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CSONGRÁD MEGYEI ÉPÍTÉSZ KAMARA  

ELNÖKI/ELNÖKSÉGI BESZÁMOLÓ - 2014 ÉVÉRŐL 

mottó:… „Mint ez a pilleraj, mint ezek a munkások, és mint ez a napot habzsoló víg tücsök, 
vagy a rigó a lomb fekete hűvösében, hadd folytassam, Uram, én is életemet, olyan 

egyszerűen, ahogy csak lehet.”… (Imádság egyszerűségért, Francis Jammes /1868-1938/ 
ford.:Rónay György) 

A kamarai életünk ebben az évben lassan normális mederbe terelődött. A meder ugyan 

most még széles, sok probléma és feladat is folyik benne egyszerre, - nagy terhelést 

adva ezzel a közreműködőknek. A pilleraj még szemünk előtt sem lebeghet. A 

körülöttünk, bőrünkön élesen érzékelhető változások, gazdasági és politikai 

átrendeződések a korábbi elképzeléseket, gyakorlatot új megvilágításba helyezték. 

Ennek alapján át kellett értékelnünk kezdeti lehetőségeinket és hosszútávú céljainkat. 

Új minisztériumunk és felügyeletünk, megváltozott vezetésű országos szervezetünk, 

szűkülő anyagi keret és erősödő érdekérvényesítési „harc” kezdődött. Felröppent 

többször is a pletyka, a nagyobb kamarák szemet vetettek az építészekre, 

beolvasztásukkal növelendő erejüket. Szerencsére ez csak gondolat maradt. 

 

A tavalyi év 2014-re vonatkozó beszámolóját e kulcsszavakkal indítottam:  

 
stabil működés, együttdolgozó csapat, gyors reagálás, pontos ügyintézés, 

a Kamara befolyásának növelése, vagyis – hatékonyság 

 

Ezek a szervezeti belső célok továbbra is előttünk lebegnek. A működésünk stabillá 

vált, az elnökség a rendszeres elnökségi üléseknek köszönhetően összecsiszolódott. 

Működése még nem elég hatékony, ezért ezen javítanunk kell. A belső kommunikációt 

fejlesztenünk kell, technikai eszközöket is mellé kellene rendelnünk. A titkársági 

munka színvonala érezhetően javult, naprakész. A munkaterhelése viszont érezhetően 

nagy. 

 

   Mint ismeretes a 2014 előtti időszak vitákkal, jogi eljárásokkal terhelten telt el. 

Ennek hatása még tovább húzódott a következő évre is. 

 

Tagság létszámának alakulása: 

 

2014 évre a tagságunk létszáma év elején, a korábbi cca.: 270-ről 230-ra, míg a 

nyilvántartottak száma 327-re csökkent. Ennek oka az építőipart általánosságban sújtó 

válság, mely a tervezőkre és műszaki vezetőkre, ellenőrökre is hatással van. A 

munkalehetőségek jelentősen csökkentek, általánossá vált az ajánlatok bírálata során a 

negatív árverseny. A létszámcsökkenést a tagdíj 48e Ft-ra emelkedése is vélhetően 

befolyásolta. Az év végére azonban a taglétszám 236 főre „duzzadt”. Ez a létszám és 

ennek következtében a működéshez, és szolgáltatáshoz szükséges bevételi oldal csak 

az alapfeladatok ellátására elegendő. További létszámcsökkenés esetén a jelenlegi 

állapot csak a tagdíj emelésével tartható fenn. Az ország kisebb kamarái a tartalékaikat 

élik fel, és a költségvetésük negatív irányba billent. Az országos kamara működésében 

is érzékelhető ez a hatás, nem indokolatlan a törekvés, a magasabb tagdíj 

elfogadtatására, ami a tagság jelenlegi munkalehetőségeivel ellentmondásban van, - 

látszólag. 

 

 

 



  
 

 

Elnökségi munka, elnökségi határozatok: 

 

A Kamaránk elnöksége, az Alapszabályunknak megfelelően, 2014-ben, havi 

rendszerességgel ült össze, melyen tanácskozási joggal a többi bizottság is gyakran 

részt vett. Üléseink nyitottak, előre történő jelzés esetén, bárki számára biztosítjuk a 

jelenlétet. Az elnökség tagjai rendszeresen részt vettek üléseinken, a Felügyelő 

Bizottság képviselőivel együtt. 

 

Az elnökségi üléseken részletesen megvitathattuk a felvetődött, napirendre vett 

kérdéseket. A döntéseinket határozatokba foglaltuk, ezek – az ülések jegyzőkönyvével 

együtt - a honlapunkon olvashatóak. Az ülések ismét többször is hosszan elnyúltak, az 

alapos kitárgyalás és kiterjedt véleménynyilvánítás miatt. Az ülések rendszeres 

napirendi pontja volt a tagfelvételi és felfüggesztési kérelmek bírálata és sajnos a 

kizárás határozatba foglalása is. A tagság tagdíjfizetési fegyelme, a működésünket és a 

tervezett célok elérését veszélyezteti, ezért szigorúan kell tartanunk magunkat a 

jogszabályokhoz. Leginkább a pontosan fizető tagtársaink érdekeinek védelmében. 

 

A MÉK korábbi és a megújult elnökségével szorosan tartottuk és tartjuk a kapcsolatot. 

Javaslatainkkal többször megkerestük. Az év során bekapcsolódtunk a 

törvényjavaslatok előkészítésének kidolgozásába. Ehhez belső munkacsoport hoztunk 

létre. E munka folyamatát, és a javaslatokat a honlapunkon közzétettük. A CSMÉK a 

közbeszerzési törvény és a tervpályázatok minket érintő kérdéseinek javaslatait és az 

etikai szabályzat egyes pontjai módosításának javaslatait dolgozta ki. Ennek a 

munkának eredménye az idei évben érhet be (2015). Javaslatainkat az országos 

vezetőség azonosult. A MÉK az MMK és más szakmai szervezetek „lobbizásának” 

nyomán a Kormány még tavaly elfogadta az új Kbt. koncepciót, a terv szerint ez év 

nyarán kerül az új Kbt. az országgyűlés elé; a törvény-előkészítés még folyik. Annyi a 

legfrissebb információnk erről, hogy a 60 millió Ft értékhatár alatti tervezési 

szolgáltatások kikerülnek a Kbt. hatálya alól. Egyúttal a tervpályázati eljárás 

szabályairól szóló kormányrendelet is megújul, és kibővül a tervező minőség alapú 

kiválasztásának szabályaival. Mindez azt jelentheti, hogy az építész és mérnök 

társadalmat sújtó, aláígérgetést hozó árajánlat kérési gyakorlat megszűnik. 

 

A MÉK Alapszabályának, Etikai-Fegyelmi Szabályzatának, Szakmagyakorlási 

Szabályzatának módosítására több javaslatot tettünk; ezeknek sajnos csak kis része 

érvényesült – vélhetően a konzervatívabb többségi felfogás miatt. A szerzői jogi 

törvény idei várható változása miatt az etikai szabályzatunkra sokkal nagyobb 

hangsúlynak kell kerülnie. 

 

Az év során, az elnökség tagjai feladatokat vállaltak magukra, melyek nem minden 

esetben teljesültek az elvártaknak megfelelően, illetve megvalósításuk folyamatban 

van. Ezek alapján a hatékonyságunk javítása elsődleges feladat. A költségvetés 

szűkössége miatt az Alelnök és az elnökségi tagok lemondtak a számukra 

megszavazott tiszteletdíjról.  

 

Az év során megalkottuk a Taggyűlés által jóváhagyott Alapszabályt, illetve 

szabályzatainkat: az Ügyviteli és Iratkezelési Szabályzatot, a Pénzügyi Szabályzatot, 

és az Elnökség Ügyrendjét. Ezek határozzák meg a jogszerű belső működésünk 

kereteit. A dokumentumok a honlapunkon olvashatók.  

 

A 2014-es év elnökségi határozatait lásd: 1. sz. mellékletben 



  
 

 

 

Bizottságok munkája: 

 

A Kamaránk két aktív bizottsággal rendelkezik. 

 

A Felügyelő Bizottsággal, amely rendszeres résztvevője volt az elnökségi üléseknek, 

valamint az Etikai és Fegyelmi Bizottsággal, melynek 2014-ben az idei évre is 

áthúzódó két bonyolult ügye is volt. Az EFB szinte rendszeres ülésezéssel látta el 

feladatát, melyért a tényleges pénzkeret szűkössége miatt a köszöneten felül eddig 

több megbecsüléssel nem illethettük. A költségvetés szűkössége miatt a Bizottságok 

lemondtak a számukra megszavazott tiszteletdíjról. 

 

A harmadik bizottságunknak, a Taggyűlés által 2014. évben megválasztott Választási 

Jelölő Bizottságnak – mely a választások előtt válik aktívvá - nem volt feladata. 

 

Szakértő-Tanácsadó Testületek munkája: 

 

A tavalyi Taggyűlés által feladatában megerősített Eseti Vizsgálati-Tanácsadó Testület 

megbízott elnöke, Pászti-Tóth Gyula tavaly ősszel sajnálatosan elhunyt. A Testület 

tagjai közül idén- Takács Máté kolléga átvállalta magára a feladatot; így az Elnökség 

ez év elején megbízta őt az elnöki teendők ellátásával. 

 

A tavalyi Taggyűlésen Szemerey Márta alelnök részéről javaslat hangzott el egy 

Stratégiai Tanácsadó Testület létrehozására, és tagjainak összetételére, mellyel a 

résztvevők formálisan egyetértettek. Tájékoztatom a Taggyűlést, hogy az Elnökség 

létrehozta a Testületet, és elnöki tisztséggel Zákányi Ildikót bízta meg, aki elvállalta a 

feladatot. 

 

A Testületek minden elnökségi ülésre - tanácskozási joggal - meghívást kaptak, 

elnökeik több alkalommal aktívan részt vettek az üléseken.  

 

Titkársági munka: 

 

A titkársági munka a 2013-as évben örökölt iratanyag feldolgozását, rendszerezését 

2014-ben is folytatta. Az átvett irodai irathalmaz, amit a rendőrségi házkutatás 

hátrahagyott, rendezetlen, sőt iktatás nélküli anyagból és felbontatlan levelek 

tömkelegéből állt. A tagság anyagát ezért személyekre bontva rendszerezni kellett, a 

befizetéseket vissza kellett ellenőrizni, és felszólításokkal kiküldésével befizetés 

egyeztetéseket kellett folytatni. Ezzel csak 2014-ben tudtunk végezni. Sok adat még 

így is bizonytalan maradt, de annak kiderítésére csak a folyamatban lévő, büntető ügy 

lezárulta után van lehetőségünk. 

 

A titkárság az örökölt bútorok és eszközökkel kellett dolgozzon. Az idei évben 

vásárolnunk kellett laptopot, diktafont, és telefont, illetve újra kellett kötni a 

szolgáltatókkal a szerződéseket, mind a telefon, mind az internet esetében. Újra meg 

kellett állapodnunk az iroda bérlet nagyságában. A 2014-es évben lényegesen 

alacsonyabb áron tudtuk az irodát működtetni. A 2013-ban alkalmazásba vett titkárnő 

helyett, akinek munkájával nem voltunk megelégedve, új titkársági alkalmazottat 

vettünk fel, először próbaidővel, majd ideiglenesen, és az idei évben véglegesítve. A 

váltás bevált. Az összeférhetetlenség elkerülése érdekében a munkáltatói jogokat a  

 



  
 

 

 

Titkár és az Elnök együttesen gyakorolják, a munkavállalói szerződés ennek 

megfelelően módosult. 

A titkársági munka megerősítésére eszközvásárlás céljából, az akkori felügyeleti 

szervünkhöz, a BM-hoz fordultunk támogatásért, de az országgyűlési választások a 

megígért támogatás szerződésének aláírását már nem tették lehetővé. 

 

A felügyelő biztos munkájának lezárása: 

 

Szalay Tihamér, felügyelő biztos költségeit és díjazását is megítélte végzésében a 

Törvényszék. Ez jelentős érvágást jelentett a szűkös költségvetésünkben, mely a 

korábbi időszakot terheli. Az összeg nagysága túllépte a 3 millió forintot. A 

Törvényszék által jóváhagyott összeg maradéktalanul kifizetésre került a 2014-es 

évben. 

 

Peres ügyek alakulása: 

 

A 2013-as évben elindult peres ügyeinkből már csak Dovalovszki Istvánné által 

indított munkaügyi per van folyamatban.  

 

A munkaügyi per:       A munkaügyi bíróság az azonnali hatályú munkaviszony 

megszüntetés jogellenességének megállapítása ügyében a részítéletében 

helybenhagyta a felügyelő biztos Szalay Tihamér intézkedését, azt jogszerűnek és 

megalapozottnak találta. Dovalovszki Istvánné keresetét ebben a tekintetben 

elutasította és kötelezte, hogy fizessen meg a kamaránknak, 15 napon belül 179.324,- 

Ft perköltséget. A felperes, Dovalovszkiné az ítélet megváltoztatása érdekében a 

másodfokhoz fordult, azzal az indokkal, hogy már a felmondását töltötte ez alatt az idő 

alatt. Az elsőfokú eljárás során éppen az ellenkezőjével védekezett és erre alapozta a 

kártérítési igényét. Első fokon a kártérítés ügyében még folytatódik az eljárás, mert 

Dovalovszki Istvánné állításait mind a mai napig nem bizonyította, mondván, hogy a 

büntető eljárás ebben akadályozza. A CSMÉK a 2013-as évben jogtalanul felvett 

összegeket (munkabér, banki kp. felvét,…) követeli vissza, függetlenül a büntető 

perben szereplő nagy összegektől. 

 

A büntető eljárás:              Sajnálatosan a nyomozati szakasz után, a felügyelő biztos 

által indított eljárás következtében kezdett nyomozás, nagyon lassan folyik. 

Információink is hiányosak, mert tájékoztatást kérő leveleinkre nem érkezik válasz. Az 

ügy azonban ügyészségi szakaszba jutott, a rendőrség továbbította az ügyiratot. 

 
A 2013-as évben elindult peres ügyeinkről a 5. napirendi pontban adunk részletes tájékoztatást. Ebből már csak Dovalovszki Istvánné által indított 

munkaügyi per van folyamatban. A CsMÉK képviseletére dr. Bródy Jánost, munkaügyekben jártas ügyvédet bíztuk meg. Elnökként több alkalommal részt 

vettem az tárgyalásokon, személyesen is képviselve a Kamarát. 

 
 

Pénzügyi beszámoló és helyzet: 

 

A Kamaránk pénzügyi helyzete továbbra sem megnyugtató, de stabil. A költségvetési 

terv és a tényleges megvalósulás nem fedi egymást, elsődlegesen a bevételi oldal 

teljesületlensége miatt. A sok rendezetlen teher mellett 2013 év végén, a 

bankszámlánkon sikerült megközelítőleg 2,9 millió forintot megőriznünk. Azonban ez 

a látszólagos tartalék csak a fizetésképtelenség állapotától tudott megmenteni 

bennünket, a késve érkező befizetések, az elmaradó késedelmi díjak a tervezett 

működést továbbra is akadályozták. 



  
 

 

 

 

Továbbra is fel kell hívnom a figyelmet, amennyiben hatékony érdekképviseletet 

akarunk folytatni, úgy a befizetések nem maradhatnak el, mert forrás nélkül a kamara 

tehetetlen, eszköztelen. 

 

TET (Területi Elnökök Testülete): 

 

A 2014-es év változást hozott a TET ülések megrendezésében. A Csongrád Megyei 

Kamara javaslatára területeken is rendeztek Területi Elnökök Testülete (TET) ülést. 

Ennek első eseménye Győrben zajlott februárban, melyet május 08-án Miskolcok 

követett újabb kihelyezett ülés. Ezeken a területeken szervezett üléseken, a szokásos 

tanácskozásokon felül, melyek a MÉK döntés előkészítését segítik, sikerült az 

egymástól függetlenül működő kamarák gondolatait és problémáit első kézből 

megismerni, hasznos gondolatokat átadni és beszerezni. Júniusban Szegeden tartottunk 

kihelyezet ülést, melyen a várost is megismertettük a kamaránkon kívül a 

résztvevőkkel. Az előkészítés sok munkát adott, eredményeként mindenki 

visszajelzése szerint, nagyon jól sikerült rendezvényt szerveztünk. Megállapodást is 

sikerült elérnünk a MÉK vezetésével, melyben azt rögzítettük, hogy a 2012-13 

időszakban elmaradt részesedés feladások, - melyekre a jelenlegi vezetésnek nem volt 

ráhatása - fizetési moratórium kaptunk, a büntető és kártérítési ügyek lezárultáig. Az 

elmaradás jelentős cca.: 1,2 millió forint. Ebből 2014 folyamán ledolgoztunk 400e Ft-

ot, ezzel a hátralékunk így 800e Ft-ra csökkent. 

 

Sajnos az a javaslatunk, mely szerint ez a tanácskozó szervezet a jövőben - 

alapszabályban rögzítetten - komolyabb jogosítványokkal rendelkezzen nem ért célt, a 

Küldöttgyűlés nem támogatta. 

 

Országos szervezetünk, a MÉK vezetésének megújulása: 

 

2013. november 15–én tisztújító Küldöttgyűlésén a MÉK elnökéneknek Dr. Hajnóczy 

Pétert választották. Az országos elnökség összetétele és a bizottságok is megváltoztak. 

Ez a személyi változás az eddigi megszokott működésben változást hozott. 

Áttekintették a korábbi működést és a gazdálkodást és racionalizálták.  

2014-ben munkacsoportokat hoztak létre, amelyek a MÉK stratégiai témái szerint, a 

területi kamarák segítségével felkészülnek az új minisztériumunk, a Miniszterelnökség 

képviselőivel való tárgyalásokra. A tárgyalások az idén várható építőipart és 

mérnököket, tervezőket érintő jogszabályok változása mentén folynak. Az országos 

vezetés érezhetően más dinamizmussal és metódussal működik. A Csongrád Megyei 

Építész Kamarának is ehhez kell igazodnia, javaslataival, gondolataival. A törvényi 

változások a 1731-es Kormányhatározatból eredeznek.  

 

A 2014. évi 1032-es kormányhatározat 17 pontban rögzítette az építésüggyel 

kapcsolatos kormányzati intézkedéseket (lásd: csmek.wordpress.com), melyek döntő 

többségétől egyértelműen pozitív változást remélhetünk. 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

Lázár János és Barsiné Pataky Etelka megbeszélése a 1731-es kormányhatározatról 

 

Lázár János Miniszterelnökséget vezető államtitkár január 31-én a Parlamentben fogadta a 

Magyar Mérnöki Kamara, a Magyar Építész Kamara, a Magyar Építőművészek Szövetsége 

és a Művészeti Akadémia vezetőit, és egyeztetést folytatott velük a mérnöki tevékenység 

jövőbeni szerepéről a 2014-2020-as programozási időszak európai uniós fejlesztési 

forrásaiból megvalósuló projektek tekintetében. A Magyar Mérnöki Kamarát Barsiné 

Pataky Etelka elnök képviselte. 

 

A találkozás apropóját a 2014-2020-as európai uniós programok lebonyolításának 

alapelveiről szóló 1731/2013. (X. 11.) Korm. határozat adta. Lázár János államtitkár 

leszögezte, hogy a kormányhatározatban foglaltak nem a mérnöki szakma, hanem az 

európai uniós forrásfelhasználás újraszabályozására és a közérdek hathatósabb 

érvényesítésére irányulnak, melynek kiemelt célja az átláthatóság és a beruházó védelme. 

 

Egyetértettek abban, hogy az e forrásokhoz kapcsolódó mérnöki- és építész feladat- és 

felelősségi körök áttekintése szükséges. Ennek érdekében a 2014-2020-as programozási 

időszak eljárásrendjének kialakítására hamarosan felállításra kerülő munkacsoportok 

munkájába a mérnöki- és építész kamarák képviselői is bevonásra kerülnek, annak 

érdekében, hogy az eljárásrendek a javaslataik és észrevételeik figyelembevételével 

születhessenek meg. 

 

Kapcsolatépítés, eddigi eredmények: 

 

2014-ben sikerült munkakapcsolatot kialakítani Szeged városi Főépítészi Irodával, az ELI 

Nonprofit Kft-vel. Tárgyalásokat folytattunk a Szegedi Tudomány Egyetem gazdasági 

főigazgatójával, Majó Zoltánnal, akivel az év végére szóbeli megállapodás született egy 

együttműködési szerződés megkötésére 2015-ben. Sajnos ezt a Kancellári hivatal 

kialakítása miatt meghiúsult. A folytatás érdekében felvettük a kapcsolatot a Kancellárral. 

Folyamatosan képviseljük azt az elvet, hogy az egyetemi beruházások során is az 

előkészítésben tervpályázatokat kell kiírni, és a minőség alapú kiválasztás elveit 

érvényesíteni. 

 

Kapcsolatfelvételt kezdeményeztünk Szeged városának Polgármesteri Hivatalával is, mely 

eddig süket fülekre talált. 

 

A kommunikáció és a TV műsorunk: 

 

2014. februártól 6 részes sorozatot indítottunk és készítettünk a TISZApART TV-vel. 

Ebben a hat részben, melyet finanszírozni tudtunk, a kamaránk területén történő építészeti 

és fejlesztési kérdéseket feszegettük. Az anyagok a weboldalunkon megnézhetőek. A 

felületen a 2015-ös évi anyag is látható már. 

 

Az elindított weboldal (csmek.wordpress.com) rövid idő alatt kamaránk kommunikációs 

felületévé vált. Első időben kevesen látogatták, ezért a megjelenését átszabtuk. Az új 

felület jóval nagyobb látogatottságnak örvend, áttekinthetőbb. Át kívánjuk tenni 

fokozatosan a honlapra az információk szolgáltatását, ezért kérjük a kollégákat a követő 

funkció alkalmazására, ezzel naprakész információkhoz lehet jutni. A MÉK követőként 

figyelemmel kíséri oldalunk történéseit. Az ÉPÍTÉSZFÓRUM-mal, Csongrád Megyei  

 

 



  
 

 

 

Urbanisztikai Egyesülettel és a Szegedi Vedres István Szolgáltatási Szakképző Iskolával 

már kölcsönösen elhelyeztük egymás linkjét. Növelni akarjuk a kívülállók látogatottsági 

számát, ezzel is felkeltve az építészet és az építőipar problémái iránti érzékenységet. 



  
 

 

A 2015-ös év eseményei: 

 

Kulcsszavak:  
hatékonyság, kapcsolatépítés, fokozott kommunikáció 

 

A 2015-ös év során a korábbi, megkezdett munkát folytattuk. A működési rendszer beállni 

látszik. Havonta ülésezett az elnökségünk, melyen majd minden alakalommal képviseltette 

magát a Felügyelő Bizottság. (Az ülések jegyzőkönyvei és a határozatok weboldalunkon 

olvashatóak.) 

 

A tagsági anyagok átvizsgálását folyamatosan végeztük, új tagokat vettünk fel, és 

kilépések, kizárások is történtek. Igyekszünk pénzügyileg tovább stabilizálni a 

Kamaránkat, a megtépázottság után. Törekszünk a kintlévőségek behajtására, szigorú 

gazdálkodást indítottunk. Ebben nagy segítséget jelent, ha az ígéret szerinti 5 millió forint 

miniszterelnökségi támogatást is megkapjuk. Természetesen igyekszünk támogatókat 

bevonni, cégeket megkeresve. Erre a kamarai törvény változása is lehetőséget ad, 

gazdálkodást is folytathatunk. 

 

Tovább építjük a kapcsolatokat. Ennek keretében szorosan együttműködünk a CSMMK-

val, a CSMKIK-val, az Építő-Kitt Klaszterrel. Továbbképzéseket szervezünk, 

melykeretében a CE Glass gyárát tekintettük meg, szeptemberben kötelező továbbképzési 

rendezvényt készítünk elő. 

 

 

Örökre eltávozott kollégák: 

 

2014. 

 

Borvendég Béla: 1931 - 2014  

Pászti-Tóth Gyula: 1942 - 2014 

Vágvölgyi Sándor: 1933 - 2014 

 

2015. 

 

Somoskövi Sándor: 1946 - 2015 

Dobó László: 1952 - 2015 

Sólyom János: 1958 – 2015 

 

 

Tisztelettel adózunk emléküknek. A honlapunk Pantheon rovatában: 

(https://csmek.wordpress.com/category/pantheon/nekrolog/) részletes nekrológok 

olvashatók a szakmai életút ismertetésével. 



  
 

 

Rendezvények, események: 

 

Báli szezon: 

Ismét meghívást kaptunk a Csongrád Megyei Mérnöki és a Csongrád Megyei 

Kereskedelmi és Ipar Kamara éves báljára. Mindkettőn képviseltük a kamaránkat, 

tovább erősítve a kialakult kapcsolatot. A CSMM Kamarával megállapodást is 

kötöttünk, így a 2016 évi Mérnökbált a CSMMK és a CSMÉK együtt rendezi. 

 

Vedres-év: 

A Vedres István év rendezvényeinek szervezése során, az év elején, - a Csongrád 

Megyei Urbanisztikai Egyesület kezdeményezésére -, a CSMMK, a CSMUE és a 

CSMÉK közösen fordult Szeged MJ Város Polgármesteréhez, annak érdekében, hogy 

az idei évet nyilvánítsa a Város Vedres István évének. Ennek a lépésnek köszönhetően 

a Város közgyűlési rendeletbe foglalta a döntést, és csatlakozva az élére állt a 

szervezésnek, és anyagi támogatást is biztosít a rendezvények lebonyolításához. 

Az év hangsúlyának emelésére a három kezdeményező szervezet mellé a CSMKIK 

csatlakozása után Vedres István-díjat alapítottunk, melyet a területünkön kiemelkedő 

mérnöki munkát végző kollégáink kaphatnak majd meg. Ennek alapító okiratát a 

XVIII. Nemzetközi Építésügyi Konferencia során írjuk alá. Az első díjátadás, a 

szeptemberben sorra kerülő emlékülésen történik meg. 

A program az 5. sz. mellékletben található. 

 

Dél-Alföldi Építészeti Fórum: 

A CSMÉK kezdeményezésére, felvéve Lázár János Miniszter Úrral a kapcsolatot 4 

Dél-Alföldi megyét érintő Fórumot szerveztünk, az Art Hotel helyszínnel. A 

rendezvény kötetlen keretek között folyt, és nagyon jó visszhangja volt. A 

miniszterelnökség ezen a módon közvetlenül találkozhatott az építészek problémáival. 

Ezért a rendezvény sorozattá vált, mert 2015 áprilisában Győrben hasonló rendezvény 

zajlott, most már a Miniszterelnökség kezdeményezésére, mely az országban 

folytatódni fog. 

A rövid összefoglaló a 4. sz. mellékletben található. 

 

VIII. Nemzetközi Építésügyi Konferencia: 

A 2015-ös évben, június elején a szokásos építők napi rendezvényhez kapcsolódóan 

megrendezésre kerül, június 5-én a konferencia, melyen sokszínű témában előadások 

hangzanak majd el. Ennek akkreditálása után Kamaránk kreditpontot is ad majd. 

Utána, másnap, az építők napi rendezvényen sport- és főző verseny mellett kötetlen 

szakmai beszélgetések kapnak teret a Gellért szabadidő központ területen. Mindenkit 

szeretettel várunk. 

 

 

Küldöttgyűlés: 

2014 és 2015 évi MÉK küldöttgyűlésen rendszeresen részt vettünk és eredményesen 

képviseltük Kamaránkat. 

 

YBL-díj javaslat: 

 

Az idei évben ismét lehetőség nyílott az YBL-díj odaítélésre, mely során a MÉK 

felkérésére javaslatot tehettünk. Sajnos csak egy hetet biztosítottak erre. A kamara 

elnöksége Sipos György építész tagunkat javasolta. A díjazottak száma 3 főre 

korlátozódott, sajnálatosan ebbe a körbe Sipos György nem került be. 



  
 

 

A jövő, tervek, stratégia (szervezeti változások, kapcsolatrendszer kiszélesítése, 

társadalmi háló, kommunikációs és média stratégia): 

A gyors törvénykezés szakaszában minket is felkapott a Törvényhozás forgószele. A MÉK 

honlapját áttekintve, a 2013-as év során 27 törvényi változás érintett bennünket. 

Megváltoztak a tervezés és a kivitelezés feltételei. A 2014 évben a jogosultságok 

besorolása ismét változott, a megszerzésüknek módjával egyetemben. 

 

A Csongrád Megyei Építész Kamara jövőbeni stratégiája az országos célok figyelembe 

vételével készült.  Stratégiánk, a bevezetőben említett társadalmi elismertség elvesztésének 

visszaszerzésére irányul, mellyel a tagjaink részére kedvezőbb szerződési környezetet 

teremthetnénk. Az eddigi elefántcsonttoronyszerű bezárkózás és önsajnálat, valamint 

panaszkodás helyett – a törvényben előírt feladatok mellett - nyitás a társadalom felé. 

Továbbra is szándékunkban áll kiállításokat szervezni, nyitott rendezvényeket, flash-mob 

akciókat, nyilvánosság előtti vitaesteket a környezetkultúráról, környezetesztétikáról, a 

média támogatásával. Erre a múlt évben forrás hiány miatt nem volt lehetőségünk. 

Amennyiben a támogatást megkapjuk, úgy erre lehetőségünk nyílik. (Együttműködést 

kezdeményezünk a társművészetek képviselőivel, más szakmai kamarákkal, 

önkormányzatokkal, az Egyetemmel, a Vedres szakközépiskolával. Az építész szakma 

presztízsének emelése érdekében meg kell ismertetni újra az átlagemberrel a szakmánk 

sokszínűségét, a felhalmozott mérnöki tudás értékét, és az építés társadalomformáló 

hatását. A sokrétű kommunikáció elősegítése érdekében költségvetésünkben média 

megjelenési célokra újra biztosítunk forrást.  A megye egész területét „akció területnek” 

tekintjük.  

 

Törekszünk arra, hogy a kamaránk a megyénk vezető kulturális fóruma és színtere legyen. 

Dolgozunk az önálló média stratégián, ami kiterjed az internetes és papír alapú felületekre, 

a rendezvényekre, a TV, rádió lehetőségeire. Ezért az idei év során PR tevékenységre 

adunk megbízást. Jelen kell lennünk mindenütt, főleg a köztudatban és a fejekben. 

 

Továbbra is fel fogunk lépni a jelenlegi rossz gyakorlattal szembe, hogy a tervezési díjat ne 

lehessen olyan alacsony szintre szorítani, amely mellett lehetetlen színvonalas építészetet 

építést végezni. Tiltakozunk a negatív árverseny ellen, és támogatjuk a minőség alapú 

kiválasztás megerősítését. Partnerek kívánunk lenni a jövőbeni Uniós források hosszú távú 

felhasználásának szabályozásában és eredményes felhasználásában. Valljuk, hogy ennek 

letéteményesei a mérnökök és építészek. Ismét el kell mondani: velünk eredményesebb 

lehet a fejlesztés, mint nélkülünk! 

 

 

Szeged, 2015. április 24. 

 

 

Schulcz Péter sk. 

CsMÉK elnök 
 



  
 

 

 

A CSMÉK 2014. évi költségvetés beszámolója 

 

 



  
 

 

 

1. melléklet 
 

Csongrád Megyei Építész Kamara 

Elnökségi Határozatok 

2014 
 

 

 

 

1/2014(I.17.) CSMÉK Eln. hat.: A Csongrád Megyei Építész Kamara Elnöksége úgy határoz, 

hogy megszavazott kiegészítésekkel és javasolt időponttal és helyszínnel és a február 14.i 

legkorábbi időponttal az Elnökség a Taggyűlést összehívja 

 

2/2014 (I.17.) Eln. hat.: A Csongrád Megyei Építész Kamara Elnöksége úgy határoz, hogy 

azokat a tagokat, akik nem igazolták a befizetésüket, a Kamarai törvény alapján 40 

napos határidővel névre szóló levélben a titkárság felszólítja az igazolásra. Amennyiben 

ezt nem teszik meg, vélelmezve a nemfizetést a Kamarai törvény alapján a tag 

tagdíjtartozás miatt kizárásra kerül. 

 

3/2014 (I.17.) CSMÉK Eln. hat.: A Csongrád Megyei Építész Kamara Elnöksége úgy határoz, 

hogy 

T. M. F. Csongrád Megyei Építész Kamara tagjai sorába visszamenőleges hatállyal 2013 

július 31.-vel felveszi, azzal hogy 2013 év II. félévi tagdíját meg kell fizetnie.  

 

4/2014 (I.17.) CSMÉK Eln. hat.: A Csongrád Megyei Építész Kamara Elnöksége úgy határoz, 

hogy 

K. – M. P. a Csongrád Megyei Építész Kamara tagjai sorába 2014 január 20.-vel felveszi.  

 

5/2014 (I.17.) CSMÉK Eln. hat.: A Csongrád Megyei Építész Kamara Elnöksége úgy határoz, 

hogy 

V. A. a Csongrád Megyei Építész Kamara tagjai sorába 2014 január 20.-vel felveszi.  

 

6/2014 (I.17.) CSMÉK Eln. hat.: A Csongrád Megyei Építész Kamara Elnöksége úgy határoz, 

hogy 

Cs B a Csongrád Megyei Építész Kamara tagjai sorába 2014 január 20.-vel felveszi.  

 

7/2014 (I.17.) CSMÉK Eln. hat.: A Csongrád Megyei Építész Kamara Elnöksége úgy határoz, 

hogy 

K. L. Csongrád Megyei Építész Kamara tagsági viszonyának felfüggesztéséhez 

visszamenőlegesen 2013. január 02. napjától hozzájárul, azzal a feltétellel, hogy korábbi 

befizetéseit igazolja.  

 

8/2014 (I.17.) CSMÉK Eln. hat.: A Csongrád Megyei Építész Kamara Elnöksége úgy határoz, 

hogy 

Dr. T. A. Csongrád Megyei Építész Kamara tagsági viszonyának felfüggesztéséhez 

visszamenőlegesen 2013. január 11. napjától hozzájárul.  

 

9/2014 (I.17.) CSMÉK Eln. hat.: A Csongrád Megyei Építész Kamara Elnöksége úgy határoz, 

hogy 

Mné. K. Á. Csongrád Megyei Építész Kamara tagsági viszonyának felfüggesztéséhez 

2014. január 01. napjától azzal a feltétellel járul hozzá, ha 2013 II. félévi tagdíját 

megfizette.  

 



  
 

 

10/2014 (I.17.) CSMÉK Eln. hat.: A Csongrád Megyei Építész Kamara Elnöksége úgy határoz, 

hogy 

M. I. Csongrád Megyei Építész Kamara tagsági viszonyának visszamenőleges 

felfüggesztéséhez (2012. október 01.) nem járul hozzá. Amennyiben 2013 II. félévi 

tagdíját megfizette 2014 január 1 napjától a szüneteltetéséhez az Elnökség hozzájárul.  

 

11/2014 (I.17.) CSMÉK Eln. hat.: A Csongrád Megyei Építész Kamara Elnöksége úgy határoz, 

hogy 

T. Zs. Csongrád Megyei Építész Kamara tagsági viszonyának felfüggesztéséhez 2014. 

január 01. napjától hozzájárul.  

 

12/2014 (I.17.) CSMÉK Eln. hat.: A Csongrád Megyei Építész Kamara Elnöksége úgy határoz, 

hogy 

K. I. Csongrád Megyei Építész Kamara tagsági viszonyának korábban megkért 

felfüggesztéséhez további 3 évvel történő meghosszabbításához 2014. január 01. napjától 

hozzájárul.  

 

13/2014 (I.17.) CSMÉK Eln. hat.: A Csongrád Megyei Építész Kamara Elnöksége úgy határoz, 

hogy 

N. J. L. Csongrád Megyei Építész Kamara tagsági viszonyának helyreállításához 

visszamenőlegesen 2013 április 19. napjától hozzájárul azzal, hogy a 2013 év II. félévi 

tagdíját visszamenőlegesen meg kell fizetnie. 

 

14/2014 (I.17.) CSMÉK Eln. hat.: A Csongrád Megyei Építész Kamara Elnöksége úgy határoz, 

hogy 

K. R.. a Csongrád Megyei Építész Kamara tagjai sorába visszamenőlegesen 2013. 

március 28-val átjegyzéséhez hozzájárul.  

 

15/2014 (I.17.) CSMÉK Eln. hat.: A Csongrád Megyei Építész Kamara Elnöksége úgy határoz, 

hogy 

B. L. Csongrád Megyei Építész Kamarai tagságáról történő lemondása alapján, 2013 

március 18. napjával a Kamarai tagságának visszamenőleges törléséhez hozzájárul. 

 

16/2014 (I.17.) CSMÉK Eln. hat.: A Csongrád Megyei Építész Kamara Elnöksége úgy határoz, 

hogy 

J. Gy. Csongrád Megyei Építész Kamarai tagságáról történő lemondása alapján, 2013 

március 18. napjával a Kamarai tagságának visszamenőleges törléséhez hozzájárul. 

 

17/2014 (I.17.) CSMÉK Eln. hat.: A Csongrád Megyei Építész Kamara Elnöksége úgy határoz, 

hogy 

K. E. Csongrád Megyei Építész Kamarai tagságáról történő lemondása alapján, 2013 

április 17. napjával a Kamarai tagságának visszamenőleges törléséhez hozzájárul. 

 

18/2014 (I.17.) CSMÉK Eln. hat.: A Csongrád Megyei Építész Kamara Elnöksége úgy határoz, 

hogy 

M. P. Csongrád Megyei Építész Kamarai tagságáról történő lemondása alapján, 2013 

június 14. napjával a Kamarai tagságának visszamenőleges törléséhez hozzájárul. 

 

19/2014 (I.17.) CSMÉK Eln. hat.: A Csongrád Megyei Építész Kamara Elnöksége úgy határoz, 

hogy  

M. P. Csongrád Megyei Építész Kamarai tagságáról történő lemondása alapján, 2013 

június 14. napjával a Kamarai tagságának visszamenőleges törléséhez hozzájárul. 

 

 

 



  
 

 

 

20/2014(I.17.) CSMÉK Eln. hat.: A Csongrád Megyei Építész Kamara Elnöksége úgy határoz, 

hogy 

Zs. J. Építész Kamarai tagságáról történő lemondása alapján, 2014 január 01. napjával 

a Kamarai tagságának törléséhez hozzájárul. 

 

21/2014 (I.17.) CSMÉK Eln. hat.: A Csongrád Megyei Építész Kamara Elnöksége úgy határoz, 

hogy 

S. Á. Csongrád Megyei Építész Kamarai tagságáról történő lemondása alapján, 2014 

január 01. napjával a Kamarai tagságának törléséhez hozzájárul. 

 

22/2014 (I.17.) CSMÉK Eln. hat.: A Csongrád Megyei Építész Kamara Elnöksége úgy határoz, 

hogy 

Dr. D. Zs. Csongrád Megyei Építész Kamarai tagságáról történő lemondása alapján, 

2014 január 01. napjával a Kamarai tagságának törléséhez hozzájárul. 

 

23/2014 (I.17.) CSMÉK Eln. hat.: A Csongrád Megyei Építész Kamara Elnöksége úgy határoz, 

hogy 

V. Cs. a 2013 évi tagdíjtartozásának pótlékmentes részletfizetéséhez hozzájárul, melyet 

február 15, és március 15 két részletben kell fizetni. 

 

24/2014 (I.17.) CSMÉK Eln. hat.: A Csongrád Megyei Építész Kamara Elnöksége úgy határoz, 

hogy 

Cs. I. a 2012 és 2013 évi tagdíjbefizetésre pótlékmentes részletfizetéséhez hozzájárul, 

melyet négy részletben havonta félévi bontásban december 20, január 10, február 10 és 

március 20, négy részben kell megfizetni. 

 

25/2014 (I.17.) CSMÉK Eln. hat.: A Csongrád Megyei Építész Kamara Elnöksége úgy határoz, 

hogy 

Sz. I. D. bejelentését abban az esetben tudja elfogadni, ha a Csongrád Megyei Építész 

Kamara titkárságán a 2011 és 2012 évi befizetéseit igazolja, illetve tagságának 

felfüggesztéséhez hozzájáruló határozatának másolatát bemutatja. 

Amennyiben nem kerülnek az egyes bizonylatok bemutatásra, a tagdíjtartozást 

nyilvántartásba kell venni és a Kamarai törvény szerint kell eljárni. 

 

26/2014 (I.17.) CSMÉK Eln. hat.: A Csongrád Megyei Építész Kamara Elnöksége úgy határoz, 

hogy a korábbi években lejárt jogosultságú tagokat a Titkárságnak levélben meg kell 

keresni, hogy nyilatkozzon a tagságának fenntartásáról, vagy törléséről. 

 

27/2014 (I.17.) CSMÉK Eln. hat.: A Csongrád Megyei Építész Kamara Elnöksége úgy határoz, 

hogy a Nagyállomás előtti térfal rendezésére speciális „ajánlati tervpályázat” szervezését 

kezdeményezi a szegedi önkormányzatnál, a mellékelt javaslat hivatalos megküldésével.  

Felelős: Nagy Imre  

 

28/2014 (I.17.) CSMÉK Eln. hat.: A Csongrád Megyei Építész Kamara Elnöksége úgy határoz, 

hogy a kommunikációs-média koncepción tovább kell dolgozni. Elhatározza a rádiós 

szolgáltatókkal való kapcsolatkeresést; jóváhagyja a TiszapART tévével az építészettel 

kapcsolatos műsor indítását, a szerződéskötés kezdeményezését. 

 

29/2014(II.21) CSMÉK Eln. sz. határozat: A CsMÉK elnöksége hivatalos delegációval részt vesz 

Borvendég Béla temetésén, 5 fővel; az ezzel kapcsolatos utazási és koszorú költséget (~12 

eFt ) a CsMÉK fedezi. Az Elnökség felkéri Vesmás Péter elnökségi tagot, hogy 

gyászbeszédet mondjon a Kamara nevében. 

 



  
 

 

30/2014 (II.21) CSMÉK Eln. sz. határozat: A CsMÉK elnöksége határoz arról, hogy a 

weboldalán „Pantheon” néven emlékoldalt hoz létre, melyen a közelmúltban és 

korábban elhunyt tagjairól rövid emlékezéseket, ismertetőket helyez el,  fotókkal, a 

jelentősebb munkáik bemutatásával. Ehhez a feladathoz az elnökség tagjaiból önkéntes 

alapon szerveződő csapatot hoz létre. 

 

31/2014 (II.21) CSMÉK Eln. sz. határozat: A CsMÉK Elnöksége a korábbi rendezetlen időszakot 

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

felelősség és következményei alól - elismeri az 1996-tól 2009. május 30-ig tartó 

időszakban elnöki tisztében végzett munkáját. A 2009. május 30. után bekövetkező 

időszak „ügyvezető elnöki” tevékenységét a helyzet téves megítélésének és a tanácsadók 

félrevezető információi alatti befolyásoltság szakaszának tekinti. 

 

32/2014 (II.21.) sz.CSMÉK Eln.hat.: A CsMÉK elnöksége úgy döntött, hogy május hónapban 

TET ülést szervez, egyúttal átmenetileg visszavonja a korábbi,  kihelyezett MÉK 

elnökségi ülésekkel kapcsolatos, alapszabály-módosításra és szervezési feladatokra 

vonatkozó határozatait.  

 

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

szabályzatrendszerére, és ezt a Szegeden rendezendő TET ülésre előterjeszti. 

Felelős a szervezésben: Szemerey Márta 

 

34/2014 (II.21.) sz. CSMÉK Eln.hat.: A CSMÉK elnöksége úgy dönt, hogy a törvényi 

felhatalmazás alapján gazdasági tevékenységet folytat a jövőben. Ezért a szükséges 

alapszabályi módosítások kidolgozásával megbízza Nagy Imrét és Sipos Györgyöt, Hajós 

Tibort. A költségvetés tervezet átdolgozásával Schulcz Pétert bízza meg. 

 

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

Talmácsi Istvánt, hogy pályázati és egyéb bevételi források felkutatásokra lehetőségeket 

keressen és gyűjtsön. 

 

36/2014 (II.21.) sz. CSMÉK Eln.hat.: A CsMÉK elnöksége az ELI ALPS projekt kapcsán 

deklarálja, egyben célul tűzi ki önmaga számára azt, hogy a további építészeti 

létesítmények tervezői tervpályázat útján kerüljenek kiválasztásra. 

 

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

Tudományos Park megvalósításának előkészítése érdekében katalizátor szerepet kíván 

betölteni, együttműködve  a Csongrád Megyei Mérnök Kamarával, és kapcsolatteremtést 

kezdeményez az összes érdekelt szereplővel. Az Elnökség hivatalosan megkeresi az ELI 

Nonprofit Kht.-t az együttműködés érdekében és felajánlja aktív közreműködését 

tájékoztató előadások szervezésében. 

Felelős: Schulcz Péter 

 

38/2014 (II.21.) sz. CSMÉK Eln.hat.: A CsMÉK elnöksége szoros együttműködés kialakítását 

kezdeményezi az építészeti versenyek, tervpályázatok témájában, ehhez egy 

javaslatcsomagot kínál fel; a tárgyalásokra a következő összetételű delegációkat jelöli ki:  

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

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

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

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

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

 

 

 



  
 

 

39/2014 (II.21.) sz. CSMÉK Eln. hat.: A Csongrád Megyei Építész Kamara Elnöksége úgy 

határoz, hogy, M. N. Csongrád Megyei Építész Kamara tagsági viszonyának 

felfüggesztéséhez 2014. január 01. napjától hozzájárul, azzal a feltétellel, hogy korábbi 

befizetéseit igazolja. 

 

40/2014 (II.21.) sz. CSMÉK Eln.hat.: A Csongrád Megyei Építész Kamara Elnöksége úgy 

határoz, hogy, P. Sz. 2012 és 2013 évi tagdíjbefizetésre pótlékmentes részletfizetéséhez 

hozzájárul, melyet négy részletben havonta félévi bontásban, négy részben kell 

megfizetni. 

 

41/2014 (II.21.) sz. CSMÉK Eln.hat.: A CsMÉK elnöksége tudomásul veszi a Titkárságnál 

kialakult problematikus helyzetet, továbbá a titkársági alkalmazottunk elbocsátását, mert 

nem vált be a munkája. Az Elnökség úgy dönt, hogy legyen egy újabb meghallgatás, 

azokkal a korábban meghallgatott, kiválasztott személyekkel, akik újra jelentkeztek a 

titkársági alkalmazotti munkakörbe, és lehetőleg közülük legyen választás; egyébként a 

kialakult helyzet csak átmenetileg fogadható el.  

 

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. 

 

43/2014 (III.21.) CSMÉK Eln. hat.: A Csongrád Megyei Építész Kamara Elnöksége úgy 

határozott, hogy, Sz. Gy. Csongrád Megyei Építész Kamara tagsági viszonyát 2014. 

március 01. napjától felfüggeszti, ha 2013. évi tagdíját megfizette és a befizetést igazolta. 

 

44/2014 (III.21.) CSMÉK Eln. hat.: A Csongrád Megyei Építész Kamara Elnöksége S J 

Csongrád Megyei Építész Kamara tagsági viszonyát felfüggeszti 2014. január 01. 

napjától, 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 Csongrád Megyei Építész Kamara tagjai közül tagsági jogviszonyát megszünteti.  

 

45/2014 (III.21.) CSMÉK Eln. hat.: A Csongrád Megyei Építész Kamara Elnöksége úgy határoz, 

hogy Sz. A. Csongrád Megyei Építész Kamara tagsági viszonyának felfüggesztéséhez 

2014. január 01. napjától hozzájárul. 

 

46/2014 (III.21.) CSMÉK Eln. hat.: A Csongrád Megyei Építész Kamara Elnöksége úgy határoz, 

hogy K. S. Csongrád Megyei Építész Kamara tagsági viszonyának felfüggesztéséhez 

2009. július 1. napjától hozzájárul. 

 

47/2014 (III.21.) CSMÉK Eln. hat.: A Csongrád Megyei Építész Kamara Elnöksége úgy határoz, 

hogy S. S. Csongrád Megyei Építész Kamara tagsági viszonyát a rendelkezésre álló 

adatok alapján 2013. január 01. napjától felfüggeszti.  

 

48/2014 (III.21.) CSMÉK Eln. hat.: A Csongrád Megyei Építész Kamara Elnöksége úgy határoz, 

hogy F. F. Építész Kamarai tagságáról történő lemondása alapján, 2014. január 01. 

napjával a kamarai tagságának törléséhez hozzájárul. 

 

49/2014 (III.21.) CSMÉK Eln. hat.: A Csongrád Megyei Építész Kamara Elnöksége úgy határoz, 

hogy S. S. Csongrád Megyei Építész Kamarai tagságáról történő lemondása alapján, 

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

 

50/2014 (III.21.) CSMÉK Eln. hat.: A Csongrád Megyei Építész Kamara Elnöksége úgy határoz, 

hogy D. I. Csongrád Megyei Építész Kamarai tagságáról történő lemondása alapján, 

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



  
 

 

 

51/2014 (III.21.) CSMÉK Eln. hat.: A Csongrád Megyei Építész Kamara Elnöksége úgy határoz, 

hogy Ny. F. Csongrád Megyei Építész Kamarai tagságáról történő lemondása alapján, 

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

 

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.  

 

53/2014 (III.21.) CSMÉK Eln. hat.: A Csongrád Megyei Építész Kamara Elnöksége úgy határoz, 

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

megérkezésétől függetlenül.  

 

54/2014 (IV.18.) CSMÉK 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.  

 

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.  

 

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.  

 

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.. 

 

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. 

 

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. 

 

60/2014 (IV.18.) CSMÉK Eln. hat.: A Csongrád Megyei Építész Kamara Elnöksége úgy határoz, 

hogy K. Á. a Csongrád Megyei Építész Kamara tagjai sorába 2014. május 21. napjával 

felveszi, azzal a feltétellel, hogy a beadott anyagban szereplő tulajdonneve tisztázásra 

kerül 

 

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. 

 

 

 



  
 

 

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.  

 

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 („minimál díj” rendelet) napirenden tartása 

- Közbeszerzési törvény módosítására irányuló törvényjavaslat  

 

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

kamarai tagsági viszonyának helyreállításához 2014. június 13. napjával hozzájárul.  

 

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

határozott, hogy L. L. kamarai tagsági viszonyának felfüggesztéséhez 2014. július 1.-

napjával hozzájárul.  

 

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

kamarai tagsági viszonyának 2014 július 1.-napjával történő felfüggesztéséhez azzal a 

feltétellel járul hozzá, ha a 2014 I. félévi tagdíjat megfizeti. 

 

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

hogy F. A. a Csongrád Megyei Építész Kamara tagjai sorába 2014. június 20-val felveszi.  

 

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

mivelhogy K. Gy. 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. 

 

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.  

 

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.  

 

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

a mellékelt előterjesztésben szereplő 2014. évi Költségvetést elfogadja. 

 

72/2014 (VI.26.) CSMÉK Eln. hat.: A Csongrád Megyei Építész Kamara Elnöksége úgy határoz, 

hogy K. Gy. a Csongrád Megyei Építész Kamara tagjai sorába 2014. július 1-vel felveszi.  

 

73/2014 (VII.22.) CSMÉK Eln. hat.: A Csongrád Megyei Építész Kamara Elnöksége úgy 

határoz, hogy a szegedi TET ülés szervezéséért a Titkárt egy havi, az ügyviteli 

munkatársat fél havi bérnek megfelelő jutalomban részesíti.  

 

74/2014 (VII.22.) CSMÉK Eln. hat.: A Csongrád Megyei Építész Kamara Elnöksége úgy 

határoz, hogy a jegyzőkönyv készítésének Ügyrendben szabályozott 1.8 pontját - 

egyszerűsítés érdekében - átvizsgálja, szükség esetén módosítja. Ennek felelőseként 

Szemerey Mártát bízza meg. Határidőként a következő elnökségi ülést jelöli meg. 

 



  
 

 

75/2014 (VII.22.) CSMÉK Eln. hat.: A Csongrád Megyei Építész Kamara Elnöksége úgy 

határoz, hogy az Ügyrend előterjesztett módosítását, azaz a területi referensek kijelölését 

törli, és az elektronikus szavazás szabályozását elfogadja, a visszajelzés tekintetében 

három munkanap határidő megszabásával.  

 

76/2014 (VII.22.) CSMÉK Eln. hat.: A Csongrád Megyei Építész Kamara Elnöksége úgy 

határoz, hogy P. L. K. a Csongrád Megyei Építész Kamara tagjai sorába 2014 július 24.-

vel felveszi.  

 

77/2014 (VII.22.) CSMÉK Eln. hat.: A Csongrád Megyei Építész Kamara Elnöksége úgy 

határoz, hogy T. Z.  a Csongrád Megyei Építész Kamara tagjai sorába 2014. július 24.-

vel felveszi.  

 

78/2014 (VII.22.) CSMÉK Eln. hat.: A Csongrád Megyei Építész Kamara Elnöksége úgy 

határoz, hogy V. A. a Csongrád Megyei Építész Kamara tagjai sorába 2014. július 24.-vel 

felveszi.  

 

79/2014 (VII.22.) CSMÉK Eln. hat.: A Csongrád Megyei Építész Kamara Elnöksége úgy 

határoz, hogy V. T. a Csongrád Megyei Építész Kamara tagsági viszonyának 

felfüggesztéséhez 2014. július 24. napjával hozzájárul.  
 

80/2014 (IX.26.) CSMÉK Eln. hat.: A Csongrád Megyei Építész Kamara Elnöksége – áttekintve 

a korábbi határozatokból következő, még folyamatban lévő feladatokat – a felelősöket és 

a határidőket megjelöli, az ülésen elhangzottak szerint; a jegyzőkönyvben kerüljön ez 

rögzítésre. 

A 36/ 2014 (II.21) CSMÉK Eln.sz. határozatot kiegészíti a következővel: „a CSmÉK 

igényli, hogy az ELI beruházáshoz írjanak ki tervpályázatot, és ehhez kéri és a MÉK 

segítségét”. 

 

81/2014 (IX.26.) CSMÉK Eln. hat.: A Csongrád Megyei Építész Kamara Elnöksége  

Hné. V. T. Csongrád Megyei Építész Kamara tagsági viszonyának helyreállításához 2014 

szeptember 29. napjával hozzájárul.  
 

82/2014 (IX.26.) CSMÉK Eln. hat.: A Csongrád Megyei Építész Kamara Elnöksége  

Sz. H. t Csongrád Megyei Építész Kamara tagsági viszonyának helyreállításához 2014 

szeptember 29. napjával hozzájárul.  

 

83/2014 (IX.26.) CSMÉK Eln. hat.: A Csongrád Megyei Építész Kamara Elnöksége úgy határoz, 

hogy K. Gy. Csongrád Megyei Építész Kamara tagsági viszonyának felfüggesztéséhez 

2014 szeptember 30. napjával hozzájárul.  

 

84/2014 (IX.26.) CSMÉK Eln. hat.: A Csongrád Megyei Építész Kamara Elnöksége úgy határoz, 

hogy F. J. Csongrád Megyei Építész Kamara tagsági viszonyának felfüggesztéséhez 

hozzájárul.  

 

85/2014 (IX.26.) CSMÉK Eln. hat.: A Csongrád Megyei Építész Kamara Elnöksége úgy határoz, 

hogy az a tag, akinek egy éven túli tagdíjelmaradása van, és névre szóló levélben a 

befizetésre 40 napos határidővel fel lett szólítva, a kamarai törvény alapján tagdíjtartozás 

miatt kizárásra kerül. 

 

86/2014 (IX.26.) CSMÉK Eln. hat.: A Csongrád Megyei Építész Kamara Elnöksége úgy határoz, 

hogy az a tag, aki a tagdíjtartozási felszólításra az első félévi tagdíjat pótdíj nélkül fizette 

meg, a pótdíj összegét tagdíjtartozásként tartja nyílván. 

 



  
 

 

87/2014 (IX.26.) CSMÉK Eln. hat.: A Csongrád Megyei Építész Kamara Elnöksége úgy határoz, 

hogy az a tag, akinek korábban kért tagság felfüggesztésének öt éves határideje lejárt,  a 

titkár tájékoztatására sem kéri a tagságának helyreállítását az elnökség a Kamarai 

törvény erre vonatkozó előírása szerint a tagsági viszonyt megszünteti. 

 

88/2014 (IX.26.) CSMÉK Eln. hat.: A Csongrád Megyei Építész Kamara Elnöksége úgy határoz, 

hogy az a tag, akinek korábban részletfizetési kedvezmény adott és a tag ezzel a 

lehetőséggel nem élt, 40 napos határidővel fel kell szólítani az elmaradt tagdíj pótdíjjal 

együtt történő befizetésre. Amennyiben nem teljesíti a befizetéseket, tagságát a kamarai 

törvény szerint meg kell szüntetni. 

 

89/2014 (IX.26.) CSMÉK Eln. hat.: A Csongrád Megyei Építész Kamara Elnöksége úgy határoz, 

hogy az a tag, akik korábbi befizetések igazolásáról szóló felszólításnak nem tettek eleget, 

viszont azóta a tagdíjat rendszeresen fizeti, jelenlegi nyilvántartásunk szerint 

tagdíjtartozással nem rendelkezik. Azonban abban az esetben, ha előző évek 

nyilvántartásait a Kamara vissza kapja, és ebben tagdíjelmaradás szerepel, az elmaradt 

tagdíjak tagdíjtartozásnak minősülnek és pótdíjjal együtt beszedésre kerülnek.  

 

90/2014 (X.20.) CSMÉK Eln. hat.: A Csongrád Megyei Építész Kamara Elnöksége úgy határoz, 

hogy Pászti-Tóth Gyuláról szóló megemlékezés a Kamara honlapjának „Panteon” 

oldalára felkerül. 

 Felelőse: Nagy Imre 

 

91/2014 (X.20.) CSMÉK Eln. hat.: A Csongrád Megyei Építész Kamara Elnöksége úgy határoz, 

hogy felkéri az Ad-Hoc Tanácsadó Testület tagjait, hogy tegyenek a Testület elnökének 

személyére javaslatot és terjesszék az Elnökség elé. Az Elnökség a következő elnökségi 

ülésen megbízza a jelölt Elnököt az Ad-Hoc Tanácsadó Testület vezetésével. 

 

92/2014 (X.20.) CSMÉK Eln. hat.: A Csongrád Megyei Építész Kamara Elnöksége úgy határoz, 

hogy Ané. D. E. a Csongrád Megyei Építész Kamarai tagsági viszonyának 

felfüggesztéséhez 2014. október 1 napjával hozzájárul.  

 

93/2014 (X.20.) CSMÉK Eln. hat.: A Csongrád Megyei Építész Kamara Elnöksége úgy határoz, 

hogy B. U. Sz. a Csongrád Megyei Építész Kamarai tagsági viszonyának törléséhez 2014. 

október 21. napjával hozzájárul. 

 

94/2014 (XI.28.) CSMÉK Eln. hat.: A Csongrád Megyei Építész Kamara Elnöksége  

H. I. tagsági viszonyának helyreállításához 2014 november 28. napjával hozzájárul.  

 

95/2014 (XI.28.) CSMÉK Eln. hat.: A Csongrád Megyei Építész Kamara Elnöksége  

T. A. tagsági viszonyának helyreállításához 2014 november 28. napjával hozzájárul.  

 

96/2014 (XI.28.) CSMÉK Eln. hat.: A Csongrád Megyei Építész Kamara Elnöksége  

N. Ö. tagsági viszonyának helyreállításához 2014 november 28. napjával hozzájárul.  

 

97/2014 (XI.28.) CSMÉK Eln. hat.: A Csongrád Megyei Építész Kamara Elnöksége  

P. F. tagsági viszonyának helyreállításához 2014 november 28. napjával hozzájárul.  

 

98/2014 (XI.28.) CSMÉK Eln. hat.: A Csongrád Megyei Építész Kamara Elnöksége  

Sz. T. tagsági viszonyának helyreállításához 2014 november 28. napjával hozzájárul.  

 

99/2014 (XI.28.) CSMÉK Eln. hat.: A Csongrád Megyei Építész Kamara Elnöksége  

Bné. S. K. tagsági viszonyának helyreállításához 2014 november 28. napjával hozzájárul.  

 

 



  
 

 

100/2014 (XI.28.) CSMÉK Eln. hat.: A Csongrád Megyei Építész Kamara Elnöksége  

Dr. L. G. tagsági viszonyának helyreállításához 2014 november 28. napjával hozzájárul.  

 

101/2014 (XI.28.) CSMÉK Eln. hat.: A Csongrád Megyei Építész Kamara Elnöksége úgy 

határoz, hogy H. B. a Csongrád Megyei Építész Kamara tagsági viszonyának törléséhez 

2014. december 1. napjával hozzájárul.  

 

102/2014 (XI.28.) CSMÉK Eln. hat.: A Csongrád Megyei Építész Kamara Elnöksége úgy 

határoz, hogy R. É. a Csongrád Megyei Építész Kamara tagsági viszonyának 

felfüggesztésére nincs lehetőség, így kamarai tagságának törléséhez 2014. december 1. 

napjával hozzájárul.  

 

103/2014 (XI.28.) CSMÉK Eln. hat.: A Csongrád Megyei Építész Kamara Elnöksége úgy 

határoz, hogy B. L. elmaradt tagdíjbefizetésének határidejét levélben történt kérelme 

alapján 2014. december 31.-ig meghosszabbítja. Erre az időszakra tagságának törlő 

határozatát felfüggeszti. Amennyiben a jelzett határidőig befizetés nem történik meg, 

akkor a törlő határozat jogerőre emelkedik. 

 

104/2014 (XI.28.) CSMÉK Eln. hat.: A Csongrád Megyei Építész Kamara Elnöksége úgy 

határoz, hogy N. J. a 2013 és 2014 évi tagdíjtartozásának három részletbe (2015 január 

15, február 15. március 15)történő megfizetéséhez hozzájárul. Erre az időszakra 

tagságának törlő határozatát (710-2/2014 ikt. sz.) felfüggeszti, azzal a feltétellel, hogy 

amennyiben a jelzett határidőkre a teljesítés nem történik meg, a határozat jogerőre 

emelkedik. 

 

105/2014 (XI.28.) CSMÉK Eln. hat.: A Csongrád Megyei Építész Kamara Elnöksége a 

mellékletben közölt médiakommunikációs javaslatot elfogadta, a következő kitételekkel: 

az e mail tájékoztatás mellett párhuzamosan a web oldalt is felveszi a tájékoztatás 

felületének és fokozatosan és párhuzamosan megpróbálja átszoktatni a tagokat az 

e.mail-es felületről a web oldal felületére. 

 

106/2014 (XI.28.) CSMÉK Eln. hat.: A Csongrád Megyei Építész Kamara Elnöksége az 

38/2014.(II.21.)sz. CSMÉK ELn. határozatban rögzített tárgyalási delegációkat  és 

feladatukat a következőképpen módosítja: …  

 

A CsMÉK elnöksége szoros együttműködés kialakítását kezdeményezi az építészeti 

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

tárgyalásokra a következő összetételű delegációkat jelöli ki:  

 

1. Majó Zoltán: Schulcz Péter, Nagy Imre, Palánkai Tibor 

2. Juhász Tünde: Schulcz Péter, Talmácsi István, Hajós Tibor 

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

4. Kakas Béla: Szemerey Márta, Palánkai Tibor, Talmácsi István 

5. Lázár Jánoshoz: Schulcz Péter, Vesmás Péter, Hajós Tibor 

 

107/2014 (XI.28.) CSMÉK Eln. hat.: A Csongrád Megyei Építész Kamara Elnöksége a MÉK 

stratégiájának fő tématerületei közül a közbeszerzési törvény, tervpályázatok témát 

választja, illetve megerősíti a munkacsoportot erre a feladatra. 

 

108/2014 (XI.28.) CSMÉK Eln. hat.: A Csongrád Megyei Építész Kamara Elnöksége 

megtárgyalta az SZTE Gazdasági Főigazgatósággal kötendő megállapodásról szóló 

előterjesztést. A megállapodás tervezetét egyetértőleg tudomásul veszi. 

 



  
 

 

109/2014 (XI.28.) CSMÉK Eln. hat.: A Csongrád Megyei Építész Kamara Elnöksége 

megtárgyalta a TiszapART televízióval kötött együttműködési szerződést, melyet 

egyetértőleg tudomásul vesz. 

 

110/2014 (XII.08.) CSMÉK Eln. hat.: A Csongrád Megyei Építész Kamara Elnöksége  

H. I. tagsági viszonyának felfüggesztéséhez 2014 december 10. napjával hozzájárul.  

 

111/2014 (XII.08.) CSMÉK Eln. hat.: A Csongrád Megyei Építész Kamara Elnöksége  

T. A. tagsági viszonyának felfüggesztéséhez 2014 december 10. napjával hozzájárul. 

 

112/2014 (XII.08.) CSMÉK Eln. hat.: A Csongrád Megyei Építész Kamara Elnöksége  

P. F. tagsági viszonyának felfüggesztéséhez 2014 december 10. napjával hozzájárul. 

 

113/2014 (XII.08.) CSMÉK Eln. hat.: A Csongrád Megyei Építész Kamara Elnöksége  

Sz. T. tagsági viszonyának felfüggesztéséhez 2014 december 10. napjával hozzájárul. 

 

114/2014 (XII.08.) CSMÉK Eln. hat.: A Csongrád Megyei Építész Kamara Elnöksége  

Bné. S. K. tagsági viszonyának felfüggesztéséhez 2014 december 10. napjával hozzájárul. 

 

 

2015 január 

 

 

        Schulcz Péter elnök sk.                         Hornokné Fehér Zsuzsanna titkár sk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

 
          2. melléklet 

 
 



  
 

 

 

 
 



  
 

 

 
3. melléklet 

 
Szeged, TET beszámoló: 

Mint korábban beszámoltunk, kezdeményezésünk hatására ebben az évben kialakult egy új 

szokásrend. A Területi Elnökök Testülete (TET) az eddig megszokottól eltérően sűrűbben 

kerül megszervezésre, „vidéken” kihelyezett ülésekkel. Ennek egyfelől az az értelme, hogy 

aktuálisan több megtárgyalandó téma lehet terítéken, másfelől a decentralizált ülésekkel 

közelebb kerülnek a tagsághoz az országos ügyek, így naprakészen kétoldalú tájékoztatás 

történhet (jelen beszámoló is ezt szolgálja). Ezt segíthetik a társszervező területi elnökség 

aktuális témafelvetései, és a tanácskozáson való aktív részvétele is (közvetítve ezzel a 

tagság igényeit) – ez történt most is. 

Az előzetesen meghirdetett napirend így alakult: 

1. Tájékoztatás a MÉK Elnöksége részéről a kormánnyal folytatott tárgyalások 

eredményéről, ill. a MÉK Elnöksége álláspontjáról (minimáldíj rendelet sorsa, EU 

beruházásokkal kapcsolatos eljárásrend, állami tervezőirodák kérdése) – CsMÉK Elnökség 

témafelvetése 

2. MÉK címadományozási szabályzatának módosítására vonatkozó javaslatok megvitatása 

(vitaanyag) – CsMÉK témafelvetése 

3. Mintatervek bemutatása – Turi Attila (MÉK Elnökség) ismertetése 

4. Tervek műszaki tartalma – Szalay Tihamér (MÉK Elnökség) vázlatos ismertetése 

5. Kötelező és szakmai továbbképzés új szisztémája – Dulácska Zsolt (MÉK Elnökség) 

tájékoztatója 

6. Tervpályázati rendszer jövője (vitaanyag) – Kalo Emese (MÉK Elnökség) 

7. A közbeszerzési törvény célzatos módosításának koncepciója (vitaanyag)– CsMÉK 

Elnökség témafelvetése 

8. Pénzügyi szabályzat módosításának javaslata – Marton Gábor elnök (VMÉK) 

9. Alapszabály módosítása (a TET reformja, vitaanyag) – CsMÉK Elnökség témafelvetése 

10. Egyebek 

Ad.1. Dr. Hajnóczi Péter MÉK elnök beszámolt arról, hogy a kormánnyal folytatott 

tárgyalások ügyében – melyek eleve a választások utánra halasztódtak - egyelőre várakozó 

állásponton van a MÉK Elnökség. Ennek ismert oka az, hogy most folyik a kormányzati 

struktúra radikális átalakítása (a BM-től a Miniszterelnökséghez került a szakma, az eddigi 

személyes kapcsolatok megszakadtak); egyelőre annyit tehetünk, hogy készenlétben áll a 

MÉK Elnökség, és amint beáll az új rend és a tárgyalásokra készség mutatkozik, a 

társszervezetekkel karöltve (MMK. MMA, MÉSZ) képviseli a korábban kidolgozott 

jogszabálytervezetet, illetve szakmai álláspontokat. 

Ad.2. Mint ismert, a tavalyi évben egy kormányrendelet a területi kamarákhoz telepítette a 

szakmai címadományozás lehetőségét, ezen belül a vezető tervezői cím adományozását. 

Lényegében utóbbira vonatkozóan, az eljárásrendet illetően   alakult ki egy építő jellegű 

vita, a CsMÉK Elnökség írásban eljutott témafelvetése nyomán. A tisztázó szándékú vita 



  
 

 

lényege ill. eredménye: egyetértés van abban, hogy a döntés előkészítése során a MÉK 

elnöksége által kijelölt országos szakmai tanácsadó szervezet véleményezi a kérelmeket; 

ám kérdéses az, hogy jó-e (jogszerű-e), hogy a titkár, másodfokon főtitkár a döntéshozó. 

Az mindenesetre megfogalmazódott, hogy nagyobb szerepet kell szánni a területi kamarák 

elnökségének (delegáltjainak), tekintettel arra, hogy a szakmai grémiumi véleménye 

gyakorlatilag kötelezően alkalmazandó a titkár számára. A legközelebbi küldöttgyűlésig 

ezeket a kérdéseket tisztázni kell, és ennek megfelelően módosítandó a vonatkozó MÉK 

Szabályzat. 

Ad.3-4. Egy korábban született MÉK határozat nyomán elkészült az építészeti mintatervek 

sorozata, ez került – egyelőre projektoros kivetítőn - bemutatásra. A mintatervek sorozata 

kiegészítő mellékleteként szolgál majd a kidolgozás alatt álló MÉK Szabályzatnak. Ennek 

alapja, hogy építészeti-műszaki tervek részletes tartalmi követelményeit tartalmazó 

kormányrendelet a tervek formai megjelenésének rendezését kamarai hatáskörbe utalta. A 

bemutatott mintaterv kollekció tárgya egy Év lakóháza díjjal kitüntetett családi ház. A 

tervlapok a tervezési folyamat 4 fázisát jelenítik meg plasztikusan: előterv, jóváhagyási 

terv, engedélyezési terv, kiviteli terv. Két új, ajánlott tervfajta bővíti az eddig megszokott 

tervkategóriát. Ezt célszerű megszoknunk; de beláthatjuk, hogy ez nem is olyan nagy 

eltérés a valóságtól, hiszen előtervet – azaz koncepcionális vázlattervet az adottságok, 

helyi szabályok rögzítésével (magunknak és a megbízónak) – eddig is készítettünk, ennek 

célszerű formai-tartalmi elemi kerülnek most rögzítésre. Ugyanez igaz a jóváhagyási 

tervre, amely lényegében a tervezési program rajzi megfelelője, az épület térbeli 

elhelyezésének, a főbb méreteknek, anyaghasználatnak, stb. rögzítésével. A következő 

tervfázisok már ismertek ugyan (engedélyezési terv, kiviteli terv) de az egyes tartalmi 

elemek pontosítva kerülnek rögzítésre, az egyre bővebb tartalomnak megfelelő formai 

megjelenítéssel. A mintaterv kollekció a véglegesítést és elfogadást követően a MÉK 

ajánlásaként szolgál majd a tagság számára. 

Ad.5. A szakmagyakorlásról szóló kormányrendelet nyomán a szakmai továbbképzés 

szisztémája megváltozott; ehhez illeszkedően a márciusi Küldöttgyűlés elfogadta a 

Továbbképzési Szabályzatot. Az eltelt rövid időben még nem alakult ki a tényleges 

gyakorlat, ennek kialakításának folyamatáról kaptunk tájékoztatást. Annyi bizonyos, hogy 

a jogszabályi változás nyomán a kötelező képzés és a szabadon választott képzés egyaránt 

megmarad; de a kötelező képzés kereteit még meg kell határozni (jelenleg nincs ilyen).  

Változni fognak a fizetendő díjak is; a Kamara szándéka, hogy el-orientálja a tagokat a 

cégek által szervezett („továbbképzésnek” nevezett, valójában termékreklámozást célzó) 

előadásoktól a MÉK által szervezett/akkreditált, valóban szakmai jellegű előadásokhoz, 

rendezvényekhez. Ez utóbbiakon természetesen cégek megjelenhetnek – akár 

szponzorációval is – a konstrukció meghatározása most aktuális. 

Ad.6. Tapasztalható az, hogy évek óta erősen megcsappant a tervpályázatok száma 

(jelenleg évi 10 körül van). A beruházók minden kiskaput megkeresnek, hogy ne kelljen 

rendezni. Pedig mindenféle szempontból fontos lenne, hogy visszaálljon az évi 60-80 db 

országos tervpályázat.  Az egyelőre vázlatos vitaanyag feltárja, mik a tervpályázatok 

népszerűtlenségének az okai: a beruházó szerint drága, hosszadalmas, a szakma dönt 

helyettük; ezekre nyilvánvalóan reagálni kell. Felmerült egy liberalizált, rugalmas 

szisztéma, amely szerint a kiírás tartalmát kevésbé kötné szabályzat, de kamarai 



  
 

 

konzultáció kapna nagyobb hangsúlyt, a kiíró nagyobb döntési szabadságával ( pl. ár, v. 

esztétikai megítélés alapon). A vita során az az alternatíva kapott nagyobb támogatást, 

hogy maradjon a kötelező szisztéma, sőt legyen ez kiterjesztve a nemzeti értékhatár és az 

uniós értékhatár közötti (8-63 mFt), „normál középület” kategóriára; sőt adott esetben 

legyen intézményesítve a tervkoncepció lehetősége, A3 lapokra kidolgozható minimál tervi 

tartalommal. Az is elhangzott, hogy saját érdekünkben fel kell hagyni a már meghirdetett 

tervpályázati kiírások nyilvános támadásával, mert nagyon rossz az optikája. A MÉK 

elnöksége várja a javaslatokat. 

Ad.7. A CsMÉK elnökségének a közbeszerzési törvény célzatos módosítására vonatkozó, 

írásos előterjesztésben közreadott javaslata az aláígérés kényszerét hordozó árajánlat-kérési 

gyakorlat megszüntetésére irányul. Az indokló rész többek között a minőséget előtérbe 

helyező, 2014-ben életbelépett EU direktívát, továbbá a nemzetgazdasági érdekre való 

hivatkozást tartalmazza.  A törvénymódosítás egy új cikkely lenne, melynek lényege, hogy 

az ajánlatok elbírálásánál a tervszolgáltatás ára kötelezően csak egy résszempont lehet a 

referencia, a tervkoncepció, esetleg egyéb szempontok mellett.  A BAZ megyei elnökség 

kiegészítő javaslata szerint beillesztendő ez a Kbt. módosítás a terv-előkészítési, tervezési, 

kivitelezési folyamat átgondolásával egy új eljárásrend létrehozásába; a cél egy szakma-

specifikus közbeszerzési. törvény megalkotása, hogy a legnagyobb szellemi hozzáadott 

érték jöhessen létre (ez általános tetszést aratott). Felajánlás is született részükről egy 

előzetes anyag összeállításába, melybe az eredeti javaslattevő CsMÉK-et is bevonnák. A 

vita során felvetődött, hogy a tervpályázatok és tervtanácsok kérdését, továbbá a 

díjszámítás ügyét is ezzel együtt kell rendezni. Erőteljesen felmerült (újra) a kormánnyal 

való tárgyalások szükségessége. A MÉK elnöksége részéről ígéretet tettek arra, hogy 

figyelembe veszik az elhangzottakat; a Szaló Péter helyébe lépő új államtitkár helyetteshez 

(Füleky Zsolthoz) az első közelítő lépés már megtörtént, de a kormányzati 

struktúraátalakítás kérdéses, a tárgyalások előkészítéséhez idő kell. A területi kamarák 

képviselőinek körében nézetazonosság alakult ki abban, hogy a MÉK elnökségének 

akceptálnia kell a konszenzusos javaslatokat, és azonnal kezdeményeznie kell a 

tárgyalásokat, a szakmai esélyegyenlőség megteremtése, egyáltalán a kihalás elkerülése 

érdekében. 

Ad.8. A MÉK Pénzügyi Szabályzatára vonatkozóan kisebb módosítások igénye merült fel; 

(ezek technikai jellegűek). Mivel csak vázlatos ismertetés hangzott el (írásos anyag 

nélkül), a téma a következő TET ülésen újra napirendre kerül. 

Ad.9.  A korábbi TET ülésen már téma volt a  A Területi Elnökök Testületét a MÉK 

Alapszabály úgy definiálja, hogy egy érdekegyeztető fórum, a területi elnökök szavazati 

jogaival, a MÉK meghívott képviselőinek tanácskozási jogával. Ehhez képest a kialakult 

gyakorlat az, hogy a MÉK elnökségének tanácsadó szervezeteként működik, ráadásul havi 

sűrűséggel „kihelyezett” ülésekkel. Az Alapszabályból kiindulva, a CsMÉK elnökségének 

írásban közreadott előterjesztése szerint indokolt lenne a működés újraszabályozása, a 

kialakuló gyakorlat figyelembe vételével (ebben megjelenhetne a TET feladatkörének 

növelése, a területi kamara vezetősége részvétele, a társelnöki szerepkör, a negyedévente 

való tanácskozás rögzítése). A hozzászóló területi elnökök döntő többsége nem értett egyet 

a javaslatokkal (a túlszabályozásból eredő problémáktól tartva), és azt a - MÉK elnöke 

által ismertetett – álláspontot fogadta el, hogy újradefiniálás valóban aktuális és szükséges, 



  
 

 

de a módosított kamarai törvényhez igazodóan tanácsadó szervezetként kell meghatározni 

a TET-et az Alapszabályban. A tárgyaláson a BMÉK elnöke felvetette, hogy a működést 

az Alapszabály helyett egy ügyrendben kellene rögzíteni. 

Ad.10. (egyebek): Szalay Tihamér (MÉK Elnökség) bemutatta azt a kiállítási anyagot, 

amely az utóbbi években építőipari nívódíjat nyert építészeti alkotásokat mutatja be. Ennek 

kapcsán felhívta a területi kamarák elnökeit, hogy legyen terjesztve a pályázat lehetősége a 

2014. évi építőipari nívódíj címre. 

A továbbiakban többen felhívták a figyelmet az épületlátogatások társadalmi presztízs-

növelő szerepére, az építészeti „tárlatvezetések” fontosságára, a Műcsarnokban rendezett 

Nemzeti Építészeti Szalon kiállításra, illetve a legvégén megköszönték a CsMÉK 

előkészítő-szervező munkáját. A legközelebbi TET ülés várhatóan szeptemberben lesz 

Budapesten. 

Összeállította Nagy Imre (CsMÉK Elnökség) 



  
 

 

4. melléklet 

 
Dél-Alföldi Regionális Építészeti Fórum, 2015.április 15. összefoglaló, kivonat: 

 

Füleky Zsolt helyettes államtitkár beszámolója 

- Építészeti tervezés, hatósági munkák 

Cél a dokumentációk tartalmi követelményeinek egyszerűsítése 

       hatósági ügyintézés meggyorsítása 

A tervezésnél előtérbe kívánják helyezni a tapasztalatot, a gyakorlatot és a 

felelősség kérdését. 

Ezek alapján a kamaráknál az Etikai Bizottságokra nagyobb feladatot 

hárítanának, mivel az etikai fegyelmet meg akarják erősíteni, nagyobb 

hangsúlyt fordítanak a szankcionálás kérdésére. 

- ÉTDR rendszer 

Fontos feladatnak tartják a digitális ügyintézés folyamatos fejlesztését 

- Kivitelezés, E-napló 

E-napló fejlesztése és annak kezelés fontos feladat 

Szét kívánják választani a tervező és a kivitelező felelősségét az építkezések 

menetében. 

- E-közmű, elektronikus ügyintézés 

Céljuk, az E-közmű adatainak folyamatos fejlesztése, hogy az adatok 

naprakészek és mindenki számára elérhetőek legyenek. 

A lakosság egy telekvásárlás esetén utána tudjon nézni a Földhivatal hiteles 

térképállományában és a telekre vonatkozó hatósági előírásokat le tudja 

hívni. 

- Közbeszerzés elvei és a jogalkotás állása,  

A Miniszterelnökség javaslata közbeszerzési törvény módosításánál, hogy a 

pályázatok elbírálásánál, ne a legalacsonyabb ár, hanem a minőség legyen a 

döntés alapja. 

- Főépítész és tervtanácsi rendszer 

Tervezett járási főépítészi rendszer létrehozása 

A Minisztérium terve Főépítészi életpálya modell létrehozása. 

Cél, hogy minden településnek legyen főépítésze, legyen gazdája, 

létesüljenek jó működő tervtanácsok. A tervtanácsok tagjai tapasztalt, 

minőségi tervezést felmutató tervezők legyenek. 

- Energetikai előírások kiterjesztése 

Az energetikai előírások körét kiterjesztették a középületekre is. 

Cél, hogy ennek hatásaként irányt mutatóan hassanak a lakosság energetikai 

hatékonyságára. 

 Ennek a célnak a megvalósulása érdekében fontosnak tartják: 

 Az ifjúság vizuális kultúra nevelését 

 és a jó minőségű szakember képzést. 

- Megalakult a Magyar Építészeti Tanács Lázár János vezetésével 

szakmai szervezetek bevonásával. 

Tagjai: Művészeti Akadémia, Tudományos Akadémia, Magyar 

Mérnöki Kamara, Magyar Építész Kamara, Magyar Építőművészek 

Szövetsége, Magyar Kereskedelmi és Ipar Kamara, Tájépítészeti 

Szövetség, Kulturális Örökségvédelmi Hivatal.  

 



  
 

 

 

Lázár János Miniszter 

 

Bevezetés: Összejövetel oka, hogy négy megyénként az építészek körében Ilyen 

beszélgetést Fórumot szeretne tartani Lázár János Miniszter, és végig szeretné járni az 

Országot. 

A Miniszterelnökség építésüggyel foglalkozó államtitkárság felállításánál fontosnak 

tartotta, hogy fiatal építészekkel vegye körbe magát. Cél az volt, hogy ne hivatalként 

működjenek. Fontos szempont a fiatal építészek és az innováció bevonása a jogalkotás 

munkájába 

A munkatársakkal kreatív műhelyfunkciót kíván megteremteni. 

Feladatának tartja:  

1. Hogy lehet az Országot élhetőbbé, rendezettebbé tenni.  

2. Célja egy új típusú építésügy megteremtése 

Társadalmi egyeztetést szeretne létrehozni az építészek körében. 

 

1. Az élet elviselhetőbbé tétele:  

Fontos feladatok: 

- Épített környezet rendeltetése működjön 

- Szakmai Kamarák működjenek 

- A Minisztériumnak nem célja, hogy hatóságként működjön 

célja a kreativitás, innováció és minőség hogy nőjön az ügyfél elégedettség. 

Hozzászólások: 

- Mivel a Kamarák Önfenntartóak, viszont közigazgatási Ügyeket látnak el, ezért 

kapjanak normatív támogatást. Egyre kevesebb pénzből kell fenntartaniuk magukat, 

ami már a kamarai lét fenntartását veszélyezteti. 

 

- A vállalkozások kötelező regisztrációját az építészek viszonylatában, helyezzék át a 

Kereskedelmi- és Iparkamarától az Építész illetve Mérnöki Kamarákhoz. 

- Fontos kérdés a felelősségvállalás 

Válasz: (Lázár János Miniszterelnök) 

- A miniszterelnökség célja a Szakmai Kamarák megerősítése. 

Hozzászólások: 

 Felálltak-e az Állami Tervező Vállalatok, ebben a témában mi a Miniszterelnökség 

távolabbi terve? 

Válasz: (Füleky Zsolt, helyettes államtitkár) 

 

Ennek a témának a kidolgozását Fürjes Balázs folytatja. 

A lényege az, hogy egy-egy pályázat beadásának az előkészítő munkái arányában 

kisebb költségekbe kerüljenek, mint eddig. Ez nem a tervezés díjára vonatkozó 

csökkentést jelentené, hanem a projekt menedzser díjának csökkentését. 

Jelenleg a pályázatban lévő rész  100-ból  47 

  ezt szeretnék levinni  100-ból 20-ra 

 

A tervezési munkát nem kívánják állami cégekbe bevonni illetve előírni, hogy csak 

Ők készíthetik. Továbbra is a pályázó azzal az Építésszel tervezteti meg munkáját, 

akivel szeretné, és akiben megbízik, hiszen a tervezés egy bizalmi munka. 

 

 



  
 

 

2. Célja egy új típusú építésügy megteremtése 

 

Lázár János kérdése: Hozzászólásokat kér, hogy hogyan lehetne az építésügyben a 

bürokráciát csökkenteni? 

Hozzászólások: 

- CPR rendszer. Jó lenne egy központi infokommunikációs rendszert kiépíteni, amely 

megkönnyítené az építészek dolgát. 

- Át kellene gondolni az Építménymagasság szükségességét. Esetleg egy 

gerincmagasság meghatározással egységesebb képet lehetne kapni. 

- Közművek kérdése. Ha közművesített telek kerül eladásra annak a szabályos teljes 

kiépítését a közműszolgáltató végezze el. 

Ide tartozik a tűzcsap bemérés, amely alapján a szolgáltató a saját maga által 

üzemeltetett közműhálózatát az építtetővel ellenőrizteti le, vagy kötelezi tűzcsap 

építésre. 

- Kisméretű téglából nem lehet kéményt építeni jelenleg 

- Főépítészek ne tervezhessenek saját hatáskörükben lévő területen 



  
 

 

5. melléklet 

 

A VEDRES év programjai: 

VEDRES ISTVÁN-EMLÉKÉV 

PROGRAM 

2015. 

 

Március 12. (csütörtök) 9.00-15.00 óráig  

Árvízi séta a Vedres-emlékév jegyében  

Helyszín: Találkozás az Árvízi emlékműnél Tisza Lajos krt. 

Szervező: Szeged és Térsége Turisztikai Nonprofit Kft. - szegedi idegenvezetők 

www.szegedtourism.hu 

 

Április 10. (péntek) 16.30 órakor 

Vedres István és az első szegedi "kőszínház" 

Előadó: Kiss Lajos ny. főépítész 

Helyszín: Somogyi-könyvtár 1. emeleti Zeneszoba 

Szervező: Kisgrafikai Barátok Szegedi Csoportja 

www.csmue.wordpress.com 

 

Április 15. (szerda) 12.30 órakor 

Mit tudunk névadónkról - diáknap a Vedresben 

Összművészeti pályázati felhívások a Szegedi Vedres István  

Szolgáltatási Szakképző Iskola diákja részére 

Helyszín és szervező: Szegedi Vedres István Szolgáltatási Szakképző Iskola  

Horváth Mihály u . 2-6., www.vedres.sulinet.hu 

 

Május 16. (szombat) 15.00 órakor 

Szeged Napi Séta 

A Városházától indulva Szeged látványosságai, valamint a  

Vedres által tervezett épületek bemutatása  

A sétára a helyszínen vagy a Szegedi Tourinform irodánál, Dugonics tér 2. 

lehet jelentkezni., www.szegedtourism.hu 

 

 

 

 

http://www.szegedtourism.hu/
http://www.csmue.wordpress.com/
http://www.vedres.sulinet.hu/
http://www.szegedtourism.hu/


  
 

 

Június 4-8. Ünnepi könyvhét 

Vedres István, a szegedi könyvterjesztés megvalósítója  

Beszélgetések Vedres Istvánról, könyves séta Vedres Istvánnal 

Helyszín: Dugonics tér, Somogyi-könyvtár, Dóm tér 1-3. 

Szervező: Somogyi-könyvtár, www.sk-szeged.hu 

 

Június 5. (péntek) 10.00 és 16.00 óra között 

Építők Napi Tudományos ülés Vedres István emlékére 

Helyszín: Párizsi krt. 8-12., Csm-i Kereskedelmi és Iparkamara Székház  

 

Június 6. (szombat) 10.00 és 16.00 óra között 

Építők Napi Juniális a Vedres-emlékév alkalmából 

Téma: Vedres öröksége és hatása az épített környezetre 

Vedres-díj átadása 

Helyszín: Derkovits fasor 113., Gellért Szabadidő Központ 

Szervező: Csm-i Építész Kamara, Csm-i Kereskedelmi és Iparkamara, Csm-i Mérnöki 

Kamara és a Csm-i Urbanisztikai Egyesület 

www.csmue.wordpress.com 

 

Július 2. (csütörtök) 11.00 órakor 

Vedres épületeit bemutató séta 

A Városházától indulva a Vedres István által tervezett épületek bemutatása  

A sétára a helyszínen vagy a Szegedi Tourinform irodánál, Dugonics tér 2. lehet 

jelentkezni, www.szegedtourism.hu 

 

Szeptember 18. (péntek) 17.00 órakor 

Szeged folyóirat Vedres-különszámának bemutatója 

Helyszín: Somogyi-könyvtár, Dóm tér 1-3., I. emeleti folyóiratolvasó  

Szervező: Szeged folyóirat szerkesztősége 

www.sk-szeged.hu 

 

Szeptember 22. (kedd) 10.00 órakor 

Emlékülés 

10.00-12.00 óráig Előadások, 

12.00-13.30 óráig Büféebéd,  

15.00 órakor Megemlékezés és koszorúzás Vedres István Nemzeti Emlékcsarnokban, 

valamint a Vízügyi Történeti Emlékhelyen lévő mellszobránál, 

Helyszín: Városháza Díszterme, Széchenyi tér 10., Dóm tér, Maros torkolati gátőrház 

http://www.sk-szeged.hu/
http://www.csmue.wordpress.com/
http://www.szegedtourism.hu/
http://www.sk-szeged.hu/


  
 

 

Szervező: Csm-i Építész Kamara, a Csm-i Urbanisztikai Egyesület, a Csm-i Mérnöki 

Kamara, www.csmue.wordpress.com 

 

Szeptember 20. (vasárnap) 10.00-17.100 óráig 

Kulturális Örökség Napok a Vedres-emlékév jegyében 

Egész napos épületlátogató séta a Városházán és a Vedres István Szakképző Iskolában  

Vedres-makett és rajzpályázat eredményhirdetés, kiállításmegnyitó az iskolában 

Helyszín: Városháza, Széchenyi tér 10., Horváth M. u. 2-6. 

Szervező: SZMJV Önkormányzata és a Vedres István Szolgáltatási Szakképző Iskola, 

www.szegedvaros.hu, www.vedres.sulinet.hu 

 

Szeptember 21. (hétfő) 8.00-12.00 óráig 

Vedres-Nap a Vedresben 

Koszorúzás és megemlékezés az iskolában lévő Vedres-mellszobornál 

Vedres-makett és rajzkiállítás 

Helyszín és szervező: Szegedi Vedres István Szolgáltatási Szakképző Iskola  

Horváth Mihály u. 2-6., www.vedres.sulinet.hu 

 

Szeptember 24-től november 11-ig 

"Szeged Széchenyije" című kiállítás 

A tárlaton a sokoldalúan képzett mérnök munkásságát mutatják be kötetein keresztül. 

Helyszín és szervező: Somogyi-könyvtár, Dóm tér 1-3. fszt.-i kiállítótér  

www.sk-szeged.hu 

 

Október 14. (szerda) 17.00 órakor 

Kamarahangverseny a város első nyilvános hangversenyének szervezője emlékére az 

általa tervezett templomban. 

Helyszín: Szőregi templom, Szeged-Szőreg, Szerb u. 16. 

Szervező: SZMJV Önkormányzata, www.szegedvaros.hu, www.szoregiplebenia.hu 

 

Október 27. (kedd) 18.00 órakor 

Vedres hatása a szegedi színjátszásra 

Dr. Gyémánt Csilla színháztörténész előadása 

Helyszín: Városháza, Széchenyi tér 10., Házasságkötő terem 

Szervező: Dugonics Társaság 

 

 

 

http://www.csmue.wordpress.com/
http://www.szegedvaros.hu/
http://www.vedres.sulinet.hu/
http://www.veedres.sulinet.hu/
http://www.sk-szeged.hu/
http://www.szoregiplebenia.hu/


  
 

 

November 4. (szerda) 11.00 órakor 

Koszorúzás és megemlékezés Vedres István felújított sírjánál. 

Vedres István sírja a Nemzeti sírkert része, Szeged város örökös gondozásában áll. 

Helyszín: Belvárosi temető, Bajai út 5. 

Szervező: SZMJV Önkormányzata, a Csm-i Megyei Építész Kamara és a Csm-i Mérnöki 

Kamara, www.csmue.wordpress.com 

 

November 11. (szerda) 18.00 órakor 

Vedres István, Újszeged és Vedresháza címmel helytöténeti előadások 

Helyszín: Bálint Sándor Művelődési Ház, Szeged, Temesvári krt. 42. 

Szervezők: Bálint Sándor Művelődési Ház, Csm-i Urbanisztikai Egyesület 

www.bálintművház.hu 

 

November 25. (szerda) 11.00 órakor 

Vedres épületeit bemutató séta 

A Városházától indulva a Vedres István által tervezett épületek bemutatása  

A sétára a helyszínen vagy a Szegedi Tourinform irodánál, Dugonics tér 2. lehet 

jelentkezni, www.szegedtourism.hu 

 

December 14. (hétfő) 16.00 órakor 

Vedres István, a kora-reformkor szegedi urbanistája és építésze c. előadás és 

workshop 

A Vedres-emlékév zárórendezvénye 

Helyszín: Szegedi Akadémiai Bizottság Székháza (SZAB), Somogyi u. 7. 

Szervező: a Csm-i Urbanisztikai Egyesület, a SZAB Építészeti Szakbizottsága, a Csm-i 

Építész Kamara és a Csm-i Mérnöki Kamara, www.csmue.wordpress.com 

http://www.csmue.wordpress.com/
http://www.bálintművház.hu/
http://www.szegedtourism.hu/
http://www.csmue.wordpress.com/
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ETIKAI- FEGYELMI BIZOTTSÁG 

JELENTÉSE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

 

CSMÉK ETIKAI FEGYELMI BIZOTTSÁGÁNAK BESZÁMOLÓJA 2015. 

 

1. Etikai ügyek 

Bizottságunk, a tavaly áprilisban megtartott taggyűlés óta eltelt időszakban, két etikai 

ügyet tárgyalt. Mindkettő más területi kamaráknál indult, azonban a Magyar Építész 

Kamara Etikai-fegyelmi Bizottsága ( MÉK EFB) kamaránkat jelölte ki az I. fokú fegyelmi 

eljárások lefolyatására, még 2014. év elején. 

Mindkét ügyben 3-3 tagú fegyelmi tanács alakult, Bartók Erika és Pap Ádám elnöki 

közreműködésével. A fegyelmi tárgyalásokat lefolytattuk, az egyik ügyben felmentő 

határozat, a másik ügyben pedig elmarasztaló határozat született. 

Az érintett felek mindkét ügyben fellebbeztek. 

A MÉK EFB II. fokon a fellebbezéseknek mindkét esetben helyt adott, és különböző 

eljárási hibákra hivatkozva új, I. fokú eljárás lefolytatására mindkét ügyet visszautalta. 

- Az egyik esetben a területileg illetékes kamara kijelölését kértük, amelynek a MÉK EFB 

nem adott helyt, így az eljárást újra elindítottuk. Az együttes meghallgatáson az FT elnöke, 

Pap Ádám kifejezésre juttatta, hogy az eljárás alá vont személlyel kapcsolatban hozott 

korábbi elmarasztalását a FT – minden elfogultság nélkül – továbbra is fenntartja, egyben 

kérte a jelenlévő feleket, az üggyel kapcsolatos álláspontjuk megfontolására. 

A felek utólagos megegyezése alapján a panasz tárgya megszűnt, így az eljárás lefolytatása 

okafogyottá vált.  

- A másik ügyben hozott I. fokú határozattal szemben a panaszos ismét fellebbezett. 

Az eljárás II. fokon folytatódott, melyben jogerős határozat született. 

 

2. Etikai-fegyelmi szabályzat módosítása 

Mindkét etikai ügy kapcsán hatásköri, eljárási, értelmezési kérdések merültek fel, 

amelyekkel kapcsolatban rendre kértük a MÉK EFB állásfoglalását. A megismételt 

eljárásokat mindezek figyelembevételével folytattuk le. 

2015. január elején a MÉK EFB elnöke a 2015. április 9-i küldöttgyűlés elé terjesztendő 

Etikai-Fegyelmi Szabályzat (EFSZ) módosítására kért javaslatokat a területi kamaráktól.   

Gyakorlati tapasztalataink alapján megfogalmazódott észrevételeinket a 2015. 02. 03-i 

bizottsági ülésen foglaltuk össze, amelyet a CSMÉK elnöksége, Nagy Imre, és Schulcz 

Péter kiegészítése mellett elfogadott. Módosító indítványainkat a MÉK elnökének 

Hajnóczy Péternek, és az EFB elnökének Puskás Péternek megküldtük, kérve azok 

előterjesztését. 

Tudomásunk szerint, más területi kamaráktól is érkeztek módosító indítványok, azonban az 

idő rövidsége miatt a szabályzat érdemi átdolgozására nem került sor. 

A jelenlegi szabályzatot - apróbb módosításokkal - a küldöttgyűlés elfogadta.  

 

3. Megjegyzések 

- Módosító javaslatainkat, a tagjaink tájékoztatására, a CSMÉK honlapján is közzé tettük.  

- A 2015. január 30-i 1032/2015. számú - a szakmánkkal kapcsolatos - kormányhatározat 

szellemében, feltehetően változnak a szakmagyakorlás feltételei, ez kihatással lehet az 

EFSZ-re is, melynek érdemi módosítására a jogszabályváltozásokat követően kerülhet sor. 

- Munkánkat Hornokné Fehér Zsuzsanna titkárunk segítette, a levelezéseket kamaránk 

titkársága végezte. 

 

 

Szeged, 2015. 04. 27.  

 

Összeállította:       Sipos György sk. 

                           a CSMÉK EFB elnöke  
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FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG 

JELENTÉSE 

 
 

(Taggyűlés előtt elektronikusan kiküldésre kerül.) 
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TÁJÉKOZTATÓ PERES ÜGYEK 

ÁLLÁSÁRÓL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



  
 

 

1. Dovalovszki Istvánné munkaügyi per, részlet a részítéletből: 

 

 



  
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

 

Részlet a szakértői jelentésből: 

 



  
 

 

 

HATÁROZATI JAVASLATOK A CSMÉK 2015 ÉVI TAGGYŰLÉSÉHEZ 

(A NAPIRENDI PONTOK SORRENDJÉBEN) 

 

 

 

1. NAPIRENDI PONTHOZ:  

 …/2015. (V. 28.) Tgy. sz. határozat 

A Csongrád Megyei Építész Kamara Taggyűlése az Elnökség 2014 évben végzett munkájáról és 

gazdálkodásáról szóló beszámolót elfogadja.  (…IGEN    …NEM … TARTÓZKODÁS) 

 

 

2. NAPIRENDI PONTHOZ: 

…/2015. (V. 28.) Tgy. sz. határozat 

A Csongrád Megyei Építész Kamara Taggyűlése az Etikai és Fegyelmi Bizottság beszámolóját 

elfogadja. 

 (…IGEN    …NEM … TARTÓZKODÁS) 

 

 

3. NAPIRENDI PONTHOZ: 

  …/2015. (V. 28.) Tgy. sz. határozat 

A Csongrád Megyei Építész Kamara Taggyűlése a Felügyelő Bizottság beszámolóját elfogadja. 

 (…IGEN    …NEM … …TARTÓZKODÁS) 

 

 

4. NAPIRENDI PONTHOZ: 

   …/2015. (V. 28.) Tgy. sz. határozat  
 

1./ A Csongrád Megyei Építész Kamara Taggyűlése a 2015. évi költségvetés tervezetet elfogadja 

(…IGEN    …NEM … …TARTÓZKODÁS) 

 
Amennyiben érkezik módosító indítvány: 

2./   ( 3./…  4./  …stb. ) A Csongrád Megyei Építész Kamara Taggyűlése a 2015.  évi költségvetés 

tervezetéhez beérkezett 4/A jelű (4/B jelű ; 4/C jelű….stb.) módosító indítványt elfogadja 

(…IGEN    …NEM … TARTÓZKODÁS) 

n./ A Csongrád Megyei Építész Kamara Taggyűlése a 2015 . évi költségvetés tervezetet - a külön 

megszavazott módosításokkal- elfogadja (…IGEN    …NEM … TARTÓZKODÁS) 

 

 

5. NAPIRENDI PONTHOZ: 

 …/2015. (V. 28.) Tgy. sz. határozat 

 

A Csongrád Megyei Építész Kamara Taggyűlése a peres ügyekről szóló tájékoztatást elfogadja 

(…IGEN    …NEM … …TARTÓZKODÁS) 

 

 


