenni. A MÉK ennek az anyagnak a továbbdolgozását 
levette a napirendről. Az MMK tovább dolgozik a Szabályzati javaslatukon.  
A szegedi TET ülés egy lehetőség arra, hogy ezen a plénumon ezt dolgot megtárgyalják.  

 
Vesmás Péter: 

Magunk helyzetét kell erősíteni és sikeressé válni. Mind az egyetem, mind a város, 
szakmai támogatást és objektív mércét kér a pályáztatásokhoz a Csongrád Megyei Építész 
Kamarától.  
A Vidékfejlesztés keretében az Agrárkamarával kell tárgyalni: programot, ötleteket, 
koncepciókat kérnek tőlünk. 
A három plénum szeretné a Kamarával felvenni a kapcsolatot és ötleteket, javaslatokat 
várnak. 

 
 

2. napirendi pont: Tagsági ügyek 
Hornokné Fehér Zsuzsanna titkár előterjesztette a tagsági ügyeket az elnökség számára, amely 

döntéseket hozott az alábbiak szerint. 
 
2.a. Tagsági viszony helyreállítás: 
 

Az Elnökség (6 igen 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) a következő határozatot hozta:  

64/2014 (VI.13.) CSMÉK Eln. hat.: A Csongrád Megyei Építész Kamara Elnöksége Vas Tamás 

építészmérnök (É3 06-0333) kamarai tagsági viszonyának helyreállításához 2014. június 13. 

napjával hozzájárul.  
 

2.b. Tagsági viszony felfüggesztés: 
 
Az Elnökség (6 igen 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) a következő határozatot hozta:  

65/2014 (VI.13.) CSMÉK Eln. hat.: A Csongrád Megyei Építész Kamara Elnöksége úgy határoz, 

hogy 

Lőrinc Lajos építészmérnök, (É3 06-0304) kamarai tagsági viszonyának 

felfüggesztéséhez 2014. július 1.-napjával hozzájárul.  

 

Az Elnökség (6 igen 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) a következő határozatot hozta:  

66/2014 (VI.13.) CSMÉK Eln. hat.: A Csongrád Megyei Építész Kamara Elnöksége Thoma 

Ágnes okl. építészmérnök (É1 06-0137) kamarai tagsági viszonyának 2014 július 1.-

napjával történő felfüggesztéséhez azzal a feltétellel járul hozzá, ha a 2014 I. félévi 

tagdíjat megfizeti. 

 

2.c. Tagfelvétel: 
 

Az Elnökség (6 igen 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) a következő határozatot hozta:  

67/2014 (VI.13.) CSMÉK Eln. hat.: A Csongrád Megyei Építész Kamara Elnöksége úgy határoz, 

hogy Fekete Alpár okl. építészmérnököt  a Csongrád Megyei Építész Kamara tagjai 

sorába 2014. június 20-val felveszi. (Tagsági száma: 06-0407) 

 

Az Elnökség (6 igen 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) a következő határozatot hozta:  

68/2014 (VI.13.) CSMÉK Eln. hat.: A Csongrád Megyei Építész Kamara Elnöksége úgy határoz, 

mivelhogy Kővágó Gyula okl. építészmérnök tagfelvételi kérelme hiányos, ezért a hiányzó 



 
 

dokumentumok Titkárságon történő bemutatása után az Elnökség él az Alapszabályban 

megfogalmazott és elfogadott elektronikus szavazás lehetőségével és elektronikus 

szavazás útján dönt a tagfelvételről. 
 
 

3. napirendi pont:  Választási Jelölő Bizottság megalakulása, és Stratégiai 

Tanácsadó Testület megalakítása 
 
3.a. napirendi pont: Választási Jelölő Bizottság megalakulása 
  

Schulcz Péter: Ismertette, hogy a Választási Jelölő Bizottság tagjai a Taggyűlésen 
megválasztásra kerültek. Az Alapszabály szerint az Elnök hívja össze az alakuló 
ülést, így ez most az elnökségi ülés része.  A meghívott három bizottsági tag:  

- Végváriné Krisztik Katalin,  
- Fogas Péter, 
- Fontos Rómeó. 

 
A három tag egymás között Fontos Rómeót választotta meg Elnöknek; a Bizottság ezzel 
megalakultnak tekintendő.  
 

3.b. napirendi pont: Stratégiai Tanácsadó Testület létrehozása 
 

Az Elnökség – a  májusi taggyűlésen Szemerey Márta alelnök által felvetett javaslat 

alapján  - 6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő határozatot hozta:  

69/2014 (VI.13.) CSMÉK Eln. hat.: A Csongrád Megyei Építész Kamara Elnöksége 

létrehoz egy öt tagú Stratégiai Tanácsadó Testületet, melynek feladatköre a 

CsMÉK stratégiai tervének kidolgozása.  

 
Szemerey Márta: az általa javasolt testületi tagok – a taggyűlésen mutatott aktivitásuk 

alapján - a következők: 
    Vesmásné Zákányi Ildikó (elnöknek javasolva). 

Talmácsi István 
Rantal János 
Varga László 
Papp Ádám 

 

Az Elnökség (6 igen 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) a következő határozatot hozta:  

70/2014 (VI.13.) CSMÉK Eln. hat.: A Csongrád Megyei Építész Kamara Elnöksége az öt tagú 
Stratégiai Tanácsadó Testület elnökének Vesmásné Zákányi Ildikót nevezi ki.  

 

Vesmásné Zákányi Ildikó: A javasolt személyeket kéri fel testületi tagként. 
 Első lépésben a kamara titkárát kérte, hogy statisztikai adatokkal (e-mail címek 

/db, illetve telefonszámok/db) segítse a Testület munkáját. 
 
Az Elnökség a már korábban elkészített dokumentumokat (kommunikációs-, ill. stratégiai tervezet) 
átadta a Tanácsadó Testület Elnökének. 

 

 



 
 

4. napirendi pont: 2014. első negyedévének költségvetési eredményei, a költségvetés 

elfogadása 

Schulcz Péter elnök: 

Beszámolt arról, hogy a Felügyelő Bizottság Taggyűlésen történt kérése alapján a 
Titkár elkészítette az első negyedév költségeinek elszámolását havi bontásban. 
 

Az elszámolás megtekintésre az Elnökség elé lett bocsájtva (lásd mellékelve), melyet az 
Elnökség tudomásul vett. 
 
Hornokné Fehér Zsuzsanna: 

A későbbiekben, amikor már rendeződni fognak a tagdíjbefizetések és a havi 
kiadások, akkor majd a táblázat „tervezett” rovatában is tudunk szerepeltetni 
értékeket és ez alapján adott költségkeretek között tudjuk majd tartani a 
kiadásokat. Egyelőre, több hónapban rendkívüli kiadásaink volt (elmaradt MÉK 
tagdíjrészesedés fizetése, Kamarai Biztos bíróság által meghatározott díjazásának 
kifizetése, Ügyvédi költségek, Taggyűlés, stb.) 

 
Kónya Imre FB tag: 

Kérte, hogy a Bizottságnak elektronikus formában is megküldésre kerüljön. 
 
Schulcz Péter: 

A következő téma a 2014 évi költségvetési terv részletes bontása, a tiszteletdíjak 
és személyi kiadások részletezése. A költségvetés alapján a tiszteletdíjakra 
kialakított keretösszeg megállapítása, illetve felosztása (lásd írásos előterjesztést a 
mellékletben). 

 
Nagy Imre:  

Az előterjesztésben olvashatók az Alapszabály vonatkozó szabálypontjai. E szerint 
az Elnökség feladata a Költségvetés megállapítása, ezen belül a keretösszegek 
felosztása. Pontosításra kerülhetnek az elnökségi, bizottsági tiszteletdíjak. Az 
előterjesztésben a költségvetési keretek felosztása így szerepel: 
Elnöki és Elnökségi tiszteletdíj:    2.100.000,- Ft + 400.000,- Ft 
Etikai Fegyelmi Bizottság:     120.000,- Ft 
Felügyelő Bizottság:     100.000,- Ft 
Illegitim Működést Vizsgáló Tanácsadó Testület: 100.000,- Ft 
Választási Jelölő Bizottság:     0,- Ft 
Stratégiai Tanácsadó Testület:    0,- Ft 
Sajnos a Kamarának nincs lehetősége többet fizetni, a Taggyűlés így határozta meg 
a keretösszegeket a Költségvetési Tervben. 
 

Szemerey Márta:  
Ebben a költségvetésben a MÉK felé történő tagdíj-rész feladása teljes összegben 
szerepel. Az utólagos elengedés csak feltételezés, betervezni nem lehet. 

 
Vesmás Péter elment, ezzel az Elnökség létszáma 5 főre változott, továbbra is 
határozatképes. 
 



 
 

Sipos György EFB elnök:  
 Véleménye szerint a bizottságokra méltánytalanul kevés összeg jut. 
 
Kónya Imre FB tag: 

Javaslom, hogy a Bizottságok részére beállított keretösszeg most ne kerüljön 
átutalásra, majd mindenki eldönti, hogy felveszi-e az összeget. 

 

Az Elnökség (4 igen 0 nem szavazattal, 1 tartózkodással) a következő határozatot hozta:  

71/2014 (VI.13.) Eln. hat.: A Csongrád Megyei Építész Kamara Elnöksége úgy határoz, hogy 

 a mellékelt előterjesztésben szereplő 2014. évi Költségvetést elfogadja. 

 
 
5. napirendi pont - A taggyűlés értékelése, leszűrendő következetések 

Schulcz Péter elnök: 

Értékelte a Taggyűlést. Sajnálatos módon a tagság nagy passzivitást mutatott. A 
vártnál kevesebben jöttek el. Összesen 38 fő vett részt. Ki kellene találni, hogy 
hogyan lehetne nagyobb aktivitásra bírni a tagokat. Erre kért javaslatokat az 
Elnökségtől. 

 
Talmácsi István: 

Kapcsolatba kerültem egy p.r. szakemberrel, akinek ez a szakmája. Beszélgettünk 
erről a dologról, hogy hogyan tudna Ő segíteni ebben nekünk. 
Szívesen eljönne egy beszélgetésre az Elnökséggel. Javaslata a telefonos 
felkeresés, kapcsolattartás. Kommunikációs, illetve marketing tervet kellene 
létrehozni. 

 
Nagy Imre: 

Véleménye szerint elsődleges probléma, hogy a belső kommunikáció sem 
működik. Az Alapszabályból eredő feladatokhoz ez szükséges lenne. Mégis gyakori 
az olyan körlevél, amelyhez nem szól hozzá érdemben az Elnökségből senki, pedig 
bizonyos témában az Ügyrend kötelezővé teszi az Elnökségnek a hozzászólást. 
Vagy az Ügyrendet (szégyenszemre) vonjuk vissza, vagy ezentúl mindenki 
reagáljon. 
Nagy probléma az, hogy a honlapot nem követi a vezetőség. A követő funkció 
alkalmazását szorgalmazza, minden vezetőségi tagnak cikkeket kellene írni. 

 
Hornokné Fehér Zsuzsanna: 
 Kérem, hogy a továbbképzések legyenek feltéve a honlapra. 
 
Schulcz Péter elnök: 

Megértem, hogy Nagy Imre türelmetlen ebben a dologban, de sajnos a korábbi 
szokáson nagyon nehéz változtatni. Ehhez több idő kell; de az ügyrendünkön ne 
változtassunk. 
Telefonos piackutatással nem szeretnénk a kamarai tagokat zavarni. Inkább 
kérdőívet kellene kiküldeni a tagok részére, hogy tudjuk mi a problémája a 
tagságnak és mit vár az új Elnökségtől, mert csak az ő véleményük alapján tudjuk, 
hogy mit várnak tőlünk. 



 
 

 
 

6. napirendi pont: Közbeszerzési törvény megváltoztatására irányuló 

törvényjavaslat, melyet a MÉK felé kívánunk továbbítani tárgyalása 

 
Schulcz Péter elnök: 

A téma fontosságára való tekintettel a kérdés továbbgondolását javasolta. Ezt most nem 
kell megtárgyalnunk, mert az előbb eldöntöttük, hogy az Elnökségi határozat értelmében 
a TET értekezleten résztvevők vitassák meg.  
 

 

7. Napirendi pont: Egyebek 

 

MÉK részesedés csökkentés, illetve kedvezmény kérés 

Szemerey Márta: 
A Taggyűlésen született egy olyan döntés, hogy a MÉK-nél a tagdíjfeladás elengedését 
kérelmezi a Kamara. A Taggyűlésen elvállalta Kiss Lajos ennek a levélnek a megírását és 
akár a kézbesítését is. Továbbiakban is kitart felajánlása mellett. Ezt azonban még a TET 
ülés előtt le kell bonyolítani. 

Schulcz Péter:  
Amennyiben Kiss Lajos ezt megírja, akkor az átnézi, aláírja és postázza. 

 

IPA Határon átnyúló együttműködés 

Schulcz Péter elnök: 
Tegnap nyílt meg egy kiállítás a Vedres István Építőipari Szakközépiskolában. 
Szabadkai és szegedi diákok alkotásából lett a kiállítás összeállítva. Mind a két iskolában 
hasonló jellegű oktatás folyik. Mind a két igazgatónak az a véleménye, hogy ezzel ez a 
kapcsolat vége, mivel nincs erre több pénzt. Javaslom, hogy a Kamara támogassa ezt a 
határon átnyúló kapcsolatot, több kiállítás szervezéssel, közös kirándulásokkal, ahová a 
tagok is meg lennének híva. Lehet akár kreditpontot is rá kérni. Utána ki lehetne bővíteni 
ezt a fajta kapcsolatteremtési lehetőséget Románia felé is. 

Pászti-Tóth Gyula: 
Megépült energiatakarékos házakat is meg lehetne nézni, mivel nincs még teljesen 
elterjedve a tervezők körében. Lehetne ebbe az irányban is programot szervezni. 

 

Ad-Hoc Tanácsadó Testületi munka 

Pászti-Tóth Gyula: 
 A további ügyek feltárása érdekében kérte az Elnökséget, hogy akinél személyesen is van a 

korábbi időszakról feltáró iratanyag, azt a Testületnek adja át, hogy a részleteket is fel 
lehessen tárni, mivel az eddig rendelkezésükre álló anyag csak a Kamarában fellelhető 
dokumentumokból állt.  
Meg fogják keresni Koczor Györgyöt is ebben az ügyben, mivel a Taggyűlésen több 
kijelentést cáfolni vélt, ezért feltételezhető, hogy a másik fél részéről szóló bizonyító erejű 
anyag az Ő birtokában van. 
A teljes valós képet csak ezeknek az ügyeknek a teljes feltárásával lehet kapni. 

 
 
 



 
 

Rendőrségi ügyek fejleménye 

Schulcz Péter elnök: 
Beszámolt az Elnökségnek arról, hogy a Rendőrség tanúként hívta be, illetve a tegnapi nap 
folyamán lett volna iratismertetés. Ez azonban elmaradt. Elkészült egy könyvvizsgálói 
jelentés (igen vastag). Ezt a jelentést CD adathordozón kérte. 
(Nem nyilvános ismertetés: A könyvvizsgálói jelentés alapján két ember van megjelölve, 
aki elmarasztalásra kerülhet Tarnai István és a Dovalovszkiné Katika. Mivel a titkár 
korábban az adminisztrátor feletti teljes munkáltatói jogokat az Elnökre átruházta. A 
felelősség ezért Elnökre hárult. 
Mivel ettől kezdve nem ismeretlen tettes ellen folyik tovább a nyomozást, ezért az Elnök 
teljes vagyoni zárat kért a rendőrségtől. Így az iratismertetést elhalasztották. 
A rendőrség az alábbi tényeket állapította meg: 
- A kitűzött választás előtt Dovalovszkinének felmondtak, azzal, hogyha esetleg nem a 

régi Elnök kerül újból megválasztásra, akkor Ő nem kíván a Kamaránál tovább 
dolgozni. Megkapta a felmondási időt, az erre járó fizetéssel és a végkielégítését. Mivel 
a választás eredménytelennek minősült, így a felmondás ellenére új munkaszerződés 
nélkül tovább dolgozott az adminisztrátor. 

- Ezen felül minden éven különböző indokokkal pénzeket vett fel. 
Az utóbbi öt év alatt (amit most a rendőrség vizsgált Dovalovszkiné ~25.000.000,-Ft-ot 
vett fel a Kamarából. Ezt állapította meg a rendőrség. 
Nagyon nagy probléma ez az egész.  
Azon kell gondolkodni, hogy hogy lehet ezt házon belül lerendezni. Valószínű, hogy ezt az 
összeget visszaperelni már nem lehet. Ebből az egész ügyből az derül ki, hogy a Tarnai 
István Elnök az egyszemélyes felelős.) 

 

Schulcz Péter elnök: 
A Kamara jogszabályi oldalát Nagy Imre nagyon hatékonyan kezeli. 
De a másik oldalon egyéb tevékenységet is fontos végezni, hogy a Kamara „ne száradjon 
ki”. Ne csak az olyan hírek menjek ki a Kamarából, hogy milyen szabályzatot hoztunk. 
Persze ez is fontos. Kiemelt feladatnak tartja a működés szabályossá tételét és az aktivitás 
növelését. 

 
Az Elnök az ülést bezárta. 
 
 
 
Szeged, 2014. június 18. 
 
     …………………………………………….. 
A Jegyzőkönyvet készítette:   Hornokné Fehér Zsuzsanna titkár  
 
 
 
 
     …………………………………………….. 
Hitelesítette:       Schulcz Péter elnök  
 
 
 
 

 



 
 

melléklet:  

 
 
 
 

 
 
 

CsMÉK elnökségi ülés 
2014. június 13. 

 
 
 

Írásos előterjesztések 



 
 

1.napirendi ponthoz (1/A): A szegedi TET ülésen megvitatandó kérdés I. rész 

(a téma minden területi kamarát érint) 

 

Szabályzatot sért, egyben jogszabályt is sért a MÉK 44/2014. (05.22.) sz. elnökségi határozata, ezért semmisnek 

tekintendő. Ezt a határozatot vissza kell vonni és új határozatot kell hozni, amely a MÉK Szakmagyakorlási 

Szabályzatának (továbbiakban Szabályzat) megfelel. 

„44/2014. (05.22.) sz. MÉK elnökségi határozat 
„A MÉK Elnöksége 8 igen szavazattal egyhangúlag úgy dönt, hogy a Szakmai cím adományozási szabályzat 
3.5. pontja szerint az alábbi állásfoglalást hozza. 
Vezető tervezői címet kell megállapítani annak, aki kiemelkedő szakmai tervezési tevékenységéért az alábbi 
szakmai elismerésben részesült vagy az alábbi posztgraduális képzést végzett, bizonyítványt, oklevelet 
szerzett. 
1.    Kossuth-díj 
2.    Széchenyi-díj 
3.    Ybl Miklós-díj 
4.    Pro Architectura-díj 
5.    Ferenczy Noémi-díj 
6.    Kós Károly-díj 
7.    Hild János-díj 
8.    Munkácsy Mihály-díj 
9.    Ormos Imre-díj 
10.    Palóczi Antal-díj 
11.    Év belsőépítésze 
12.    Év tájépítésze 
13.    építész tervezői egyetemi szakmérnöki 
14.    mesteriskola 
15.    vándoriskola” 

 
Indoklás: 
 
A szóbanforgó jogszabály-, illetve szabályzatpontok: 
 
266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási 
tevékenységekről (továbbiakban Korm.rend.) 
„13. §  (1)  A területi kamara az országos kamarai szabályzatában meghatározott eljárásrend szerint 
szakmai címet adhat a kamarai tagsággal rendelkező kérelmezőnek.(…)”  

MÉK Szakmagyakorlási Szabályzata (továbbiakban Szabályzat) 
„3.5. A MÉK elnökség szakmai állásfoglalása szerinti kitüntetések esetén a 3.1 – 3.3. szerinti  
mellékleteket nem kell csatolni.”  
 
A 44/2014.sz. MÉK elnökségi határozat önhatalmúlag kiterjeszti  a Küldöttgyűlés által elfogadott Szabályzat 
rendelkező felhatalmazását. Méghozzá kétfajta értelemben is. Egyfelől, a Szabályzat csak kitüntetések esetére 
vonatkozóan ad felhatalmazást a MÉK elnökségének, a posztgraduális képzések elvégzését igazoló oklevél esetére 
nem. Tehát a határozatban szereplő 13. 14. 15. pontokat törölni kell. Másfelől, a Szabályzat csak azt a lehetőséget 
rögzíti, hogy a kérelmezőnek nem kell bizonyos mellékleteket csatolni. Azaz a határozat „Vezető tervezői címet kell 

megállapítani…” szövege sérti a Szabályzatot, mert annak szövege szerint az állásfoglalás szerinti kitüntetés ténye 
még nem jelenti automatikusan azt, hogy vezető tervezői címet kell adni. Ilyen automatizmus megállapítására a MÉK 
elnökségnek nincs felhatalmazása. A Szabályzat értelmében a kérelmeket a kitüntetetteknek is be kell nyújtani, és a 
területi kamarának van joga elbírálni azokat. Ezt a bírálatot a MÉK nem negligálhatja, de nem is állapíthatja meg 
előre a szakmai címet. 
Annál is inkább, mert a Korm.rend. szerint a területi kamara adományozhat szakmai címet. Vagyis ezzel a 
határozattal a MÉK Elnökség általános hatáskörelvonást valósít meg, jogszabályba ütközően.  
 
Szeged, 2014. június 8. 
 
Nagy Imre  
CsMÉK elnökségi tag, a „szabályzatok témafelelőse” 
MÉK tag 
MÉK küldött 



 
 

 

1.napirendi ponthoz (1/B): A szegedi TET ülésen megvitatandó kérdés II. rész 

(a téma minden területi kamarát érint) 

 

Szabályzatot sértők, egyben jogszabálysértők az alábbi MÉK elnökségi határozatok, ezért semmisek. A 

továbbiakban ilyen határozatokat nem lehet hozni, az ilyen döntéseknek jogalapot adó, nem egyértelmű MÉK 

Szakmagyakorlási Szabályzatot meg kell változtatni (a soron következő MÉK Küldöttgyűlésen). 

„47/2014. (05.22.) sz. MÉK elnökségi határozat 

A MÉK Elnöksége 8 igen szavazattal egyhangúlag úgy dönt, hogy a Táj- és kertépítészeti tagozat vezető 

tervező szakmai minősítő testület véleményét figyelembe véve elutasítja RSE vezető tervezői cím kérelmét. 

Erről a területi kamarát értesíti.”  

„48/2014. (05.22.) sz. MÉK elnökségi határozat 

A MÉK Elnöksége 8 igen szavazattal egyhangúlag úgy dönt, hogy építész vezető tervezői címet adományoz 

Tatár Balázsnak. Erről a területi kamarát értesíti.” 

Indoklás: 
 
A szóbanforgó jogszabály-, illetve szabályzatpontok: 
 
266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási 
tevékenységekről (továbbiakban Korm.rend.) 
13. §  (1)  A területi kamara az országos kamarai szabályzatában meghatározott eljárásrend szerint 
szakmai címet adhat a kamarai tagsággal rendelkező kérelmezőnek.(…)  
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 (…) szakmagyakorlási tevékenység engedélyezését (…) 

  
Szakmai cím adományozási szabályzat (továbbiakban: Szabályzat) 
5. Jogorvoslat 
5.1. A titkár elutasító döntése esetén, a titkárnál beadott, a főtitkárhoz címzett fellebbezéssel lehet élni 
az elutasító döntés kézhezvételétől számított 15 napon belül. 
5.2. A titkár a fellebbezést az ügyben keletkezett iratokkal együtt 8 napon belül továbbítja a főtitkárnak. 
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.  

A 47/2014 sz. és 48/2014 sz. MÉK elnökségi határozatok – melyek elutasítás, ill. adományozás kifejezésekkel 

egyértelműen döntést jelentenek – kimerítik a hatáskörelvonás kritériumát. Mégpedig kettős értelemben: egyrészt 

a Szabályzat értelmében, másrészt a Korm. rend. értelmében.  A Szabályzat szerint ugyanis a MÉK elnöksége 

szakértői véleményező szereppel bír. A Korm.rend. szerint a területi kamara adományozhat szakmai címet (illetve 

értelemszerűen: utasíthat el ilyen irányú kérelmet), nem pedig a MÉK elnöksége. Amennyiben a szóbanforgó 

határozatok - szövegük szerint – nem döntésről szóltak volna, hanem véleményről, és javaslatról, ez megfelelt 

volna mind a Szabályzatnak, mind a Korm.rend-nek. 

A Szabályzat jogszabályt sért annyiban, hogy a titkárnak (a területi kamarák titkárának) adja a címadományozás 

döntésének jogát. Holott a titkár nem azonosítható a területi kamarával. Emellett nem egyértelmű a 

Szabályzatban, hogy a főtitkár által lefolytatásra kerülő másodfokú eljárásban a MÉK elnökség szakértői 

véleményét követően mi a helyes, jogszerű lépés. Ezek miatt a Szabályzatot módosítani kell, a Korm.rend-nek 

megfelelően. 

A tervező- és szakértő mérnökök, valamint építészek szakmai kamaráiról szóló 1996. évi LVIII. 
törvény (a továbbiakban Kamtv.) szerint a titkár a titkárság vezetője, a titkárság a területi kamara 

ügyviteli szerve (6/A. § (1)) Az ügyvitel – nevében is kifejezően - nem jelent általános döntési 
lehetőséget. Döntés az ügyintéző szervekhez kötődik, a Kamtv. által meghatározva, a területi 
alapszabály szerint.  



 
 

A Kam tv. szerint a  titkár az alábbi közigazgatási ügyekben bír hatáskörrel: mérnöki, illetve építészeti 
tevékenység engedélyezése, az engedély visszavonása és az ezzel összefüggő névjegyzékbevétel, illetve a 
névjegyzékből való törlés, a mérnöki, illetve az építészeti tevékenységre való jogosultságról hatósági 
igazolvány kiállítása, valamint a külön jogszabály szerinti szakmai továbbképzési kötelezettség teljesítésének 
igazolására szolgáló hatósági bizonyítvány kiállítása, illetve törvénnyel vagy kormányrendelettel a kamarák 
hatáskörébe utalt egyéb igazgatási ügyek intézése. A címadományozást fenti felsorolás nem tartalmazza, és 
a Korm.rend sem nevesíti a címadományozást igazgatási ügyként.  (nem véletlenül, hiszen, egy komplex 
szakmai megítélés eleve nem tekinthető igazgatási ügynek). A Korm.rend. szerint a címadományozás 
tekintetében a titkár feladatköre „a szakmagyakorlási tevékenység engedélyezésének lefolytatása”; azaz nem 
maga az engedélyezés (mint a közigazgatási ügyekben a Kamtv. szerint); tehát ez nem jelenthet döntési 
hatáskört. (5. §  3). Ebből következik, hogy címadományozás esetében a titkári feladatkör csakis a döntés 
előkészítésére értelmezhető. 
 
Mindebből következik, hogy a Korm.rend-ben a területi kamarák számára meghatározott 
címadományozási hatáskör telepítését a területi alapszabályban kell meghatározni; vagyis azt, hogy 
a területi kamara mely ügyintéző szervéhez kerüljön a címadományozás lehetősége: Erre 3 lehetőség 
kínálkozik: Taggyűlés; Elnökség; Címadományozási Bizottság. 
 
A MÉK Címadományozási Szabályzatát ennek megfelelően kell módosítani. 

 

Szeged, 2014. június 8. 
 
Nagy Imre  
CsMÉK elnökségi tag, a „szabályzatok témafelelőse” 
MÉK tag 
MÉK küldött 

 

 

 

 
 
 
 

 
 



 
 

előterjesztés az 1. napirendi ponthoz (1/C) A szegedi TET ülésen megvitatandó kérdés 

III. rész 

JAVASLAT A MÉK ALAPSZABÁLY MÓDOSÍTÁSÁRA 

Preambulum: 
 

A Területi Elnökök Testülete (TET) üléseinek ez évben kialakult gyakorlatát – a havonta történő, ill. kihelyezett 
megrendezéseket – a MÉK Alapszabálya nem tartalmazza, ezért indokolt ezek lehetőségét beépíteni.  
Ellentmondásos ugyanakkor a TET-re vonatkozó alapszabályi szöveg annyiban, hogy a TET - bár deklaráltan 
nem a MÉK elnökség tanácsadó szerve, hanem attól független érdekegyeztető fórum (lásd 3.9 a.) -, mégis, a 
MÉK elnöke hívhatja össze (kivéve a rendkívüli esetet) és szervezheti a lebonyolítását. Vagyis a centrális 
szervezés és irányítás joggal kifogásolható, és mára végképp túlhaladott lett a kialakult gyakorlattal, a 
kihelyezett TET ülésekkel. Mindezt figyelembe véve, a tapasztalatok alapján, a  decentralizáció jegyében 
indokolt tehát az Alapszabály módosítása. Annak érdekében is, hogy a TET a helyére kerüljön, a testület 
hatékonysága érdemben erősödjön. Ezért indokolt a TET feladatkörének növelése, állásfoglalás és delegálás 
lehetősége rögzítésével. 
 
 
Javasolt alapszabály módosítás (kivonat a MÉK alapszabályából; javasolt kiegészítés: vastag betűtípus): 

 
„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. A testület országos jelentőségű szakmai ügyekben állásfoglalást ad ki.  
c.) A testületet a MÉK Elnöke hívja össze a küldöttgyűlést megelőző 2 hónapon belül. Negyed évente - 

legalább évi négy alkalommal -, a területi kamarák székhelyén rendezendő, kihelyezett üléseket kell tartani, 
melyek éves programját a MÉK küldöttgyűlés állapítja meg.  
d.) A MÉK Elnöke 30 napon belüli időpontra köteles összehívni a testületet, ha azt 
 az MÉK elnökség többsége, 
 a MÉK felügyelő bizottsága, illetve 
 legalább három területi elnök írásban indítványozza.  
e.) Az MÉK elnöke 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, valamint – kihelyezett ülés esetén - a társrendező területi kamara elnökségét, felügyelő 

bizottságának elnökét. 
h.) A testület ülése lebonyolításának megszervezése az MÉK elnök, illetve az általa meghatározott 
személy feladata. A kihelyezett testületi ülések lebonyolítását a MÉK elnöke és a rendezésben soros területi 

kamara elnöke közösen szervezi, és közösen állapítja meg a napirendi javaslatot. 
i.) A testület feladatkörébe tartozik a MÉK alapszabálya, országos szabályzatai, segédletei valamint 
ezek módosítása tervezeteinek véleményezése, továbbá a költségvetési terv előzetes véleményezése, 
szakmai állásfoglalások kialakítása, valamint az országos szakmai- tanácsadó testületekbe való delegálás” 

j.) A kihelyezett testületi üléseket a társrendező területi kamara elnöke vezeti.  
k.) A testület véleményeit – a testületi ülések tárgyalásának eredményét - a MÉK elnöke foglalja össze, és 
teszi közzé a MÉK honlapon. A testület az állásfoglalásait, döntéseit konszenzussal (ellenvélemény nélkül) 
hozza.” 
 
 
 

Szeged, 2014. június 10. 
 
Nagy Imre  
CsMÉK elnökségi tag, a „szabályzatok témafelelőse” 
MÉK tag 
MÉK küldött 



 
 

előterjesztés a 2. napirendi ponthoz 

A CsMÉK 2014. évi költségvetése 
 

előterjesztő Schulcz Péter elnök 
Az érvényes Alapszabály alapján a költségvetési terv Taggyűlés általi elfogadását követően éves 
költségvetést kell készíteni; elfogadása az Elnökség hatásköre. Most kell dönteni az Elnökség hatáskörébe 
tartozó kiadási tételekről, a költségvetési terv keretösszegei figyelembe vételével. Mellékelve a 2014. évi 
költségvetés javaslata, a javaslat indoklása szóbeli kiegészítéssel lesz. 
 
Kivonat az Alapszabályból: 
 
12.§ 2/ d/ A Taggyűlésen elfogadott költségvetési terv alapján kidolgozott éves költségvetést az Elnök 
előterjesztésében az Elnökség fogadja el. 

 
3./j./ Az Elnök, Alelnök és az Elnökség tagjai – tényleges munkavégzés esetén - tiszteletdíjban 
részesülnek, melynek keretösszegét – a költségvetési terv megtárgyalásakor - a Taggyűlés állapítja 
meg. 
 
13.§ 2./d./ A Bizottság(ok) tagjai tényleges munkájáért tiszteletdíj illeti meg, melynek éves 
keretösszegét a Taggyűlés állapítja meg, az éves beszámoló alapján. A keretösszeg felosztása 
bizottsági hatáskör. 
 
14.§ 2./c./A (Tanácsadó testületek, ill. a Szakmafelügyelet) munkájáért az Elnökség döntése alapján 
tiszteletdíj fizethető, a Taggyűlés által elfogadott éves keretösszeg figyelembe vételével. 
 
14.§ 6./g A kamarai biztost tevékenységéért díjazás illetheti meg, melynek mértékét a Elnökség 
állapítja meg, az éves költségvetésben erre a célra elkülönített keretből. 
 
15.§ 2./c./ A Titkárság dolgozói a Csongrád Megyei Építész Kamara alkalmazottai. Fizetésüket és 
egyéb juttatásukat a Titkár javaslatára az Elnökség határozza meg, a Taggyűlés által jóváhagyott 
költségvetési keretben. 
 
18.§ 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.  

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 ellátásához kapcsolódó, 

 egyéb  
várható költségeket. 
3./ A Költségvetést úgy kell megállapítani, hogy a bevételek és a kiadások egyensúlyban legyenek. 

Hitel csak a Taggyűlés határozatával vehető igénybe. 



 
 

Előterjesztés az 5. napirendi ponthoz: 
A közbeszerzési törvény (Kbt.) célzatos módosításának koncepciója 
 
Bevezetés 
 
Ismert az az általános gyakorlat, hogy a közbeszerzéseknél a tervezési szolgáltatások esetében 
ajánlatkérők (kevés kivételtől eltekintve) kizárólagosan a legalacsonyabb összegű 
ellenszolgáltatást jelölik meg az ajánlatok egyetlen értékelési szempontjaként.  
 
Ezzel általánossá vált az ún. negatív árverseny jelensége, sokszor irreálisan alacsony tervezési 
díjakkal. Ez egy olyan kényszerhelyzet, amelybe a kamarai tagok kényszeredetten belemennek. 
 
Az ajánlatkérő szervezetek, beruházók előszeretettel hivatkoznak a Kbt-re, konkrétan arra, hogy ez 
van a törvényben, ők csak azzal a lehetőséggel éltek és élnek, amit a törvény megenged.  
 
Schulcz Péter elnökünk nemrég tárgyalt Majó Zoltánnal, az SZTE gazdasági igazgatójával, aki azt 
mondta, hogy egyenesen tiltja a kormányzati EU-szakapparátus, hogy „az összességében 
legkedvezőbb ajánlat” lehetőségével éljenek (azt nem tudjuk, mire hivatkoznak). 
 
A Magyar Mérnöki Kamara nemrég MTI közleményt adott ki, melyben tiltakozott a szentesi kórház 
bővítésére vonatkozó tervszolgáltatás közbeszerzési kiírása ellen: 
 
A Magyar Mérnöki Kamara határozott álláspontja, hogy az építészeti és mérnöki szolgáltatások 
területén a kizárólagosan ár-alapú döntésekkel szemben az értékelés során rész-szempontok 
figyelembe vételével a minden szempontból legkedvezőbb ajánlatot kell kiválasztani. Fel kell 
hívnunk a figyelmet arra, hogy a közbeszerzésekre vonatkozó 2004/18 EU Direktíva módosítása 
során 2014-ben egyértelműen meghatározásra került: „annak elősegítése érdekében, hogy a 
közbeszerzés során fokozottan előtérbe kerüljön a minőség, a tagállamok számára engedélyezni 
kell, hogy – amennyiben ezt megfelelőnek tartják – a „gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat” 
kiválasztása céljából megtiltsák vagy korlátozzák a kizárólag az ár vagy a költség értékelésén 
alapuló elbírálást”  
 
Ez a jövőre nézve azt jelenti, hogy a Versenyhivatal vagy pl. a GM egyáltalán nem hivatkozhat az 
EU-ra, amely mint piaci verseny mindenhatóságát megkövetelné, az egyedi, minőségi munkát 
jelentő tervezői szolgáltatások esetében. 
 
„...Bízunk abban, hogy a lehető legrövidebb időn belül ennek a hazai jogrendszerbe történő 
átültetésére is sor kerül.” -  tette hozzá az MMK a közleményben. 
 
Amikor ezt a kérdést a CsMÉK elnöksége tárgyalta, elhangzott, hogy a Közbeszerzési törvény 
olyan hivatkozási alap, amely alapprobléma.  Bevállaltam akkor ( koncepcionális szinten) egy 
törvényjavaslat elkészítését, amely alkalmas (legalább) arra, hogy a TET ülésen megvitatásra 
kerüljön. Ennek  eredményétől  függően lehet tovább vinni, lobbi-színtérre, a MÉK és MMK 
vezetősége – és más csatlakozó szervezetek – elérjék a kormányzatnál a törvénymódosítás 
előkészítését. 
 
A feladat elvileg egyszerűnek látszik. Azt kell „csak” elérnünk– az idézett EU direktívának 
megfelelően – hogy a Kbt. (kivonatát lásd csatolva) korlátozza vagy tiltsa az ajánlatok  értékelési 
szempontjának meghatározásánál a kizárólagosan a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás 
alkalmazását (71.§ (2)a); vagyis bizonyos esetekben az összességében legelőnyösebb ajánlat 
kiválasztását kelljen alkalmazni. (71.§ (2)b). 
 
Mégpedig azokra az esetekre célszerű ezt a korlátozás, ahol a minőség is versenyfeltétel. Ám ne 
egyszerűen a tervezői szolgáltatásokra gondoljunk, mert egyrészt így tágabb az érdekelt 
lobbitársak köre (ezt a kört érdemes lenne felkutatni) , másrészt így direktebb a hivatkozási alap, 
vagyis az EU direktíva: „annak elősegítése érdekében, hogy a közbeszerzés során fokozottan 
előtérbe kerüljön a minőség…” 
Harmadrészt jobban keresztülvihető így, hisz nem merül fel a szakmai sovinizmus vádja, amely a 
célzott törvénymódosítás ellen hatna.   



 
 

 
Mivel lehet még - az EU direktíván túl - érvelni? Pl.: 
-  illogikus, egyben a jogszerűtlenséggel határos, hogy a Kbt. általános érvényűen az 

ajánlatkérőre bízza a választást a (2)a) és a (2)b) között, holott pl. nemzetgazdasági érdekből 
indokolt lenne a választás korlátozása (v.ö: a rendőrségi nyomozás szerint a  múzeumi tolvajok 
vagy autóval, vagy a nélkül hagyták el a helyszínt…) 

- az előzőt aláhúzza, hogy a Kbt. a (2)b) esetére nézve hosszan taglalja a teendőket (hogyan 
kell eljárni, értékelni); vagyis a jogalkotónak szándéka volt, hogy lehetőség szerint a (2)b) 
terjedjen el. Ehhez képest az állt be, amit tudunk (lásd fent!), vagyis a jogalkotói szándék nem 
érvényesült. 

- A 71.§(4)c) fel is sorolja, hogy a részszempontoknak milyen mennyiségi vagy szakmai 
szempontok alapján értékelhető tényezőkön kell alapulniuk, a közbeszerzés tárgyával, a 
szerződés lényeges feltételeivel kell kapcsolatban állniuk:  „az ellenszolgáltatáson kívül 
például: a minőség, műszaki érték, esztétikai és funkcionális tulajdonságok, környezetvédelmi 
és fenntarthatósági tulajdonságok, működési költségek, gazdaságosság, költséghatékonyság, 
vevőszolgálat és műszaki segítségnyújtás, pótalkatrészek biztosítása, készletbiztonság, a 
teljesítés időpontja, időszaka)”. Ezek több mint fele építészeti-mérnöki tervszolgáltatáshoz 
köthető (és az ajánlattételnél tervkoncepcióval igazolhatók, összehasonlíthatók)!!!! 

- a (2)a) választása esetén a fenti – jogalkotó számára valósan fontosnak gondolt - szempontok 
nem érvényesülnek az ajánlattevők közötti választáskor; ezért sem szabadna minden esetben 
az ajánlatkérőre bízni a választást. 

- további érvek természetesen szakmaiak: statisztikailag igazolható, hogy a tervszolgáltatás 
minősége meghatározza a 100 évig fennálló beruházás minőségét, így nemzetgazdasági 
érdek, hogy… ; a negatív árverseny a tervszolgáltatás minősége ellen hat…; a tervkoncepció + 
referencia érdemi figyelembe vételével eldöntött közbeszerzés bizonyíthatóan értéktöblettel jár. 

 
Adódik tehát egy megoldás, miszerint meg kellene fordítani a logikát, egy új törvényhely 
beiktatásával: 
71.§ (8) Építési beruházások és az ezekkel kapcsolatos tervszolgáltatások esetében, 
továbbá más olyan esetekben, ha a közbeszerzés tárgya kapcsán a (4)c) alatti szakmai 
szempontok érvényesítése indokolt – különösen a minőség, a műszaki érték, az esztétikai 
és funkcionális tulajdonságok, a környezetvédelmi és fenntarthatósági tulajdonságok -, 
ajánlatkérőnek az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának módszerét kell 
alkalmaznia, az itt felsorolt, értékelhető tényezők résszempontként való alkalmazásával. 
 

 
 
 
 



 
 

Csatolmány a napirendi javaslathoz: a Kbt. kivonata: 

Az értékelési szempontok, az ajánlatok értékelése 

71. § (1) Az ajánlatkérő az eljárást megindító felhívásban köteles meghatározni az ajánlatok értékelési 

szempontját. 

(2) Az ajánlatok értékelési szempontja a következő lehet: 

a) a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás, vagy 

b) az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása. 

(3) Ha az ajánlatkérő az összességében legelőnyösebb ajánlatot kívánja kiválasztani, köteles 

meghatározni 

a) az összességében legelőnyösebb ajánlat megítélésére szolgáló részszempontokat; 

b) részszempontonként az azok súlyát meghatározó - a részszempont tényleges jelentőségével 

arányban álló - szorzószámokat (a továbbiakban: súlyszám); 

c) az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és 

felső határát, amely minden részszempont esetében azonos; 

d) azt a módszert (módszereket), amellyel megadja a ponthatárok [c) pont] közötti pontszámot. 

(4) A (3) bekezdés a) pontja szerinti részszempontokat az ajánlatkérőnek az alábbi követelményeknek 

megfelelően kell meghatároznia: 

a) a részszempontok körében nem értékelhető az ajánlattevő szerződés teljesítéséhez szükséges 55. § 

(1) bekezdése szerinti alkalmassága; 

b) a részszempontok között mindig meg kell adni az ellenszolgáltatás mértékének részszempontját; 

c) a részszempontoknak mennyiségi vagy szakmai szempontok alapján értékelhető tényezőkön kell 

alapulniuk, a közbeszerzés tárgyával, a szerződés lényeges feltételeivel kell kapcsolatban állniuk (az 

ellenszolgáltatáson kívül például: a minőség, műszaki érték, esztétikai és funkcionális tulajdonságok, 

környezetvédelmi és fenntarthatósági tulajdonságok, működési költségek, gazdaságosság, 

költséghatékonyság, vevőszolgálat és műszaki segítségnyújtás, pótalkatrészek biztosítása, 

készletbiztonság, a teljesítés időpontja, időszaka); a részszempontok körében értékelhető a munkanélküli 

vagy tartósan munkanélküli rétegek foglalkoztatásának a közbeszerzés során megajánlott mértéke; 

d) a részszempontok nem eredményezhetik ugyanazon ajánlati tartalmi elem többszöri értékelését; 

e) ha részszempont körében alszempontok is meghatározásra kerülnek, alszempontonként azok - 

tényleges jelentőségével arányban álló - súlyszámát is meg kell adni. Nem minősül alszempont 

megadásának, ha az ajánlatkérő a szakmai szempontok alapján értékelhető részszemponttal kapcsolatban 

a (3) bekezdés d)pontja szerinti módszer megadása során leírja, hogy a részszemponttal összefüggő 

ajánlati elem mely összetevőit, vagy milyen tulajdonságait fogja vizsgálni; 

(5) A (3) bekezdésben foglaltakat is az eljárást megindító felhívásban kell megadni [a c) és d) pont 

esetében az egyéb információk körében] azzal, hogy a d)pont szerinti módszer (módszerek) részletes 

ismertetése a dokumentációban is megadható. 

(6) A (3) bekezdés d) pontja szerinti módszerekről, az ajánlatok elbírálásáról a Közbeszerzési Hatóság 

útmutatót készít. 

(7) Az ajánlatkérő az ellenszolgáltatást tartalmazó értékelési szemponton vagy részszemponton 

(alszemponton) kívüli részszempontokkal (alszempontokkal) összefüggő ajánlati elemmel kapcsolatban 

az eljárást megindító felhívásban jogosult meghatározni az adott ajánlati elem azon legkedvezőbb 

szintjét, melyre és az annál még kedvezőbb vállalásokra egyaránt a (3) bekezdés c) pontja szerinti 

ponthatár felső határával azonos számú pontot ad, valamint jogosult meghatározni olyan elvárást is, 

melynél kedvezőtlenebb az adott ajánlati elem nem lehet. 

72. § (1) Ha az ajánlatkérő az összességében legelőnyösebb ajánlatot kívánja kiválasztani, akkor az 

ajánlatoknak az értékelési részszempontok szerinti tartalmi elemeit az eljárást megindító felhívásban 

meghatározott ponthatárok között értékeli az 71. § (3) bekezdés d) pontja alapján meghatározott 

módszerrel, majd az egyes tartalmi elemekre adott értékelési pontszámot megszorozza a súlyszámmal, a 

szorzatokat pedig ajánlatonként összeadja. Az ajánlat az összességében legelőnyösebb, amelynek az 

összpontszáma a legnagyobb. 

(2) Ha több ajánlatnak azonos az (1) bekezdés szerint kiszámított összpontszáma, az az ajánlat 

minősül az összességében legelőnyösebbnek, amely alacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmaz; azonos 



 
 

ellenszolgáltatás esetében pedig az az ajánlat, amely a nem egyenlő értékelési pontszámot kapott 

részszempontok közül a legmagasabb súlyszámú részszempontra nagyobb értékelési pontszámot kapott. 

(3) Az ajánlatkérő jogosult közjegyző jelenlétében sorsolást tartani és a sorsolás alapján kiválasztott 

ajánlattevőt az eljárás nyertesének nyilvánítani, ha 

a) az ajánlatkérő a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlatot kívánja kiválasztani, 

de a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást két vagy több ajánlat azonos összegben tartalmazza, vagy 

b) az ajánlatok értékelési szempontja az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása, de az 

összességében legelőnyösebb ajánlat a (2) bekezdés alkalmazásával sem állapítható meg. 

(4) A (3) bekezdés a) pontja szerinti esetben az azonos ellenszolgáltatást tartalmazó, a (3) 

bekezdés b) pontja szerinti esetben pedig az azonos összpontszámmal és részpontszámokkal értékelt 

érvényes ajánlatot benyújtó ajánlattevők közül kell sorsolással kiválasztani az eljárás nyertesét. 

(5) Az ajánlatkérő az ajánlatok értékelését követően elektronikus árlejtést kezdeményezhet, 

amennyiben azt az ajánlati vagy ajánlattételi felhívásban előzetesen jelezte. Az elektronikus árlejtés 

részletes szabályait külön jogszabály határozza meg. 

73. § Az eljárás nyertese az az ajánlattevő, aki az ajánlatkérő részére az eljárást megindító felhívásban 

- több szakaszból álló eljárásban az ajánlattételi felhívásban - és a dokumentációban meghatározott 

feltételek alapján, valamint a 71. § (2) bekezdésében meghatározott értékelési szempontok egyike szerint 

a legkedvezőbb érvényes ajánlatot tette. 
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