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Tisztelt Tagunk! 

 

A Magyar Építőművészek Szövetsége (MÉSZ) Elnöke ezúton tájékoztatja, hogy a Magyar 

Építőművészek Szövetsége (székhely: 1088 Budapest VIII. Ötpacsirta u. 2.) 

 

2021. szeptember 13. napján 

14.00 órai kezdettel 

 

tartja soron következő éves rendes közgyűlését, amire tisztelettel meghívja Önt.  

 

A tagok regisztrációja 13.00 órakor kezdődik. 

 

A Közgyűlés helye: 

 

a Magyar Építőművészek Szövetsége 

1088 Budapest VIII. Ötpacsirta u. 2. 

Kós Károly terem 

 

Program: 

Himnusz 

Elnöki köszöntő 

Köszöntők           Latorcai Csaba közigazgatási államtitkár, EMMI 

  Kucsera Tamás Gergely főtitkár, MMA  

  Dr. Hajnóczi Péter elnök, MÉK 

  Winkler Barnabás DLA, elnök, SZIMA Építőművészeti Osztály 

Simonffy Márta elnök, Magyar Képzőművészek és Iparművészek Szövetsége 

   

Vedres-díj átadás  

2021 évi díjazott 

a díjat átadja és az építészt laudálja: Krizsán András a MÉSZ elnöke 

 

Megemlékezés az elmúlt évben elhunyt kollégákról 

Tisztelet az elmúlt évben kitüntetett építészeknek 

 

 

 

 

 

1

mailto:titkar@meszorg.hu


  
 
 

 

MÉSZ/AHA 
1088 Budapest, Ötpacsirta u. 2 

Telefon: +36 1 318 2444 

Mobil: +36 70 614 9485 

titkar@meszorg.hu 

www.meszorg.hu 

 

 

Napirendi pontok: 

 

1. Közgyűlési tisztségviselők megválasztása 

2. Napirendi pontok elfogadása 

3. A MÉSZ Elnökének és elnökségi tagjainak beszámolója a MÉSZ legutóbbi közgyűlés óta végzett 

tevékenységéről 

4. A Külügyi bizottság beszámolója a legutóbbi közgyűlés óta végzett tevékenységéről 

5. Az UIA munkabizottságok beszámolója a legutóbbi közgyűlés óta végzett tevékenységükről 

6. A Magyar Építőművészet c. folyóirat főszerkesztőjének beszámolója 

7. A MÉSZ Felügyelő Bizottságának 2020. évi beszámolója, a beszámoló értékelése, elfogadása 

8. A MÉSZ 2020. évi költségvetési beszámolójának elfogadása 

9. A MÉSZ 2020. évi közhasznúsági mellékletének elfogadása 

10. A MÉSZ 2021. évi költségvetésének elfogadása 

11. MÉSZ Alapszabály módosítása 

 

A MÉSZ Alapszabályának 2.5. pontja értelmében a Közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a 

szavazásra jogosult tagok több mint 50%-a jelen van. Határozatképtelenség esetén a megismételt 

közgyűlésre a határozatképtelenség megállapítását követően 2021. szeptember 13-án, 14:30 órai 

kezdettel a közgyűlés helyének változatlansága mellett, az eredetivel azonos napirenddel kerül sor. A 

megismételt közgyűlés a megjelent tagok számától függetlenül határozatképes. 

 

A napirendi pontok jelentőségére tekintettel személyes megjelenésére számítunk. 

 

 

Kísérő kiállítás „A szakma dicsérete”  Selmeczi Géza grafikai szitanyomat kiállítása 
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Kerti fogadás 

A közgyűlés után minden kedves vendégünket meghívunk egy baráti beszélgetésre és büfére a MÉSZ székház 

kerthelyiségében. 

 

 

 

Budapest, 2021. augusztus 23. 

 

 

 
 

 

Krizsán András DLA 

a MÉSZ elnöke 
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Tisztelt MÉSZ Közgyűlés! 

Kedves kollégák! 

 

Nehéz, tragikus évet hagytunk magunk mögött, és még mindig nem látjuk a végét. Egy biztos, 

a világjárvány mindannyiunk életét megváltoztatta. Sokan állítják, hogy most kezdődött el a 

21. század. Hogy ilyen lesz-e, és hozzá kell-e majd “szoknunk” a hasonló vészhelyzetekhez, 

korlátozó intézkedésekhez, azt nem tudom, de abban biztos vagyok, hogy a régi világ nincs 

többé. Hogy hogyan rendeződnek át a társadalmi viszonyok, milyen új világ fog kialakulni, az 

most fog eldőlni.  

A MÉSZ újjáválasztott elnöksége ilyen rendkívüli körülmények között kezdte meg 

tevékenységét és folytatta elődei munkáját. Nyilvánvalóvá vált számunkra, hogy az első és 

legfontosabb teendőnk, áttekinteni a válság helyzetet, bevezetni a biztonsági intézkedéseket, 

és megteremteni a takarékos és gazdaságos tevékenység feltételeit.  

Bár az előjegyzési naptárunk tele volt egész évre, terveink megvalósítását a Korona vírus 

felülírta. Későbbre kellett halasztanunk több programunkat, és meg kellett tanulnunk az új 

technikákat, online közvetítési formákat. A korlátozások nyomán elkezdtünk digitális 

platformokat kialakítani, webináriumokat szervezni, hogy minél több érdeklődőhöz juttassuk 

el programjainkat, rendezvényeinket. Ez eleinte nem volt könnyű, és sajnos sok technikai 

nehézséggel, többletmunkával és költséggel is járt, de azt gondolom egyre jobban belejöttünk, 

és mára már több digitális felületünk és megjelenési formánk is van, ami komoly visszhangot 

és szakmai elismerést szerzett a MÉSZ-nek.  

Ilyen módon, kiállításainkat, rendezvényeinket online módon bonyolítottuk le, melyek közül 

az első Fajcsák Dénes és Nagy Csaba kurátor munkájának köszönhetően az „Építészet & 

Turizmus kortárs kapcsolatai” című tárlat volt, Deák Krisztina, a Miniszterelnökség Építészeti, 

Építésügyi és Örökségvédelmi helyettes Államtitkárság Építészeti és Műemlékvédelmi 

főosztály vezetője megnyitójával. Minden technikai nehézség ellenére nagy népszerűségnek 

örvendett Salamin Ferenc, az Országos Főépítészi Kollégium elnöke megnyitó beszédével 

megnyílt „Vándorokból Építőművészek” című online kiállításunk is, ahol több mint 30, 

Vándoriskolát végzett MÉSZ tag mutatta be legújabb munkáját, megjelenítve a Kós Károly 

Egyesülés értékrendjét, az építész pálya és hivatás szépségét. Tovább folytatódott Gyukics 
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Péter fotóművész „Ég és föld találkozása a korszerű templom építészetben” című 

nagyszabású kiállítás sorozata is, Haris László fotóművész megnyitó beszédével. Szerencsére 

nem maradt el, bár csak online módon sikerült megtartani „Bécs és Budapest párhuzamos 

városképei” konferenciabeszélgetéssel egybekötött kiállítást, Tamáska Máté szervezésében. 

Az idén januártól új kiállítás sorozatot indítottunk útjára, a Vidék építészetét bemutató 

rendezvényeinkkel, hogy ne csak a fővárosra koncentráljunk, hanem személyes, élő 

kapcsolatokkal felébresszük a vidéken élők érdeklődését az építészet iránt. A területi építész 

kamarákkal kötött együttműködési megállapodásainknak köszönhetően sorra mutatkoztak be 

munkáikkal a vidéki építészek, bizonyítva az ország épített kultúrájának sokszínűségét és 

magas minőségét. Elsőként az „Év háza Komárom-Esztergom Megyében” kiállítás keretében 

ismerhettük meg a legújabb díjnyertes épületeket a régióból, majd a Szabolcs-Szatmár-Bereg 

Megyei Építész Kamara, „Tervben és Térben” című kiállítása következett. Ezt követően a 

Heves Megyei Építész Kamara tagjai hozták el alkotásaikat a MÉSZ székházba, majd a Hajdú-

Bihar Megyei Építész Kamara „sumMA” című online tárlata volt a kiállítás sorozat 4. állomása. 

A vidék építészetét bemutató sorozatunk másik mérföldköve a „Magyarország szép” című 

online konferenciánk,  ahol kifejezetten olyan újonnan megvalósult épületeket válogattunk, 

melyek az ország legkülönbözőbb településein bizonyítják a magyar építészet sokszínűségét 

és magas színvonalát.  

 A vidéki jelenlétünket erősíti szintén a Teleki Alapítvány támogatásával tovább folytatódó, és 

egyre népszerűbb „Nagyapám Háza Örökségvédelmi Programunk”, melynek elméleti 

előadásait alkalmanként közel 100 jelenlévő érdeklődő kísérte figyelemmel. Reméljük a 

nyáron megrendezésre kerülő hét helyszínen tervezett gyakorlati képzéseinket már élőben 

tudjuk megtartani, melyre a „Táborbörze-2021” keretén belül várjuk az elkötelezett, 

érdeklődő fiatalokat.  

Szintén online formában tudtuk megrendezni, a két világháború között Kínában élt és alkotott 

Gonda Károly tiszteletére meghirdetett emlékév záró eseményét a Gonda Emlék 

Konferenciánkat. A nemzetközi találkozót Baldavári Eszter művészettörténész és számos 

nemzetközi művészettörténész és építész közreműködésével Bolla Szilárd, Magyarország 

Sanghaji Nagykövete nyitotta meg. A kiállítás anyaga, a járvány helyzet enyhülésével terveink 

szerint majd élőben is megtekinthető az Építészeti Múzeum és Műemléki Dokumentációs 

5



Központ Városligeti fasor 11-13. szám alatti kiállítótermében. Köszönet ezért minden 

támogatónknak és közreműködőnek. 

Ha már a nemzetközi kapcsolatainknál tartunk, szeretném kiemelni, hogy a világjárvány 

ellenére is töretlen és továbbra is igen aktív a szomszédos országok szakmai szervezeteivel, a 

Visegrádi országok építőművész szövetségeivel a kapcsolatunk. A járvány helyzet ellenére a 

V4 Építészeti Társulás keretein belül rendszeres online megbeszéléseket folytatunk, 

zsűrorokat delegálunk a legrangosabb lengyel (Krakkói Építész Biennále), cseh (Architectural 

Grand Prix) és szlovák (Dusan Jurkovics-díj) építész díjak kuratóriumaiba, és részt veszünk 

egymás nemzetközi rendezvényein, kiállításain. Az elmúlt esztendőbe is lebonyolítottuk a V4 

országok családi házai pályázatunkat és összeállítottuk a kiállítás anyagát, melynek Borsos 

András a lelkes motorja. A világjárvány azonban itt is ellehetetlenítette az élő kiállítások 

lehetőségét, de a hátrányból sikerült erényt kovácsolnunk. Rövid összefoglaló videókat 

állítottunk össze a nyertes épületekről, és azokat rendszeresen közzé tettük közösségi 

csatornáinkon. Bevezettünk egy új online kiállítási formát, és nemzetközi kiállítás megnyitót, 

ahol élő videóbeszélgetésekben mutatkoztak be az adott ország nyertes építészirodái. Ezzel a 

média felülettel még tovább szélesítettük a személyes bemutatkozás lehetőségét, és 

nemzetközi téren is sikerült reprezentálnunk a magyar építészet példaértékű alkotásait.  

A pandémia ellenére rendszeresen részt vettünk az Építészek Nemzetközi Szövetsége (UIA) 

munkájában, és a MÉSZ delegáltjai is aktívan bekapcsolódtak az UIA Munkabizottságaiba. 

Fátyol Tibor a MÉSZ UIA Tervpályázati Bizottságan, Bachmann Bálint az UIA  Education 

Munkabizottságában, Kiss Zsolt István pedig az Egészségügyi Épületek Munkabizottságban, 

Patonai Dénes a Sport és Szabadidő Munkabizottságban, Somogyi Krisztina pedig a MÉSZ 

Környezet-Kultúra-Nevelés munkacsoportjában tevékenykedik aktívan. (Ezekről a 

tevékenységekről a MÉSZ-UIA Munkabizottságainak külön beszámolóiban olvashatnak 

részletesebben.)  

Sikeresen folytatódott a MÉSZ-MOME együttműködés keretén belül a magyar építészet 

meghatározó egyéniségeit bemutató „HÁZ+MESTEREK” című videó sorozatunk, amelynek 

immár az V. évadát kezdjük az idén. A MÉSZ Youtube csatornáján megtekinthető videókban 

eddig 40 építészt szólaltattunk meg hitvallásukról, szakmáról, építészetről. Köszönet ezért az 

alkotóknak, Somogyi Krisztinának, Pálfalusi Attilának, Fürdős Zsanettnek és MOME Építészeti 

Intézetének. Meggyőződésünk, hogy a MÉSZ, a magyar építészetben betöltött szerepköréből 
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adódóan alkalmas az elmúlt évtizedek építészettel kapcsolatos eszmecseréinek 

dokumentálására, és a szakmai kutatások eredményeinek összehangolt közvetítésére mind a 

társadalom, mind az érdekelt szereplők felé. 

De ha már itt tartunk, hadd köszönjem meg a Régi-új Magyar Építőművészet folyóirat 

szerkesztőségének, mindenek előtt Götz Eszternek és Szegő Györgynek a megbízható és magas 

színvonalú munkáját és azt a 6 lapszámot, amit – nem kis erőfeszítés árán - az elmúlt évben is 

sikerült kiadni. A MÉSZ lapja a szövetség életében egyfajta állandóságot képvisel. Hiteles 

szakmai folyóirat ma is, nem tévedt el a bulvármédia irányába, de nem is vált egy szűk szakmai 

elit szócsövévé. Közérthető, bárki számára befogadható stabil médiafelület. 

Már az eddigiekből is érzékelhető, hogy ezeket a programokat nem először rendezzük meg, és 

valószínűleg a legtöbb már ismerős sokak számára. Épp erre vagyunk a legbüszkébbek, hogy 

ilyen nehéz körülmények között, amikor a közös felelősség vállalás, talán még sosem volt 

ennyire fontos, mikor a világjárvány miatt megszűntek a normális emberi kapcsolatok és 

komoly gazdasági nehézségekkel kell szembe néznünk, akkor is folyamatosan sikerült 

megvalósítani programjainkat.  

Sőt a videó műfajnál maradva, egy új sorozatot is útjára indítottunk „Modernizmus újra 

töltve” címmel, a modern magyar épületek értékeiről és megújításáról. Az eddig elkészült 

epizódok témái a Gomba, Tihany, a Láng Művelődési Központ és hasonló hazai, kiemelkedő 

épületek voltak.  

Ehhez a témakörhöz kapcsolódik a MÉSZ utóbbi évek legnagyobb szabású vállalkozása, a 

veszélyeztetett, vagy akár már át is alakított hatvanas-hetvenes évekbeli épületeket 

felvonultató „Magyar modern” adatbázisunk létrehozása, amely egységes rendszerben gyűjti 

össze a rendszerváltás előtti értékes épületeket. Felhívásunk célja, hogy ráirányítsuk a 

figyelmet az előttünk élt és alkotott magyar építészek munkáira, megvalósult épületeinek 

értékeire. Az adatbázis elindításának alapját a Magyar Építőművészet (MÉ) 1958–1979 között 

megjelent számai adják. A kiválasztás szempontja elsősorban a minőség és ismertség, valamint 

a potenciális veszélyeztetettség. Jónéhány kevéssé ismert házat is közlünk, amelyek méltók 

arra, hogy a már „kanonizáltak” között említsük őket. A válogatásnál arra is hangsúlyt 

fektettünk, hogy lehetőleg egyenletesen válogassunk az ország minden részéből. Az egyes 

épületek alapadatai (építész, tervezővállalat, évszám) – amennyiben közölték őket – az MÉ-
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ből származnak. Az épületek megnevezését is innen vettük át, illetve, ahol szükséges volt, 

kiegészítettük a közismertebb vagy aktuálisabb elnevezésükkel.  

Folytatva és kibővítve a témát szintén egy vállalkozásba kezdtünk, amikor útjára indítottuk a 

MÉSZ Auditórium  podcast sorozatát, Zubreczki Dávid, szakíró szerkesztésében, olyan példák 

bemutatásával, amelyek azt bizonyítják, hogy igenis lehet új életet lehelni egy régi házba. A 

megszólaló tervezők ismerik azokat a kihívásokat, problémákat, amelyekkel szembe kell nézni 

egy átalakítás során. Ugyanakkor azt is tudják, miért fontosak ezek a munkák, milyen szépségei 

vannak egy régi ház új köntösbe öltöztetésének. A soron következő adásokban találkozhatunk 

19. századi reprezentatív épülettel, amelyet a 21. század elvárásaihoz kellett igazítani, és olyan 

ipari csarnokkal is, amelyet a lebontástól mentett meg egy zseniális terv. Ugyanakkor 

mindegyik egyezik abban, hogy ma is működőképes, értékes alkotás. Akár villa, akár 

villamosmegálló, akár iskolaépület, akár gyár volt eredetileg.  

 Természetesen fontos kötelességünknek tekintjük az Emberi Erőforrás Minisztériumával 

kötött Közszolgáltatási szerződés keretében megvalósuló közművelődési feladatinkat is. 

Folytattuk a Csütörtöki Iskola programsorozatunkat, amit az előző évben 8 alkalommal 

tartottunk meg neves előadókkal a legkülönbözőbb témákban. (Thuróczy György 

sugárbiológus, Ablonczy Balázs történész, Furu Árpád építész, Zöldy Pál szociológus, Takács-

Sánta András humán ökológus, Berger Viktor szociológus, és Havasréti József 

művészettörténész) Szerény mértékben ugyan, de fejlesztettük közkönyvtárunkat és 

folyamatosan gondozzuk az Építőművészeti Tanulmányok Digitális Tárhelyét a honlapunkon. 

Ezen közfeladatok ellátása érdekében fontos feladat a MÉSZ székház rendbetétele és 

korszerűsítése, hogy végre méltó körülmények között működhessünk és hosszú távon 

biztosítsuk a magyar építőművészet otthonát.  

Ennek első, jelentős mérföldköve az állami támogatással a teljes épületről készülő 3D 

lézerszkennes felmérési terv és a MÉSZ székház teljes felújítására és korszerűsítésére 

vonatkozó megvalósíthatósági tanulmányterv. Ráléptünk egy hídra, megkezdtünk egy 

munkát, amely a Magyar Építőművészek Szövetségét átvezeti a XXI. századba. A cél egy 

Építőművészeti Központ, ahol az épített környezet iránt érdeklődők és elkötelezettek 

megismerkedhetnek a tudatos és felelős térhasználat és téralakítás példaértékű 

megoldásaival. Nyitott ház, befogadó intézmény, ahol a felfedezés örömével gazdagodva bárki 

képet alkothat az építési folyamat szépségéről, a hagyomány és innováció szerepéről, növelve 
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az érdeklődést az építészet iránt, szemléltetve az építészek által létrehozott, a társadalom, a 

nemzetgazdaság, a turizmus és a kultúra számára is releváns értékeket.  

Sokat és sokan fáradoztunk az elmúlt évben, hogy a világjárvány okozta nehézségek ellenére 

is a MÉSZ talpon maradjon és a szakma meghatározó szervezete legyen. Folyamatosan 

dolgoztunk, fenn tartottuk a házat, javításokat végeztünk el benne (elektromos hálózat 

felújítása, festés, mázolás), megtartottuk elnökségi üléseinket, és elkészítettük éves 

beszámolóinkat, költségvetési anyagainkat. 

Szeretném ezért megköszönni a MÉSZ minden munkatársának és a ház minden dolgozójának 

hozzáállását és munkáját, akik nélkül ezt a rengeteg munkát nem tudtuk volna elvégezni. 

Ennek eredményeként elmondhatjuk, hogy a MÉSZ tavalyi költségvetése pozitív eredménnyel 

zárult, és nagyobb megrázkódtatások nélkül vészeltük át ezt a rendkívüli költségvetési évet. 

Reméljük, lassan túl leszünk a nehezén, és jövőre újra normális keretek között tudunk majd 

tevékenykedni, terveinket megvalósítani. 

Ehhez szeretném felajánlani ezután is erőmet és tudásomat, és megköszönni az Önök 

támogatását és bizalmát a közös munkánkhoz, közös sikereinkhez. 

2021. május  

Krizsán András DLA 
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MÉSZ PROGRAMOK ÉS RENDEZVÉNYEK 2020-2021         ÖSSZESÍTŐ 

 

 

UIA II. RÉGIÓ TALÁLKOZÓ – ATHÉN (ONLINE) 

2021. március 10. 

 

V4 CSALÁDI HÁZAI 2020 PÁLYÁZAT ÉS NEMZETKÖZI KIÁLLÍTÁS 

2021. december 12. -  Budapest 

2021. március 17. -  Prága (online) 

2021. április 13. - Krakkó (online) 

 

ÉPÍTÉSZET VILÁGNAPJA 

2020. október 5. (online) 

10.00 - KÖSZÖNTŐ - online videóösszeállítás 

11.00 - MAGYAR ÉPÍTŐMŰVÉSZETÉRT ÉREM - közlemény és laudáció 

13.00 - CSONKA PÁL-ÉREM ÁTADÓ (zárt körű ünnepség) 

14.00 - MÉK-MÉSZ DIPLOMADÍJ - közlemény 

17.00 - HÁZ+MESTEREK 4. online beszélgetés 

 

CSÜTÖRTÖKI ISKOLA 

2020. november 5.    Furu Árpád: Erdély népi építészeti tájegységei Kutatási módszertan és 

eredmények 

2020. december 10.  Zöldy Pál: Magatartásminták 

2021. február 11.     Takács-Sánta András - Kisközösségi kiutak az ökológiai válságból 

2021. március 11.    Berger Viktor - Társadalmi terek és a terek megélése 

2021. április 22.      Havasréti József- Szubkultúrák és szubkulturális esztétikák 

Magyarországon 

 

NAGYAPÁM HÁZA ÖRÖKSÉGVÉDELMI PROGRAM 

2020. november 3.    Román Árpád: Hagyományos házépítés 

2020. november 12.  Évzáró rendezvény 

2020. november 24.  Bihari Ádám: Vályog építészet 

2021. február 22.      Krizsán András: Népi építőművészet 
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2021. március 16.   Buzás Miklós: Népi tüzelőberendezések 

2021. április 12.      Bihari Ádám: Vályog építészet 

ÉPÜLETLÁTOGATÁSOK 

AGORA Budapest (2 alkalom) 

 

ÉPÍTÉSZ-MŰVÉSZEK KIÁLLÍTÁS SOROZAT 

2020. január 20. – 2020. február 8.  - Fülöp Mihály: Kiterjedés.  

2020. február 10. – 2020. február 21. - Gulyás Boglárka: ÉLETnyomok 

2020. július 21. Faleronei Művésztelep /// kiállítás megnyitó 

2020. szeptember 14. – 2020. október 7. - Zalakovács József: Ikszek 

2020. október 8. – 2020. november 9. - Szűcs Zsuzsanna: Idő-Réteg-Kapcsolat. 

2020. október 12. – 2020. október 30. - Szilágyi Lenke: Empátia 

2020. november 30. – 2020. december 16. -  A TérTár Műhely kiállítása: Bécs és Budapest 

párhuzamos városképei a 20. században (online) 

2020. december 17. – 2021. január 3. - Gyukics Péter: Ég és föld találkozása a korszerű 

templomépítészetben III. (online) 

2021. május 3. – 2021. május 16. – Kovács Csaba: Időnk a térben (online) 

 

EGYÉB KIÁLLÍTÁSOK 

2020. november 16.  Vándorokból építőművészek (online) 

2020. november 23.  Gonda Károly emlékkonferencia és kiállításmegnyitó (online) 

2020. november 27.  Építészet és turisztika kortárs találkozásai (online) 

2020. január 28.        Vidék építészete / KEMEK kiállítása 

2020. február 23.       Vidék építészete // A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területi Építész 

Kamara kiállítása 

2020. március 22.      Vidék építészete /// A Heves Megyei Építész Kamara kiállítása 

2020. április 13.         Vidék építészete //// A Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara kiállítása 

 

DÍJAK 

Ezüst Ácsceruza Díj: Somogyi Krisztina és Kovács Dániel, Dénes Eszter 

Kotsis Iván-érem: Nagy Bálint, Balázs Mihály 

 

EGYÜTTMŰKÖDÉSBEN A BUDAPEST PHOTO FESTIVALLAL 

2020. október 12. – 2020. október 30. - Szilágyi Lenke: Empátia 
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2021. május 3. – 2021. május 16. – Kovács Csaba: Időnk a térben 

 

KÖZGYŰLÉS 

 

KÖZÖSSÉGI OLDALAK HONLAP/FACEBOOK OLDAL 
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Beszámoló a MÉSZ 2020 IV. negyedévi  - 2021 I. negyedévi Külügyi munkájáról.  
 
1. 2020. március 10-én 38 ország Építőművész Szövetségeinek képviselőjével 

megtartotta elnöki találkozóját az UIA II. régiója online zoom találkozó 
formájában. 
 

Magyarországot Krizsán András DLA a MÉSZ elnöke és Mikó László a MÉSZ Külügyi 
megbízott vezetője képviselte. A résztevőket köszöntötte a görög építészkamara elnöke a 
görög mérnökkamara elnöke, az UIA görög szekciójának vezetője és az UIA II. régió 
alelnöke Nikos Fintikakis az ülés levezető görög elnöke.  
 
A régió országai elnöki beszámolóiban megszólaltak képviselők az alábbiak szerint:  

1. Azerbajdzsán, Elbaj Quasimzada  
2. Belarus, Vadim Drazhin 
3. Csehország, Oleg Haman 
4. Oroszország , Andrej Kaftanov 
5. Örményország, David Abuladze 
6. Görögország Fani Vavili 
7. Izrael, Lippo 
8. Libanon Jad Tabet, Wael Debs, Elie Khoury 
9. Estonia, Ruta Leitanaite 
10. Lettország, Juris Poga 
11. Lengyelország, Bohdan Lisowski 
12. Libanon, Wassim Nagh 
13. Magyarország, Krizsán András, Mikó László  
14. Románia, Alexandru Gavozdea 
15. Szlovénia, Tomas Kancler 
16. Szlovákia, Juraj Hermann 
17. Ukrajna, Elena Olynyk 
18. Törökország, Denis Inceday 

 
A beszámolók érintették az egyes országokban az építészek helyzetét   COVID járvány 
miatt, a női építészek megerősödött szerepét, az elmúlt időszakban beköve tkezett 
személyi változásokat, (Csehországban áprilisban új elnökséget választanak). A libanoni 
előadók előadása a 2020 augusztus 4-i Beiruti robbanás okozta károkra fókuszáltak. A lett 
előadó a COVID járvány alatti foglalkoztatási statisztikákat ismertett e. A lengyel előadó 
képes prezentációjában ismertette a lengyel szövetség (SARP) munkáját az előző elnökségi 
találkozó óta. A magyar képes beszámolóban bemutatták a MÉSZ tevékenységét a 2020. 
márciusi II. Régió budapesti elnöki találkozója óta.  Szlovákiában 2020 decemberében volt 
tisztújítás, az új elnök Igor Teplan, a külügyekért felelős alelnök Juraj Hermann. A török 
előadó kiemelte, hogy hazájában kiemelt figyelmet szentelnek  az építészeti közéletnek. 
 
II. régió tanácstagok (council members) beszámolóiban Istelianna Atanassova (Bulgária) 
fontosak tartotta a mediterrán országok építészszervezeteinek összefogását,  Jerzy 
Grochulski (Lengyelország) új bauhaus program megvalósítására hívott fel és kiemelte hogy  az UIA 
pályázatokban a II. Régió szerepelt legtöbbet, Elbaj Quasimzada (Azerbajdzsán) kiemelte 
hogy ma az építészoktatásban résztvevők 70%-a nő. 
A regionális szervezetekről  Bohdan Lisowski  (Lengyelország) a V4 Építészeti Társulás 
soros elnöke ismertette a visegrádi országok, Csehország, Szlovákia , Lengyelország, 
Magyarország építészeti szakmai szervezeteinek szoros együttműködését, melyet vetített 
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előadással és egy kisfilmmel mutatott be. Többek között a v4 családi házak vándorkiállítás 
sikerét, ami 2008 óta minden évben bejárja Prágát, Krakkót, Pozsonyt és Budapestet. 
Külön blokkban ismertették a pandémia során bekövetkezett korlátozásokat. Az UIA az 
UNESCO val közösen online fórumot szervez március 12 -14 én a beiruti robbanás 
okozta károkról és az újjáépítésről, erről a libanoni előadók részletes  képes 
prezentációban számoltak be. 
Bemutatkoztak az UIA régiók alelnökei: I. régió, Nyugat Európa, Lorenz Baeker (Nagy 
Britannia), II. régió Közép és kelet Európa, Nikos Fintikakis (Görögország), III. régió 
Amerika Roberto Simon (Brazília), IV. régió Ázsia Jong Ruhl Hahn (Korea), V. régió 
Afrika Muhamad Anyanya (Kenya) 
Az UIA soron következő világkongresszusára és közgyűlésére 2021. július 18 -22 között 
kerül sor Rio de Janeiroban. A közgyűlés előtt ahhoz kapcsolódón a szervezők online 
eseményeket tartanak, ezt követően kerül megrendezésre várhatóan résztvevőkkel a 
Kongresszus. 
A Rio-i Kongresszus és Közgyűlés előtt 2020. március 25-ig lehet jelentkezni UIA 
tisztségviselői helyekre. Az elnöki találkozón az alábbiak jelezték kandidálási szándékukat: 
Thomas Kancler-Szlovénia és Bohdan Lisovski -Lengyelország II. Régió Elnök, UIA 
Alelnöki pozícióra,  Aysen Ciravoglu - Törökország, Fani Vanili -Görögország Andrej 
Kaftanov - Oroszország,  Elena Olynyk - Ukrajna  II. Régió Tanácstagi pozícióra, S. 
Lippo - Israel UIA Kincstárnoki pozícióra. Az UIA Elnöki pozíciójára jelentkezett és az 
ülésen bemutatkozott: Jose Luis Cortes – Mexico és  Jong Ruhl Hahn – Korea. Az ülés 
óta eltelt időszakban a II. Régió Elnöki, UIA Alelnöki pozícióra jelentkezett Elbaj 
Quasimzada – Arebajdzsan valamint a MÉSZ részéről a II. Régió Tanácstagi pozíciójára 
Fátyol Tibor és póttagként Mikó László.   
 
A következő II. régió elnöki találkozóra előreláthatólag 2020 május 12-én kerül sor. 
 
2. V4 Családi Házak 
 
2020-ban tizenkettedik alkalommal rendezte meg a MÉSZ az évente sorra kerülő Visegrádi 4-ek 
családi házai kiállítást. A magyar anyagot háromfős zsűri - Nagy Csaba és Kovács Csaba a MÉSZ 
elnökségi tagjai valamint Nagy Iván- válogatta. A kiállítás első állomásán Budapesten nyílt meg 
2020 decemberében. Ezt követően a koronavírus okozta vészhelyzet miatt on-line kiállítás 
megnyitókra került sor. 2021 márciusában a cseh partner nyertes házai tervezői  mutatkoztak be a 
zoom meetingben hetven résztvevővel Jan Stempel a prágai építészkar intézetvezetője és kollégája 
moderálásával, áprilisban a kiállítási anyag is kiutazott Krakkóba ahol a lengyel nyertes házak 
tervezői mutatkoztak be itt is az on-line programra mintegy hetvenen csatlakoztak. A lengyel 
részről az eseményt Marek Kaszinsky a krakkói területi szövetség (SARP) elnöke moderálta. Az 
on-line kiállításmegnyitókon részt vettek a Visegrádi négyek szövetségeinek vezetői, Oleg Haman 
a cseh (Obec Architektu), Bohdan Lisovszky a lengyel (SARP), Juraj Hermann a szlovák (SAS) 
szövetség elnöke. Magyarországot Krizsán András a MÉSZ elnöke és Borsos András a program 
kurátora képviselte. A kiállítás on-line módon májusban a stockholmi lengyel intézet 
szervezésében Svédországban majd az anyagot remélhetően mér off-line bemutatva Pozsonyban 
lesz látható. 
 
A beszámolót összeállította Mikó László és Borsos András.  
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Beszámoló az UNESCO/UIA Oktatási Munkabizottsága (EDUCOM) 2020. májusa és 
2021. májusa közötti munkájáról 
 
 
A Nemzetközi Építész Szövetség (UIA) és az Egyesült Nemzetek Szövetsége (ENSZ) Oktatási, 
Tudományos és Kulturális Szervezete (UNESCO) által közösen létrehozott Oktatási 
Munkabizottság, röviden UNESCO/UIA EDUCOM rendszeres bizottsági regionális 
találkozókon és az UIA hivatalos konferenciáin tárgyalja az építészképzés és az építész 
szakmagyakorlók továbbképzésének aktuális témáit. A bizottság közgyűlésére minden év első 
felében kerül sor. 
 
 Az építészet globális jelentőségére és az egész emberiség jólétét érintő fontosságára mi sem 
mutat rá jobban, mint az, hogy az építészeket tömörítő világszervezet és a legtöbb állam 
részvételével működő világszövetség, az ENSZ közösen működnek közre az építész szakma 
vívmányainak elismerésében és folyamatos fejlődése érdekében a Föld valamennyi lakója 
érdekében. 
 
Az Oktatási Munkabizottságban, mint az UIA más testületeiben, a világ 5 régióját képviselik a 
delegáltak, ahol Magyarország a 2. régióhoz tartozik, küldöttjeként Bachmann Bálint vesz részt a 
munkájában. A legutolsó személyes jelenléttel megtartott ülésre még a világméretű COVID-19 
járványt megelőzően, 2020. január 26-27-én az UIA hivatalos helyiségében, a párizsi Tour 
Montparnasse 42. emeletén került sor. Az ülésen a dél-kelet ázsiai küldöttek az utazási 
korlátozások miatt már ekkor sem tudtak részt venni.  
 
A Munkabizottság tavalyi második ülésére online formában került sor 2020.december 3-án. 
 
A bizottság ekkor áttekintette a 2020-as eredeti dátumról 2021-re elhalasztott, Rióban tartandó 
UIA világkongresszus előkészületeit, különös tekintettel az építészképzést érintő témákra. Az 
UIA döntött a három évente adományozható Építészoktatás Innovációs Díjának megalapításáról 
és megerősítette az UIA Students (UIAS) ifjúsági szervezet létrehozásának szándékát. Az 
építészképzés innovációját értékelő pályázat kiírása elérhető volt az UIA honlapján, az alábbi 
linken https://competition.uia-architectes.org/en/competitions/uia-award-for-innovation-in-
architectural-education.html. A pályázaton építészképző egyetemek és főiskolák indulhattak, 
bemutatva az oktatás terén elért újító eredményeiket, a szakmagyakorlásra való felkészítés 
innovatív módszereit. 
A pályázat díjazottjait Rióban mutatják be. 
 
Az UIA világkongresszusára készülve az oktatási bizottság külön szekciót szervez az 
építészoktatás témájában, amihez kérte a delegáltak segítségét az előadók kiválasztásában, a 
tervezett kiállítások megszervezésében és a Rióban tartandó kerekasztalbeszélgetések 
moderálásában. Az UIA három évente megrendezett globális eseményén szeretnék bemutatni az 
építészképzés jelenét az előremutató kezdeményezéseken keresztül, mindezt az UNESCO/UIA 
építészképzési akkreditációjával rendelkező intézmények bemutatásával, illetve a frissen alapított 
Építészoktatás Innovációs Díja kitüntetettjeinek kiállításával. Tekintettel az elhúzódó COVID-19 
járványra, a világkongresszus teljes programja online módon kerül megrendezésre már 
márciusban induló programokkal. A Rióban tervezett összes program megrendezésre kerül, 
minden esemény online elérhető lesz a résztvevők számára a 2021. július 18-22. között tartandó 
építészeti világkongresszuson. 
 
Az UIA korábban bejelentette csatlakozási szándékát a Canberra Accord elnevezésű 
szervezethez, amelynek a világ számos, jelentős építészképzési akkreditációs szervezete már tagja, 
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így a kanadai CACB-CCCA, az amerikai NAAB, a mexikói ANPADEH, a kínai NBAA, a japán 
JABEE, a koreai KAAB és a Dél Afrikai SACAP is. Az UIA oktatási bizottságát a Canberra 
Accord képviseletében George Henderson arról tájékoztatta, hogy az ausztráliai központú 
szervezet elfogadta az UNESCO/UIA EDUCOM csatlakozási kérelmét, döntésük értelmében 
ideiglenes tagságot nyert. A csatlakozási folyamat végén - várhatóan 2022-ben - a szervezet teljes 
jogú tagjává válik az UNESCO/UIA Oktatási Munkabizottsága. 
 
Az UIA oktatási bizottság munkájának fókuszában az UNESCO-val közösen létrehozott 
építészképzési minőségbiztosítási akkreditációs rendszer népszerűsítése áll 
https://competition.uia-architectes.org/webApi/en/working-bodies/formation.  
 
A bizottság a világ öt régiójából érkező megkeresésekre két lépcsőben értékeli az egyes 
építészképző intézmények oktatását, annak személyi és infrastrukturális adottságaival együtt. Az 
eljárás keretében, felkért nemzetközi szakértők látogatják meg a képzőhelyeket és alkotnak 
véleményt az ott folyó építészoktatásról. A bizottság célja, hogy a világ azon országaiban is 
érvényesülhessenek az építészet legkorszerűbb törekvései az oktatásban, ahol saját, nemzeti 
felsőoktatási minőségbiztosítási rendszer nem működik, illetve összehangolja a különböző 
akkreditációs szervezetek követelményeit az UIA és más építész szakmai szervezetek 
iránymutatása alapján.  
 
A bizottság állást foglalt arról is, hogy az UNESCO/UIA által 2017-ben kidolgozott, 16 pontból 
álló, építészképzési irányelveket tartalmazó Charter és a szintén az UNESCO/UIA által jegyzett 
akkreditációs rendszer, a Validation Ssytem széles körben megismertetésre kerüljenek a nemzeti 
tagszervezetekben és az egyes építészképző intézményekben is. Az UIA célja az, hogy átfogó 
képet alkosson az építész szakma és annak gyakorlására felkészítő képzések színvonaláról, a 
felmérés pártatlanságát az azonos elvárásokat megfogalmazó, két lépcsős akkreditációs eljárás 
szavatolja.  
 
A bizottsági tagok feladata, hogy a delegáló szervezetükön keresztül elérjék az egyetemeket, ahol 
így tudomást szerezhetnek az építész világszervezet ajánlásairól a képzés tartalmi 
követelményeivel kapcsolatban. Az UNESCO/UIA akkreditációt korábban 10 intézmény 
szerezte meg, további 10 eljárás lezárásáról szavazott ezalkalommal a bizottság. Tekintve az 
építészeti oktatást folytató intézmények nagy számát (Brazília 600, India 800, Kína 600 és Európa 
800), további promóció szükséges az információ továbbadásában, nemcsak az egyetemek felé, de 
azon építészek részére is, akiket, mint szakértőket a bizottság bevonna az akkreditációs eljárásba. 
 
UNESCO/UIA EDUCOM akkreditációs látogatások 2020-ban 
 
A bizottság tárgyalta a 2020-ban történt virtuális akkreditációs látogatások eredményét a 
szakértők véleménye alapján. A látogatásokról készült részletes beszámolókat a bizottság 
megismerte, a szakértők véleményét elfogadta, majd a az irányító testület régiós delegáltjai 
szavaztak az akkreditáció odaítéléséről.  
 
Korábban az Ecole d’Architecture de la Reunion, az Ecole Nationale Superieure d’Architecture 
de Montpellier, Cairo University Architectural Engineering and Technology, a Cairo University, 
az American Univerity in Cairo és a Fachhochschule Münster öt éves építész képzéseit 
akkreditálta a testület 5 évre.  
 
A bizottság áttekintette a következő évek akkreditációs feladatait, a következő felsőoktatási 
intézmények kérelme alapján tervez látogatásokat 2021-től: University of Ajman (2021), ETSAB 
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Barcelona (2022), MSFAU Istambul (2022), MARKHI Moszkva (2022), UrUAA Jekatyerinburg 
(2022). 

 
1. ábra Az UNESCO/UIA EDUCOM folyamatban lévő és tervezett akkreditációs eljárásai 

 
Az UNESCO/UIA akkreditációs eljárásának lefolytatása a hazai építészképzés szempontjából is 
hasznos lehet, hiszen az építész világszervezet értékelése és az eljárás során megfogalmazott 
ajánlások elősegíthetik építészoktatásunk nemzetközi standardoknak való megfeleltetését, ezáltal 
növelve a jövő magyar építészeinek nemzetközi versenyképességét. A MÉSZ Oktatási 
Munkabizottsága javaslatot tesz a mind a nyolc magyar építészképző egyetemet tömörítő Magyar 
Építészképző Intézmények Fórumának, hogy vizsgálják meg az UNESCO/UIA 16 pontos 
ajánlását és döntsenek a minősítési eljárás esetleges elindításáról. 
 
A hazai építészképzést folytató intézmények közül elsőként a Pécsi Tudományegyetem Műszaki 
és Informatikai Kara Építész Szakmai Intézete jelentette be szándékát az UIA Oktatási 
Bizottságánál. Medvegy Gabriella DLA dékán 2021. április 15-én kereste meg Magda Mustafa 
úrhölgyet, a Bizottság alelnökét a magyar és angol nyelven folytatott építészmérnök alapszak 
(BSc) és mesterszak (MSc) együttes validálásának kérelmével. A folyamat várhatóan két évet vesz 
igénybe, aminek a végén a pécsi képzés öt évre nyerheti el az UIA akkreditációját, ami a 
nemzetközi beiskolázás támogatása mellett, a magyar végzettek globális érvényesülését is szolgálja 
majd. 
 
A bizottság a 2021. évi első ülésén, amire online formában került sor február 24-én, javaslatokat 
fogalmazott meg a legutóbb 2017-ben elfogadott UNESCO/UIA Charter-ben rögzített építészeti 
képzésre vonatkozó 16 irányelv aktualizálásával kapcsolatban. Mivel a 16 pont közül 11 az 
Európai Bizottság direktívájában szereplő építészképzésre vonatkozó követelményekkel azonos, 
így azok érdemben változatlanul maradtak. A fennmaradó 5 pontból a 12. az egyéni, társadalmi, 
kulturális, városi, építészeti és környezeti, illetve az építészeti örökségre fokuszál, a 13. a 
környezettudatos tervezés, értékmegőrzés és rehabilitációt célozza, a 14. az építéstechnológia 
átfogó ismeretét hangsúlyozza, a 15. projekt menedzsment ismereteket, míg a 16. a tudományos 
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kutatás jelentőségét húzza alá, mind a hallgatók, mind az oktatók számára. A bizottság által tett 
szószaki változtatási javaslatokat az UIA plénuma hagyja jóvá, várhatóan 2023-ban. 
 
Budapest, 2021. május 2. 
 
      Bachmann Bálint DLA 
      UNESCO/UIA EDUCOM bizottsági tag 
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TERVPÁLYÁZATI MUNKABIZOTTSÁG  

2020-2021 VEZETŐI BESZÁMOLÓ  

 

2019 óta veszek részt az UIA ICC (Építészek Világszövetségének Nemzetközi Tervpályázati 

Bizottsága) munkájában, rendes tagként. A világ országai 5 régióba tömörülnek, földrajzi 

elhelyezkedés szerint. A bizottságnak 14 tagja van. A 2-es régiót képviselem, mely Közép- és 

Kelet-Európát, illetve Közel-Keletet foglalja magába. 

 

A 2019-es párizsi rendes, személyes részvétellel zajló ülést követően, a Bizottság az online 

térben folytatta a munkáját, Regina Gonthier (Svájc) és Jerzy Grochulski (Lengyelország) 

bizottsági elnökök irányításával. 

A pandémia miatt a 2021-es éves gyűlést is április 22-én, zoom konferencia keretén belül 

tartottuk meg.  

A 2021-re halasztott, Rióban megrendezésre kerülő Építészeti Világkongresszus és UIA tisztújító 

közgyűlés előtt ez volt az utolsó bizottsági ülés, ezért nem csak az elmúlt év, hanem az elmúlt 4 

éves ciklus teljesített és folyamatban lévő feladatait is átbeszéltük. Jelen beszámolóban, a 

folytonosság jegyében, főként az elmúlt egy év eseményeit emelném ki. 

Az UIA égisze alatt több rangos, nagy múltra visszatekintő építészeti díj mellett további új 

építészeti díjak kezdeményezése is pozitív fogadtatásra talált. Kiírások és eredményhirdetések 

folyamatosan frissülnek az UIA honlapján. A megbeszélések központi, szervező eleme volt a riói 

kongresszusra való felkészülés, de természetszerűleg a tervpályázatok és az azokkal kapcsolatos 

ügyek, segédletek tették ki a bizottsági munka oroszlánrészét, és így a tanácskozás fő, nem 

mellesleg legizgalmasabb, programpontjait is ez adta. 

 

Tervpályázatok 

A minőségi építészeti kiválasztás legelfogadottabb eszközrendszerét, a tervpályázat alkalmazását 

minél szélesebb körben történő alkalmazását szorgalmazza az UIA, több évtizede, minden 

lehetséges fórumon. Sajnos ennek ellenére, a tervpályázatok száma nem mutat emelkedő 

tendenciát. Ugyanakkor az elmúlt időszakban is, több rangos, referencia értékű, rendkívül sikeres 

tervpályázat zajlott (illetve van folyamatban) az UIA égisze alatt. Pár kiemelkedő példát 

felsorolnék a közelmúltból, melyek többségénél volt szerencsém részt venni az UIA 

támogatásában, kiírások előkészítésében/véleményezésében. 

a) Nemzetközi ötlet és projekt pályázat, egy olasz-szlovén határvárosban (Nova 

Gorica) megvalósuló urbanisztikai és építészeti projekt kapcsán. Izgalmassága 

abban rejlik, hogy a határ átmegy a városon, a téren és az új, tervezendő épületen 

is. 

Helyszín: »Piazza Transalpina / Trg Europe«  Nova Gorica (Szlovénia) / Gorizia 

(Olaszország) -határváros 
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Ez időközben le is zárult, egy olasz iroda nyerte, Studio Associato di Architettura 

Baglivo Negrini (Italy). A pályázat kiemelt sikere, hogy ezzel és ez alapján 

pályáztak, sikerrel, az Európa kulturális fővárosa címre. 

 

b) Egyfordulós, nemzetközi ötletpályázat, Arxellence, üzleti negyed a kikötőben. 

Iroda, lakó, vendéglátás és szálloda funkciók, kiegészítő szolgáltatásokkal, 

parkolókkal, több mint 400.000 m2-en 

Helyszín: Szaloniki, Görögország  

Ez is lezárult, ALE Studio nyerte, Spanyolországból.  

 

c) Egyfordulós, előminősítéses, nemzetközi tervpályázat: Thessaloniki COFEX Park. 

A projekt célja a vásártér körüli teljes terület átalakítása, mely magába foglalja egy 

energiahatékony konferenciaközpont és egy új városi park építését. 

Helyszín: ismét Szaloniki, Görögország. Jelenleg folyamatban, eredmény júliusban 

várható. 

 

d) Egyfordulós, előminősítéses, nemzetközi tervpályázat Brüsszelben: Európai 

Parlament Paul-Henri SPAAK épületének a felújítása, átalakítása esetleg új épület 

építése. Léptéke miatt hatványozottan fontos, hogy a megújult vagy új épület 

illeszkedjen a városi-környezeti-társadalmi szövetbe. 

 

Ez egy kiemelkedő jelentőségű projekt, méretét, funkcióját és a rá irányuló 

figyelmet tekintve is. Itt található jelenleg az Európai parlament ülésterme, 

bizottsági üléstermek, és ez a fő fogadóépülete a külsős és hivatalos látogatóknak, 

valamint a médiának. Az épületet 1995-ben fejezték be, de kinőtte azóta az EU.  

A pályázat zajlik, a napokban-hetekben várható hivatalos eredményhirdetés. Az 

érdeklődés kimagasló volt a pályázat iránt, előminősítésre 132 pályázó jelentkezett, 

5 kontinensről (ebből 15 lett kiválasztva). Figyelemre méltó, hogy a meghívási díj 

75.000 € (több mint 25Mill HUF) volt. 

 

e) Elindítás előtt van egy jelentősebb léptékű tervpályázat, Spanyolországban. Az 

Európai Bizottság által működtetett, tudományos tevékenységet folytató, központi 

épület kapcsán egy nemzetközi, előminősítéses tervpályázat kerül kiírásra 

hamarosan. Részletek később. 

Statisztika 

Tervpályázatokkal és pályázatokkal kapcsolatosan 38 esetben járt el az ICC. Ebből 13 db 

nemzetközi tervpályázat (8 lezárult, 2 folyamatban, 2 indításra készen és egy előkészítés alatt), 3 

diák tervpályázat (valamint további kettő megkeresés), egy fiatal építész pályázat és egy diák 

workshop. A tervpályázatok többsége EU-n belülről érkezett, ezen belül is kiemelkedik a 

mi kettes régiónk, mely kicsivel több mint a felét adta az összes tervpályázatnak (az öt 

régiót összesítve!) 

Megfigyelhető az előminősítéses pályázatok előre törése, sok esetben EU-s közbeszerzési 

gyakorlat miatt. Bár ez a pályázati forma nem tiltott, az ICC mindig a nyílt tervpályázatokat 

helyezi előtérbe, próbálja a Kiírókat meggyőzni azok alkalmazásáról és előnyeiről. Előminősítéses, 

limitált létszámos pályázatoknál is sikerült a lehetséges résztvevők számát feljebb tornászni, hogy 

minél többen kapjanak lehetőséget (15 alatti meghívott nem volt az elmúlt időszakban). 
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Segédletek 

A tervpályázatokon túl, több fontos útmutató frissítését is elvégezte az ICC: 

- Bírálóbizottság összetétele  
- Anonimitás – elvárások és ajánlások 
- Bírálóbizottsági ülések és kiértékelés 
- UIA tervpályázati támogatás feltételei 
 
 
Budapest, 2021. május 02. 

Fátyol Tibor 
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Beszámoló – Magyar Építőművészek Szövetsége 
Somogyi Krisztina 2020 május – 2021 május 
 
A Magyar Építőművészek Szövetségének felkérésére 2018 elejétől vagyok tagja az UIA 
Architecture & Children munkacsoportjának a tagja. A munkában már 29 ország képviselői 
vesznek részt,  tevékenységünk célja, hogy a fiatal, most felnövekvő generáció figyelmét, 
érdeklődését felkeltsük az építészet és az épített környezet iránt, illetve szándékunk, hogy 
támogassuk azoknak az építészeknek és tanároknak a munkáját, akik épített környezeti neveléssel 
foglalkoznak a világban.  
 
Az UIA Architecture and Children munkacsoportja a pandémia ellenére is aktív maradt, az online 
térben sokkal gyakrabban, kéthavonta tart megbeszéléseket, konferenciákat, workshopokat. 
Ennek köszönhetően nagyon sok helyről fogadtunk érdeklődőket mind a régióból (Lettek) mind 
a világ más részeiről is jelentkeztek új érdeklődők. A csoport iránt az érdeklődés nagy, új 
jelentkezők felvételét mérlegeljük. 
Ezen túl támogatjuk a BEE tevékenységet folytatók munkáját információval, szaktudással, 
kommunikációval: az elmúlt időszakban a KultúrAktív 3 részes nemzetközi konferenciasorozatát 
támogatta a MÉSZ kommunikációval. 
 
Két nyitott konferenciát tartottunk, az egyiket 2020 novemberében, a másikat 2021 február 26-
án, amelyen én is előadó voltam, a PhD kutatásomat ismertettem, a valós téri élmény fontossága, 
így az iskolaépületeknek mint mediációs eszköznek a fontossága mellett érveltem. Az anyag 
megtekinthető az UIA Architecture and Children facebook felületén.  
További előadók voltak: 
Suzanne de Laval and Heba Safey Eldeen /  a munkacsoport elnökei 
Päivi Kataikko Grigoleit, Németország – Participation of the pupil’s in school planning 
Suzanne de Laval, Svédország – Evaluation of school environment with schoolchildren and 
teachers together, Walk Through Evaluation 
Katrin Koov, Észtország – Booklet about architectural principles to help analyze and change 
existing schools and planning new schools 
Mina Sava and Brindusa Havasi, Románia – My school can be cool - an online resource for 
school children for reimagining their school 
 
 
2020 májusában a Covid-járvány miatt nem tudtuk megrendezni a korábban meghirdetett és 
Magyarországon is sikerrel lefolytatott Golden Cubes döntőjét. Bízva a nyitásban elsőként 2020 
őszére, majd 2021 tavaszára tolódott át az esemény, amely kimagasló magyar eredményt hozott.  
A Golden Cubes Awards 2. fordulóra 2021 áprilisában gyűlt össze a nemzetközi zsűri online 
térben. 
A zsűri elnöki posztját a neves dán szaktekintély, Jan Gehl építész urbanista, a Gehl Architects 
alapítója vállalta.  
A bírálóbizottság tagjai Saria Sidky pedagógus, az Amesea szervezet elnöke (Africa and Middle 
East Society for Education through Art), Stan Neumann író, rendező, média szakértő,  Mia 
Roth- Čerina építész, és Carolina Pizarro építész, Mina Sava építész az UIA Architecture and 
Children munkacsoportjának tagjai, Suzanne de Laval építész, a csoport codirektora voltak. 
 
 
A kultúrAktív URBANITY társasjátéka megnyerte az épített környezeti nevelés Golden 
Cubes Awards verseny Írott és nyomtatott kategóriáját.  
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Az eseményről elsőként a MÉSZ felületén, majd az Építészfórumon jelent meg híradás. 
https://epiteszforum.hu/az-urbanity-utcai-tarsasjatek-nyerte-az-epitett-kornyezeti-neveles-
golden-cubes-awards-versenyet- 
 
 
Talán érdemes emlékezni arra, hogy az UIA Architecture and Children munkacsoportja 4. 
alkalommal rendezte meg az épített környezeti neveléssel foglalkozók nemzetközi versenyét. Az 
idei megmérettetés négy kategóriában 29 ország részvételével, Jan Gehl építész, urbanista 
vezetésével zajlott 
 
Az Építészek Világszövetségének (UIA) gyerekekkel foglalkozó munkacsoportja azért alapította a 
díjat, hogy elismerje azoknak a szakembereknek a munkáját, akiknek célja, hogy a felnövekvő 
generáció tudását, élményét és felelősségérzetét javítsa az épített környezettel és magával az 
építészeti térformálással kapcsolatban.  
 
A Golden Cubes Awards kétfordulós pályázat, amelyen háromévente pályázhatnak iskolák, civil 
szervezetek és magánszemélyek megvalósult és módszeresen dokumentált munkáikkal. Négy 
különböző témában lehet benyújtani a pályázatot elsőként nemzeti szinten. A kategória győztesei 
nevezhetők a nemzetközi megmérettetésre: országonként és kategóriánként egy-egy alkotás juthat 
tovább. Magyarország 2019-ben csatlakozott a nemzetközi felvetéshez, első alkalommal vesz 
részt a pályázati lehetőségben. A pályázat első fordulóját a MÉSZ 2020 februárjában rendeztük 
meg, a díjátadóra 2020. március 2-án került sor. A nagy sikerrel lezajlott hazai megmérettetésen 
mind a négy nevezési kategóriában  – az intézmények, az iskolák, az írott/nyomtatott média és az 
audiovizuális média – sikerült nyertest hirdetnünk, akiket beneveztünk a nemzetközi 
megmérettetésre. 
 
A díjazottak és a dicséretben részesültek hivatalos bejelentésére és a díjátadóra a XXVII. UIA 
Építészeti Világkongresszuson kerül  majd sor 2021 júliusában. A nyertesek mellett az 
országok által nominált projektek kiállítása virtuális térben valósul majd meg a világkongresszus 
ideje alatt. Reméljük, hogy az eseményre széles közönség lesz kíváncsi, a digitális publikációnak 
köszönhetően nagyon tág érdeklődési körre számítunk. 
Az UIA Architecture and Children munkacsoportja meghívta az érdeklődőket a Világkongresszus 
ideje alatt tartott webinar előadására, amelyek címe: Épített környezeti nevelés: közös 
tapasztalatok  
A webinar elérhető lesz mind az UIA, az UIA Architecture and Children munkacsoport és a 
nemzetközi kongresszus hivatalos oldalán. Kérik, hogy az információt adjuk közre a Magyar 
Építőművészek Szövetségnek felületén is. 
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Folyamatban lévő feladatok:  
1. A munkacsoport SNAPSHOT néven adatgyűjtést kezdett a tagországok épített 

környezeti neveléssel foglalkozó törvénykezési hátteréről, működési modelljéről, az 
aktorokról és az eredményekről. Ezt a gyűjtést végzem. 

2. UIA Karta néven a világszervezet már elfogadta a BEE alapvetéseket, az UNESCO is a 
közeljövőben remélhetőleg elfogadja. A szöveget fordítom és egyfelől kiküldöm az UIA 
felületére, másrészt magyar publikációit és a döntéshozókhoz való eljuttatását 
megfontolásra ajánlom. 

 
 
KÉRÉS, lehetőség:  
2021. május 25-i határidővel 1 perces video üzenetet készíthetünk az ANDA, ARCHAF és 
ARCHAS dél-amerikai, ázsiai és afrikai építészeti tagszervezetek felkérésére The City of my 
Dreams – álmaim városa címmel, amelyet a Világkongresszuson fognak vetíteni 
Felvetésem: a kultúrAktív nyertes játékát vagy a KÉK városálmodók programját kérném fel, hogy 
készítsék el a filmet.  
Kérdés: van-e rá bármilyen keret? 
 
Rioban az Építészeti Világkongresszuson csak a helyi szervezetek vezetnek majd 
gyerekprogramokat, az eseményen online térben leszünk jelen. 
A bizalmat továbbra is köszönöm a munkám iránt. 
 
 
Somogyi Krisztina 
2021. 05. 04. 
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Kedves Kollégák! 
 
Szokásos évi beszámoló a Sport és Szabadidő Bizottság egy éves működése a pandémia miatt, 
mint sok egyéb más, elég visszafogottan működött, az is inkább virtuálisan volt lehetséges. 
 
Több nekifutás is létezett, különböző helyszínekre vonatkozóan, de mindegyik különböző okok 
miatt lemondásra került, vagy az ismét beszigorodó előírások miatt, vagy az érdeklődés (valójában 
a lebonyolítás adminisztratív nehézségei miatt) meghiúsult. 
 
Most jelent meg a szokásos legnagyobb őszi kölni éves összejövetel meghirdetése, ahol minden 
előző évben átadott sportlétesítmény bemutatásra és értékelésre kerül, bízunk benne, hogy az 
újabb Koronavírus hullám nem hiúsítja meg. Ez azért érdekes, mert Magyarország is érdekelt 
ebben, hisz a Puskás Ferenc Stadion benne van a Mies van der Rohe díj beválogatott legjobbjai 
között. 
 
De ha csak a legfontosabb hazai tervezés-építés alatt lévő sportlétesítményeket vesszük sorba a 
teljesség igénye nélkül láthatjuk, hogy a sport építészet a reneszánszát éli, elég ha itt a már építés 
alatt lévő kézilabda csarnokra, és a tervezés-előkészítés alatt lévő atlétikai stadionra gondolunk, a 
számtalan kisebb, településekhez köthető multifunkcionális sportcsarnokra, uszodára gondolunk. 
Azért nem sorolom fel ezeket a létesítményeket, mert szeretnénk egy rendszeres, a Szabadidő 
létesítményekkel foglalkozó összejövetelt tartani a MÉSZ-ben a hazai tervezett, illetve az átadott 
épületekről, meghívva a tervezőt, beruházót, üzemeltetőt és természetesen az érdeklődő szakmai 
és nem szakmai közönséget hogy egy egy beruházás minden aspektusát meg lehessen vitatni, úgy 
mint Kölnben a világ sportlétesítményei vonatkozásában. 
 
Ehhez persze szükséges, hogy végre a pandémia nyugvópontra kerüljön és hogy ne lángoljon fel 
újra, valamilyen mutáció keretében. Ugyanis bármilyen jó virtuálisan kapcsolatot tartani, de a 
személyes megjelenés többszörösen értékesebb információt biztosít a résztvevők között, mint a 
Zoom, vagy bármilyen más helyettesítő módszer. 
 
Hogy egy kicsit felcsigázzam a sport épületek iránt érdeklődő olvasókat, mellékelek a fotót az a 
Los Angelesi SOFI Stadionról, mely fedett voltával az egyik legnagyobb, annak minden előnyével 
és problematikájával. 
 
Patonai Dénes DLA 
MÉSZ Sport és Szabadidő Bizottsága 
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Magyar Építőművészek Szövetsége 
Felügyelőbizottság Beszámolója 2021. 
 
 
2020. október 19.-én, a megismételt Közgyűlés meg/újraválasztotta a MÉSZ elnökségét.  Szintén 
megválasztásra került az új Felügyelőbizottság, melynek elnöke Tima Zoltán, elnökhelyettese 
Bachmann Bálint, tagja Földes László, a póttag Tóth Balázs lett.  
 
Elnökség 
A testület – tekintettel az erősödő COVID járványra – az Elnökségi üléseket továbbra is 
kénytelen volt online formában megtartani. Elmondható, hogy ilyen akadályoztatott körülmények 
között is megtartásra kerültek a havi rendszerességű ülések. Az elnök és az elnökség tagjai 
lelkiismeretesen végzik munkájukat, az ülések minden esetben határozatképesek voltak. Az elnök 
az online ülések körülményei között is támaszkodik az Elnökség tagjaira, kikéri véleményüket.  
A szavazások minden esetben szabályszerűek voltak. 
 
A FB-nek nem feladata az Elnökség munkájának befolyásolása, csak az alapszabályban 
meghatározott feladatainak követése, ezért az FB régóta szorgalmazza a Szövetség 
dokumentumainak – Alapszabály, SZMSZ, Pénzügyi Szabályzat - felülvizsgálatát. Ezen a 
területen komoly előrelépés történt. Az FB javasolja a dokumentumok 
felülvizsgálatának/megújításának legkésőbb ez év végéig történő befejezését.  
 
A Szövetség előző évi munkájának ismertetését az elnöki beszámoló részletesen ismertette. Ebből 
látható, hogy az objektív nehézségek ellenére gazdag szakmai és kulturális programot bonyolított 
le az Elnökség, új csatornák is létrejöttek a kortárs magyar építészet szélesebb körű 
megismertetésére. A pandémia miatt ezt elsősorban a – gyorsan előtérbe került - digitális 
kommunikáció egyre sikeresebb használata eredményezte. 
 
Nemzetközi Kapcsolatok - UIA 
Ebben az időszakban is folytatódtak a már korábban kiépített nemzetközi kapcsolatrendszeren 
alapuló együttműködések, elsősorban a V4 országokkal lebonyolított programok előkészítése. Itt 
is elmondható, hogy a járvány erősen megnehezítette, vagy ellehetetlenítette a kiállítások, 
találkozók tényleges létrejöttét. A MÉSZ folyamatosan részt vett az UIA II. régió munkájában. 
Ennek részletei Mikó László UIA képviselő beszámolójában olvashatóak. 
 
A pandémia ellenére az Építészek Nemzetközi Szövetsége (UIA) munkájában a MÉSZ részvétele 
folyamatos volt. Fátyol Tibor a MÉSZ UIA Tervpályázati Bizottságán, Bachmann Bálint az UIA 
Education Munkabizottságában, Kiss Zsolt István pedig az Egészségügyi Épületek 
Munkabizottságban, Patonai Dénes a Sport és Szabadidő Munkabizottságban, Somogyi Krisztina 
pedig a MÉSZ Környezet-Kultúra-Nevelés munkacsoportjában tevékenykedik aktívan. 
Beszámolóik a Munkabizottságok jelentéseiben olvashatóak. Ezek közül mindenképpen fel kell 
hívni a figyelmet a tervpályázatok számának jelentős visszaesésére, mely trend megváltoztatására 
MÉSZ-nek Magyarországon és a nemzetközi szervezetekben is mindent meg kell tennie. 
 
Titkárság 
Külön ki kell emelni – a sajnos e posztról leköszönő – Pósa Fanni titkársági munkáját. Az ő 
áldozatos munkája nélkül sokkal nehezebb lett volna a – pandémia ellenére is – ilyen gazdag 
programot zárni. Remélhetőleg sikerül hozzá hasonló lelkesedéssel és tudással rendelkező új 
munkatársat találni. A gördülékenyebb munkavégzéshez támogatható lenne a két fős titkárság is. 
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Régi-Új Magyar Építőművészet 
A MÉSZ lapja a szövetség életében egyfajta állandóságot képvisel. Továbbra is mértékadó 
szakmai folyóirat, közérthetően, bárki számára befogadható módon mutatja be a magyarországi 
kortárs építészet legsikeresebb példáit. Götz Eszter és Szegő György a megbízható és magas 
színvonalú munkáját elismerés illeti. 
 
 
Székház 
Az Elnökség több éve munkálkodik a MÉSZ székház rendbetételének és korszerűsítésének 
előkészítésén, hogy végre méltó körülmények között működhessen a Szövetség. Ennek 
érdekében felmérési terv és a MÉSZ székház teljes felújítására és korszerűsítésére vonatkozó 
megvalósíthatósági tanulmányterv készül/készült. Fontos felhívni a figyelmet, hogy a szükséges 
anyagi források megszerzése és a sikeres megvalósítás, majd üzemeltetés érdekében 
mindenképpen javasolt a más – hasonló céllal működő, vagy működést tervező – szakmai 
szervezetekkel (BÉK, KÉK, MMA) történő koordináció. 
 
Gazdálkodás 
2020. évi költségvetés elszámolása: 
- az összbevétel 96.004.-eFt,  
- az összkiadás (a maradvány összegével kiegészítve) szintén 96.004.-eFt volt.  
Az év végi maradvány összesen 13.412.-eFt volt.   
 
A bevételek legnagyobb részben a működési bevételekből (tagdíj, MMA támogatás, 
hozzájárulások) összesen 22.468.-eFt valamint egyéb bevételekből (támogatások, programok, 
MÉ), összesen 56.611.-eFt álltak.  
 
A kiadások legnagyobb összege a személyi kifizetések és közterhei összegéből 14.851.-eFt a 
működési kiadásokból 30.450.-eFt és egyéb kiadásokból/pályázatokkal kapcsolatos kiadásokból - 
összesen 52.142.-eFt - tevődnek ki.  
 
Megállapítható, hogy a 2020. évi költségvetés a tervezettnél kedvezőbben alakult. 
 
A 2021 évre tervezett  
- összbevétel 81.854.-eFt,  
- az összkiadás (a maradvány összegével kiegészítve) szintén 81.854.-eFt.  
 
A 2021. évi költségvetési tervezet az elmúlt évek rendszerét követi. Mind a bevételi, mind pedig a 
kiadási oldal rendezett, áttekinthető, az egyes tételek követhetők, a részösszegek – az elmúlt évek 
tapasztalatai alapján – reálisnak tűnnek.  
 
Összességében a Szövetség munkája megfelel az alapszabályban rögzítetteknek, melyet a mellékelt 
költségvetési beszámoló igazol és hitelesít. A felmerült észrevételek elsősorban javítás szándékával 
kívánják felhívni a figyelmet, jelezve a korrigálás lehetőségét és szükségességét. 
 
Budapest, 2021. május 6. 
 
 
Tima Zoltán 
MÉSZ FB Elnök 
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elnok@meszorg.hu , titkar@meszorg.hu  
Magyar Építőművészek Szövetsége  
1088 Budapest Ötpacsirta utca 2. 
Krizsán András építész DLA elnök úr részére 
 
 
 
 
Tisztelt Elnök Úr! 
 
 
UIA – Public Health Group Magyarországi Egészségügyi Munkabizottságának beszámolója 
 
Az UIA – PHG az Union International des Architects (franciául) vagy International Union of 
Architects (angolul), azaz Nemzetközi Építész Szövetség  munkaszervezete, amelyik 1955-ben 
alakult és az összes kontinensről, mintegy hatvan országból van közel 120 tagja van. Az UIA 
filozófiájával összhangban az UIA – Public Health Group úgy gondolja, hogy elkötelezett 
építészek segítségével jól használható, biztonságos és esztétikus egészségügyi épületeket és 
környezeteket lehet kialakítani, amelyek hozzájárulhatnak a betegek gyorsabb gyógyulásához és a 
személyzet hatékonyabb működéséhez, elégedettségének javításához. Ennek alapján az UIA-
PHG megosztja ismereteit és tapasztalatait, nem csak a munkacsoporton belül, hanem más 
építészekkel, mérnökökkel, szakértőkkel, egészségügyi menedzserekkel és vezetőkkel, 
kormányokkal, de a nyilvánossággal is. Ennek érdekében az UIA-PHG intenzív információcserét 
folytat a tagjai, a nemzetközi szervezetekkel, nemzeti- és nemzetközi egészségüggyel és 
kórházépítéssel foglalkozó szervezetekkel. A tagok tudományos és szakmai munkákkal, 
jelentésekkel, kiadványokkal járulnak hozzá a közös feladatokhoz. Alapvetően fontos az 
együttműködés a nemzetközi szervezetekkel, például az IHF-el (International Hospital 
Federation) és a WHO-val (World Health Organization). Az UIA-PHG képviselői rendszeresen 
jelen vannak különböző nemzetek által rendezett konferenciákon, kongresszusokon, nem csak az 
építészet, de a kórháztechnika, az energiatakarékosság, a tűzvédelem és más területeken is. 
Folyamatos a kapcsolat több ország egészségügyi építészettel foglalkozó szervezeteivel, például 
AIA (American Institute of Architects), AKG (Architekten für Krankenhausbau und 
Gesundheitswesen) 
 
A fentiek alapján az UIA-PHG Magyarországi Egészségügyi Munkabizottságának célja 
többek között erősíteni az egészségügyi ellátó szervezetekkel, szolgáltatókkal való 
együttműködést, bemutatni a kórházépítészet, kórháztervezés meghatározó szerepét és 
ez által erősíteni az építész társadalomban betöltött szerepét.  
 
A korábbi állásfoglalás nem változik: Learning from each other about health facitilies provision. 
Tanulni egymástól az egészségügyi létesítmények megvalósításához. 
 
 
MÉSZ Egészségügyi Munkabizottság rövid története: 
 
2000. november  ÉPÍTÉSZET A GYÓGYULÁSÉRT 2000 kiállítás a MÉSZ Kós Károly termében,
   22 építész 31 különböző létesítményével 
2001. március  Kiállítás a BME aulájában 
2001. június  Részvétel a Német Építész Szövetség Kórházépítészeti és Egészségügyi  
   Munkacsoportjának (BDA AKG) rostocki ülésén 
2001. december  Kiállítás az Egészségügyi Minisztériumban 
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2003. június  Az Német Építész Szövetség Kórházépítészeti és Egészségügyi Munkacsoportjának 
   (BDA AKG) látogatása Magyarországon, magyar és német kórházépítészeti előadások 
   Budapesten 
2003. szeptember  Bemutatkozás az UIA II. Régió budapesti Kongresszusán 
2003.    Előadás Korszerű Kórház 2003 című, VI. Országos Egészségügyi Konferencián, 
   Kórháztervezési Útvesztők címmel 
2004. február  Előadás a Magyar Kórházszövetség XVI. Kongresszusán 
2004 - 2005.  Előadások a BME posztgraduális Egészségügyi Mérnökképzés kurzusán 
2006. június  ÉPÍTÉSZET A GYÓGYULÁSÉRT 2006 kiállítás a MÉSZ Kós Károly termében, 
   11 építésziroda 25 tablójával, utána: Michael Krämer és Dr. Peter R. Pawlik BDA 
AKG    vezetőjének előadása 
2007. február  UIA - PHG / MÉSZ Egészségügyi Épületek Munkabizottság ismertető előadása a 
   Magyar Építőművészek Szövetsége székházában 
2008. január  Semmelweis Egyetem Egészségügyi Menedzserképző Központ szervezésében az 
   Egészségügyi infrastruktúra fejlesztéséről szóló konferenciasorozat keretében dr. Kiss 
   Zsolt István építész előadása Orvos és Építész – Polihisztor kétezer éve címmel 
2008. január  ÉPÍTÉSZET A GYÓGYULÁSÉRT 2008 kiállítás Budapesten,   
   a Francia Intézetben 14 építésziroda 38 tablójával 
2009. augusztus  Részvétel az AKG Architekten für Krankenhausbau und Gesundheitswesen  
   Konferenciáján, Bazel-Luzern-ben  
2010.    ÉPÍTÉSZET A GYÓGYULÁSÉRT 2010 konferencia és kiállítás Budapesten, a 
   Nemzeti Erőforrás Minisztériumában 
2010. november  Előadás az Euregio III. Project 2nd Masterclass programon, Magyar tapasztalatok az 
   egészégügyi tervezésről címmel, Pozsonyban 
2012. március  Részvétel az UIA-PHG Osloi Annual meetingjén és Szemináriumán 
2012. szeptember  Részvétel az AKG Luxemburgi konferenciáján 
2012. december  Kórházépítészeti kultúra előadás az Egészségügyi Infrastruktúra stratégiai  
   fejlesztéséről, Semmelweis Egyetem Egészségügyi Menedzserképző Központjában 
2013. április  Előadás Kórháziépítészeti Kultúra címmel, Magyarországi Kórházi Létesítmények 
   2014-2020 évekre vonatkozó Fejlesztési Tervéről a GYEMSZI-ben (Gyógyszerészeti 
   és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet) 
2013. április  Előadás Kórházépítészeti kultúra címmel a Magyar Kórházszövetség kongresszusán  
2013. szeptember  Részvétel az UIA-PHG torontói Annual meetingjén és Szemináriumán 
2013. október  ÉPÍTÉSZET A GYÓGYULÁSÉRT 2013 kiállítás az European Health  
   Property Network EUHPN Reinventing the Hospital: Europe’s Challenge című 
   kongresszusán, a Semmelweis Egyetem Egészségügyi Menedzserképző Központ és a 
   Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet közös 
   rendezésében 
2014. november  Előadás és kiállítás az Egészségügyi Építészet + Marketing 2014 című tudományos 
   konferencián az Építéstudományi Egyesülettel és az Egészségügyi Menedzserképző 
   Központtal közösen 
2015. november   Előadás a Kórházépítészeti Kultúra – Egészségügyi Infrastruktúra Stratégia fejlesztés 
   címmel a Semmelweis Egyetem Egészségügyi Menedzserképző Központban.  
   Kiállítások, előadások és konferenciák.  
2015. szeptember  Részvétel az AKG Bolzanoi konferenciáján 
2016. augusztus  Részvétel az AKG Breslaui / Boroszlói konferenciáján 
2017. szeptember AKG Architekten für Krankenhausbau und Gesundheitswesen Magyarországon 

tartotta háromnapos nemzetközi konferenciáját melynek szervezését dr. Kiss Zsolt 
István végezete. A programokon mintegy 70 német kórházépítészettel foglalkozó 
kolléga vett részt. Szeptember 22-én délelőtt Országos Orvosi Rehabilitációs 
Intézetben fogadtak bennünket, ahol Szőkedencsi Géza tervező, az Artonic Kft 
stúdióvezetője ismertette az épületet. Délután Krizsán András DLA, MÉSZ elnökének 
köszöntőjét, majd Horváth Csaba, Állami Egészségügyi Ellátó Központ, EBP 
Előkészítési Iroda műszaki igazgatójának előadását hallhattuk az Egészséges Budapest 
programról. Este több magyar építésszel közös városnéző hajózáson ismerkedhettek 
német kollégáink Budapest nevezetességeivel. Szeptember 23-án Kecskeméti Klinikai 
Központ vezetése fogadott bennünket, ahol Marosi Miklós tervező, KÖZTI Zrt 
stúdióvezetője mutatta be több évtizedes kecskeméti munkáját, délután pedig Szegedi 
Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ vendégei lehettünk, ahol 
Ács István építész, KÖZTI Zrt vezető tervezője és Szőkedencsi Géza tervező, az 
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Artonic Kft stúdióvezetője mutatták be a 410 ágyas klinika felújítását és az új 265 
ágyas klinikát. 

2018. május  Lélegzetvételre a 21. század kórházaitól 
 2018. május 29-31. között az UIA-PHG 38. Nemzetközi Éves Szemináriumán vettem 

részt és tartottam előadást Párizsban. 
Az UIA-PHG, azaz a Nemzetközi Építész Szövetség Egészségügyi Munkacsoportja  
2015. májusában, a kínai Dalian városában döntött úgy, hogy 2018. évi 38. 
Nemzetközi Szemináriumát a Párizsi Egészségügyi Hetek keretében Franciaország 
fővárosában rendezi. 
Ezzel Párizs Nairobi (2016), majd London (2017) után kiváló lehetőséget kapott, hogy 
a francia egészségügyi rendszer főbb szereplőivel és az Architecture Hospitaliere 
magazin szerkesztőségének közreműködésével a világ rangos egészségügyi 
szakemberei kicserélhessék legfrissebb tapasztalataikat. 
Franciaországot több helyen olyan országnak említik, ahol a világ egyik legjobb 
egészségügyi ellátó rendszere működik. 32 regionális és egyetemi kórház és mintegy 
3000 állami és magán intézmény működik az országban. 
A francia kormány egészségügyi létesítmények fejlesztésére vonatkozó céljai arra 
ihlették a tervezőket, hogy a jövő kórházaira vonatkozó ismereteiket és tudásukat 
tovább adják. A konferencia keretében lehetőség nyílt a francia és európai 
emblematikus egészségügyi projektek bemutatására és megismerésére.  
A technológiai és informatikai fejlődés mellett nem feledkezünk meg a betegellátás 
humán oldaláról. Az építészek feladata, hogy barátságos és élhető környezetet 
biztosítsanak mindehhez a fejlesztéshez. Tudásuk és egyéni látásmódjuk 
megosztásával alakíthatják a jövő kórházát. Az építészet fejlődése is szükségszerű az 
egészségügy minden szereplője számára, de első és legfontosabb szerepe, hogy a 
kiemelkedő színvonal eléréséhez irányt mutasson minden résztvevőnek. 
Május 31-én lehetőség volt részt venni a GUPHA  Global University Program in 
Healthcare Architecture (Egészségügyi Építészet Globális Egyetem Programja) 
fórumán, ami alkalmat kínált a tanítási/tanulási kezdeményezések, a már megalapozott 
és a kialakulóban lévő egészségügyi programok megismerésére. Az egészségügyi 
építészet elméleti, oktatási és gyakorlati kérdéseiről volt szó az oktatók és 
felhasználók között. 
A Párizsi Egészségügyi Hetek kiállításainak bemutatása mintegy 35.000 m2 területen 
történt és párhuzamosan zajlott az FHF – French Hospital Federation (Francia 
Kórházszövetség) kórházvezetőinek kongresszusa is. 
A korábbi évekhez hasonlóan most is meghirdetett építész és multidiszciplináris 
hallgatói versenyre, melynek témája előregyártott, moduláris közegészségügyi 
centrum volt, közel 38 pályázat érkezett 14 országból. Tudtommal hazánkból pályázó 
idén nem volt, de örömmel mondhatom, hogy Mobil Ebola Kórházzal magyar 
hallgatók 2015-ben kiemelkedő sikert értek el. 
A programban mindhárom napon két-két szekcióban hallhattunk előadásokat 
párhuzamosan, a főbb témakörök: Digitális kórház, Idősek korosztályához és 
viselkedési szokásokhoz igazodó építészet, Kórháztervezés új trendjei, Egyetemes 
kórház,  Kórház és város, Jövő kórházi létesítményei és biomedikai technológiák, A 
jövő zöld kórháza. 
Jómagam május 30-án délután Hospital for 21th century with prevented monument 
building in word heritage site (21. századi kórház világörökségi területen műemléki 
épülettel) címmel a 7. szekcióban vártam az érdeklődőket argentín, olasz, japán, 
svájci, USA-beli, francia, belga, török és monacói előadók mellett. 
Három nap alatt nem lehet megismerni egy kórházat sem, de 11 szekció és még külön 
a hangsúlyos francia szekció mintegy 80 előadása már akkor is kihívást jelent, amikor 
dönteni szeretnénk, melyiket válasszuk. Kiváló szervezés és pergő 15-20 perces 
beszédek, angol-francia szinkrontolmácsolás és megújuló nemzetközi szakmai 
barátságok voltak a legjellemzőbbek. Külön köszönet illeti David Entibit, az 
Architectura  Hospitaliere Magazines főszerkesztőjét és Thomas Schinko építészt, az 
UIA-PHG francia képviselőjét az esemény szervezéséért. A Rue de Rivoli Angelina 
éttermében rendezett Gálavacsora és az Ecole Spéciale d’Architectur építésziskolában 
tett látogatás is kimagasló élményt jelentett.  
Krista Kim a vízuális és zenei meditáció gyógyító  erejébe vetett hitet erősítette 
bennünk. 
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Az 1854-ben Gauthier által tervezett és alapító grófnőjéről elnevezett Lariboisiere 
kórház meglátogatása és a fejlesztési koncepció megismerése pedig megerősítette, 
hogy a pavilonos kórház fejlesztésének is van 21. századi útja. Az APHP Párizs 10. 
kerületében három kórházból álló csoport, mely a francia főváros legnagyobb 
egyetemi kórháza. A fejlesztendő kórház várossal és vasúttal teljesen körülvéve, 
mintegy 52.000 m2 területen 115.000 m2 szintterülettel rendelkezik, a fejlesztési 
program 1. fázisa 50.800 négyzetmétert érint. A végcél egy modern kórház megfelelő 
technikai háttérrel és a mai fejlett orvostechnológiával felszerelve, igazodva az ellátási 
körzetek igényeihez. Mindezt magas komfortfokozattal, a digitális kórház 
megteremtésével és jelentős automatikus logisztikai háttérrel kívánják megvalósítani 
(Brunet Saunier Architecture, Bernard Desmoulin Architecte). 
A tervezett Új Lariboisiére Kórház bemutató rövidfilmje: 
https://www.youtube.com/watch?v=80CQsYpXmsk 
Délután a Necker Gyermekkórházat és annak 2013-ban átadott Anya és 
gyermekközpontját látogattuk meg, amelynek izgalmas homlokzatképzése az 
üvegépítészet egyik maghatározó eleme. Az 1778-ban alapított Necker Kórház, mely a 
sztetoszkóp feltatálásának és az első vesetranszplantációnak is a helyszíne volt 1926-
ban egyesült a világ első, 1802-ben alapított Gyermekkórházával. A megtekintett 
„Laennec” épület 5 szinten és mintegy 50.000 négyzetméteren nyújt általános kórházi 
és speciális ellátást. 

2018. szeptember  AKG Architekten für Krankenhausbau und Gesundheitswesen Svédországban tartotta 
háromnapos nemzetközi konferenciáját szeptember 21-23. között, melyen 
lehetőségem nyílt  Karolinska Egyetemi Klinika(NKS) betegbarát, mintegy 330.000 
m2 alapterületű épületegyüttesének megtekintésére, ahol a gyógyítás mellett az ápolás, 
kutatás, képzés létesítményei is megtalálhatók. A nemzetközi kórházépítészet 
szempontjából is jelentős együttes Stockholm városépítészeti fejlesztésére is 
kihatással van. Rövid utazás után Uppsala Egyetemi Kórház Protonklinikáját 
nézhettük meg, mely közel 15.000 m2 alapterületű, magasszintű biztonságot nyújtó 
megoldásaival, finom külső homlokzatformálásával és sokszor izgalmas belső 
színvilágával enyhíti a betegek belső feszültségét. Ugyancsak Uppsalában láttuk az 
Egyetemi Kórház Pszichiátriai épületét, mely 33.000 m2 alapterületével ambuláns 
ellátást, zárt osztályt, kutatási és oktatási területeket foglal magában. Nagyméretű 
üvegfelületeivel, elegáns óriási aulájával is a betegek jóllétét kívánja elősegíteni. 
Fővárosunk az Egészséges Budapest Program fejlesztéseivel óriási építészeti kihívás 
előtt áll, melyhez kiváló például szolgálhatnak az említett svédországi épületek egyes 
megoldásai. 

2018. október Magyar Tudományos Akadémia Orvosi Tudományok Osztálya Megelőző 
Orvostudományi Bizottsága, Környezet és Egészség Osztályközi Állandó Bizottság 
Magyar Építőművészek Szövetségével és Nemzeti Népegészségügyi Központtal 
közösen rendezte október 4-én „Egészség és épített környezet” konferenciáját, melyen 
Krizsán András DLA MÉSZ elnök úr is mondott köszöntőt. A konferencia építészeti, 
belsőépítészeti, városépítészeti és tájépítészeti szekcióját szervezetem, valamint 
„Építészeti lehetőségek az egészség támogatására” címmel tartottam magam is 
előadást a jólléti építészet és környezet lehetőségeiről. 

2019. szeptember  AKG Architekten für Krankenhausbau und Gesundheitswesen Dániában 
tartotta háromnapos nemzetközi konferenciáját szeptember 20-22. között, melyen 
lehetőségem nyílt  Aarhus új Egyetemi Kórházának megtekintésére. A terveket 
Skandinávia egyik vezető építészirodája, a több, mint 90 éves múlttal rendelkező, 
építészeti színvonalra, innovatív gondolkodásmódra és az északi országok tervezési 
tapasztalataira alapozó C.F. Moller Architects készítette. Dánia legnagyobb 
kórházprojektje a meglévő Skejby egyetemi kórházzal történt egyesülés után egy 
vidéki kisváros méretének megfelelő komplexummá vált saját terekkel, utcákkal, 
lakásokkal mintegy félmillió négyzetméter területen 797 ággyal, 43 művese 
kezelőhellyel és 80 hotelággyal. 150 ezerről 400 ezerre nőtt a beépített bruttó 
szintterület a projekt 2009-2020 időtartama alatt. A „gyógyító építészet” szellemében 
készültek az épületek, az ápolási szárnyakban egyágyas betegszobák találhatók 
hozzátartozó számára falból kihajtható ággyal, minden esetben akadálymentes 
fürdőszobákkal. A beépítés 2-4 szintes, melyből csak a központi épület emelkedik ki 
kiválóan felszerelt és szervezett sürgősségi osztállyal, kapcsolódó helikopter 
leszállóval. A flexibilis struktúra és a szabad formálás lehetőséget ad a változó 

32

https://www.youtube.com/watch?v=80CQsYpXmsk


munkamódszerek, terápiák és technológiák könnyű befogadására is. A mintegy 2000 
orvos, 4000 nővér, összesen 9500 dolgozó ellátását a legfelső technikai és logisztikai 
szint biztosítja. A környezet alakítása méltón követi ennek a híres dán városnak az 
arculatát és szellemét, melyben például Niels Povlsgarad és Johan Gjodes köralakú 
„Végtelen fahídja” is található. 

 
 
 
 
Több megbeszélést tartottunk Nemzeti Egészségfejlesztési Intézettel, Nemzeti Népegészségügyi 
Központtal az épített környezet és egészségmagatartás témakörben. 
 
2020. év elejét COVID-19 árnyékolta és árnyékolja be, számos nemzetközi kórházépítészettel 
foglalkozó konferencia maradt és marad el. 
 
UIA Pályázati felhívással fordult munkabizottságaihoz és vezető szerveihez, mely szerint a 
nemzetközi együttműködés és tudásmegosztás kritikus fontosságú a COVID-19 világjárvány 
elleni küzdelemben, és sokan saját határaikon túl keresik az információt és az inspirációt. Ennek 
érdekében az UIA egy COVID-19 Információs Központot szervezett, amelyet Kevin Bingham 
tanácstag koordinál. E kezdeményezés alapvető szerepe az, hogy anyagokat állítson össze az UIA 
munkabizottságoknak és vezető szerveknek a válságra adott válaszában tett erőfeszítéseiről és 
szakértelméről, beleértve a sürgősségi egészségügyi létesítményeket, politikai kezdeményezéseket 
és gyakorlatot, valamint a különböző országok építészeire vonatkozó jogi és pénzügyi 
intézkedéseket. Hetente adnak frissítéseket, és eredményeik felkerülnek honlapjukra. 
Honlap elérhető: https://www.uia-architectes.org/webApi/en/news/uia-covid-19-information-
hub.html  
 
Ebben a kezdeti szakaszban a két fő érdeklődési vonal a következő: 
•Sürgősségi ellátási létesítmények 
•Hogyan befolyásolja ez a világjárvány az építészeti gyakorlatot? 
 
A közép- és hosszú távú célkitűzés egy kutatási adattár kifejlesztése a hatásról, a mérséklésről és a 
jövőbeli tervezésről UIA munkacsoportjai szempontjából. 
 
Munkacsoportunk, az UIA-PHG hivatalos oldalán, https://www.uia-phg.org, számos 
projekt, könyv és útmutató található ebben a témakörben. 
 
Sajnos COVID-19 világjárvány még mindig nem múlt el, ez beárnyékolta 2021. év elejét 
is. 
 
2021. április 9-én virtuális találkozót tartottunk UIA-Public Heath Group új 
lehetőségeiről, melyen amerikai, kínai, ausztráliai, szingapúri, francia és személyemben magyar 
résztvevő is volt jelen. Az egyik legfontosabb téma az online kommunikáció és 2021. évi Rio de 
Janeiro UIA kongresszus volt. 
 
Brazíliával való szolidaritás jegyében a jelenlegi egészségügyi válság és a nyilvános 
összejövetelekre vonatkozó kormányzati korlátozások miatt az UIA2021RIO Végrehajtó 
Bizottsága kénytelen volt új online formátumba átszervezni a kongresszust, előre rögzített 
videókkal és élő közvetítésekkel. Nemzetközi Építészszövetség nagyra értékeli a brazil építészek 
erőfeszítéseit a kongresszus megrendezésére. 
Sajnos nem tudunk személyesen találkozni Rio de Janeiro csodálatos várasában, de feltétlen 
támogatást nyújthatunk UIA2021RIO Végrehajtó Bizottságának és Brazil Építész Intézetnek. A 
legjobb digitális technikák felhasználásával 2021. július 18-22. között ugyanazt a programot 
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kínálja, amelyet eredetileg terveztek, de most virtuális platformon. A rendezvény elérhetőségének 
bővítése és a kínálat gazdagítása érdekében minden résztvevő április, május és június folyamán 
hozzáférhet a kongresszus altémái köré szervezett különféle eseményekhez és tevékenységekhez. 
A már regisztrált résztvevők előzetes regisztrációjukat három digitális regisztrációvá alakíthatják, 
amelyeket átadhatnak mások számára is. 
Minden építész hallgató virtuálisan csatlakozhat brazil kollégáihoz. 
Cél, hogy ez a kongresszus a megbeszélések és ötletmegosztás helyszíne legyen a téma által 
felvetett kihívásokról: 
 
Minden világ. Egy világ. Építészet 21. 
 
UIA 27. Világkongresszusa UIA történetének legnagyobb közönségét célozza. 
Az első online héten, március 22-25. között 159 ország 35600 részvevőjét vonzotta a 
Gyengeségek és egyenlőtlenségek témája. A második digitális héten, április 19-22. között 
Diveresity&Mixture témakörben a Kultúra, állampolgárság és örökség volt a fő téma. 
 
A Kongresszus programját itt lehet elérni: 
https://www.uia2021rio.archi/wp-content/uploads/PROGRAMA-EN-12MAR.pdf  
 
Magyarországon halad előre Egészséges Budapest Program, melynek keretében számos 
budapesti kórház fejlesztése történik. A közbeszerzés alapján folynak a tervezések, amelyek közül 
már több az engedélyezési fázisban tart. Ez hazánk nagyon jelentős, több helyszínen nemzetközi 
színvonalú kórházépítészeti fejlesztése, melynek tervezőként személyesen is részese vagyok. 
Korábbi ÉPÍTÉSZET A GYÓGYULÁSÉRT kiállítássorozatunk remélhetőleg folytatható, 
amennyiben EBP vezetői is támogatják, célunk ezekről a kiemelkedő szakmai 
munkákról egy bemutató szervezése, amely számításaim szerint mintegy ezer építész és 
mérnök kolléga munkáját érinti. 
 
Előadások, cikkek: 
A Magyar Építőművészet című lapban, az Építészfórumon, a Kórházszövetség Kórház című 
folyóiratában, a Praxismenedzsment folyóiratban és a Mediart folyóiratban többek között. 
 
Fentiek alapján munkabizottságunk 2020. esztendőben is aktív, építészkollégáink és az 
egészségügy fejlesztésével foglalkozó szakemberek számára megítélésünk szerint hasznos 
tevékenységet végzett. Bízunk abban, hogy 2021-22. esztendőben is az UIA – PHG 
iránymutatásának megfelelően tudunk dolgozni. 
 
 
dr. Kiss Zsolt István 
építész vezető tervező 
Magyar Építőművészek Szövetsége 
Egészségügyi Munkabizottság vezetője 
UIA-PHG hivatalos tagja 
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                  MAGYAR ÉPÍTŐMŰVÉSZEK  SZÖVETSÉGE 
                       2020. évi költségvetési beszámoló  

             (e Ft-ban) 
     2020.évi 

tervezet 
e Ft-ban 

2020.évi 
költségvetési 

beszámoló  
e Ft-ban 

BEVÉTELEK   
2019.évi felhasználható maradvány 3.317 3.256 
Vedres díj maradvány összeg 7.360 7.360 
2019.évi maradvány összesen: 10.677 10.616 
Működési bevételek:   
Tagdíj bevétel 3.000 4.114 
Működési támogatás  (MMA) 5.500 5.500 
Költségtérítések (MÉK, BÉK, Építész pince) 15.000 11.203 
Közüzemi díj hozzájárulás (Építész pince) 2.500 1.651 
Működési bevételek összesen: 26.000 22.468 
Közhasznú bevétel (támogatás/adomány)  4.000 6.309 
Egyéb bevételek:   
Rendezvényekkel kapcsolatos bevételek  3.000 725 
Teleki László Alapítvány – „Nagyapám Háza” örökségvédelmi program 4.900 4.792 
Továbbszámlázott szolgáltatás (MÉSZ Kft)  1.410 
Árfolyam nyereség - értékpapír  26 
Kamat  118 
Régi-új Magyar Építőművészettel kapcsolatos bevétel (előfizetés, 
hirdetés) 

5.000 8.179 

Pályázatok   
Visegrad Fund pályázat (meghíúsult) 3.225  
2019.évről 2020.évre áthúzódó NKA pályázatok 12.483 12.483 
2020.évi NKA pályázatok (rendezvények, kiállítások, nemzetközi tagdíj, 
külföldi utazás) 

8.000 9.978 

2020.évi NKA pályázat –  Régi-új Magyar Építőművészet 6.000 11.900 
MNB támogatás MÉ  6.000 
MMA – Vándorokból Építőművészek kiállítás  1.000 
Egyéb bevételek, pályázati bevételek  összesen: 42.608 56.611 
2020.évi bevételek összesen: (működési+közhasznú+egyéb) 72.608 85.388 
Előző évi maradvány: 10.677 10.616 
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:  83.285 96.004 
   
KIADÁSOK   
Személyi jellegű kiadások   
Alkalmazottak bérköltsége  13.500 12.539 
Személyi jellegű egyéb kifizetés  600 458 
Megbízási díjak MÉ 200 285 
Közterhek (bérek, megbízási díjak, természetbeni juttatás után ) 1.800 1.569 
Személyi jellegű kiadások összesen: 16.100 14.851 
Fenntartási kiadások:   
Közüzemi díjak(víz,csatorna,áram,gáz,hulladék szállítás) 5.500 6.613 
Posta, telefon, internet 1.100 978 
Székház biztosítási díja, egyéb biztosítás 600 547 
Karbantartási, javítási költségek 300 288 
Takarítás  2.200 1.937 
Fenntartási kiadások összesen: 9.700 10.363 
Egyéb működési kiadások:    
Szakértés, tanácsadás 200  
Irodaszer, nyomtatvány ,beszerzések 1.200 981 
Sokszorosítás, egyéb szolgáltatások 1.500 1.255 
Honlap fenntartás, karbantartás 500 376 
Távfelügyeleti díj – riasztó, tűzjelző 500 482 
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Belföldi utazási, szállítási költségek,üzemanyag költség 300 157 
Külföldi utazási költségek   250 84 
Jogi tanácsadás 800 1.000 
MÉSZ közgyűlés 200 371 
Könyv beszerzés (könyvtár) 150 48 
Reprezentáció (kiállítás megnyitók, egyéb rendezvények alkalmából) 600 78 
Bank költség,egyéb ráfordítások 750 404 
Egyéb működési kiadások összesen: 6.950 5.236 
Működési kiadások mindösszesen:(személyi jellegű 
+fenntartási+egyéb működési kiadások) 

32.750 30.450 

Egyéb kiadások   
2016-2019.évi működés átvilágítása  300 
Nevezési díj (pályázat), egyéb szolgáltatási díj 300 346 
Év Háza díj 100 100 
MÉSZ plakettek  900 
Ács Ceruza díj  243 
Árfolyam veszteség (Visegrad Fund pályázat visszautalása miatt)  447 
Nonprofit Kft alapítása 3.000 3.000 
Régi-új Magyar Építőművészettel kapcsolatos kiadások  egyéb 
bevételekből  (előfizetésekből, hirdetésből) 

5.000 4.077 

Pályázatokkal kapcsolatos kiadások   
2019.évről 2020.évre áthúzódó NKA pályázatok felhasználása 12.483 12.483 
2020.évi NKA pályázatok (rendezvények, kiállítások, nemzetközi tagdíj, 
külföldi utazás) felhasználása 

8.000 9.978 

2020.évi NKA pályázat  felhasználása –  Régi-új Magyar Építőművészet 6.000 11.900 
MNB támogatás felhasználása - MÉ  6.000 
Teleki László Alapítvány – „Nagyapám Háza” Örökségvédelmi program 1.900 1.367 
MMA – Vándorokból Építőművészek kiállítás  1.001 
Visegrad Fund pályázat felhasználása 3.225  
Egyéb kiadások, pályázatokkal kapcsolatos kiadások összesen: 40.008 52.142 
Költségek, ráfordítások összesen ( működési, egyéb kiadás, 
pályázatokkal kapcsolatos kiadások): 

72.758 79.592 

Nonprofit Kft alapítása (befektetés)  3.000 
Kiadások mindösszesen:  82.592 
Vedres díj maradvány összeg                                                        7.360 7.360 
MÉ maradvány összeg  3.817 
Felhasználható maradvány:                                                            3.167 2.235 
Maradvány összesen: (bevétel-kiadás)  10.527 13.412 
MINDÖSSZESEN (kiadások mindösszesen+maradvány összesen) 83.285 96.004 
 
 
 Költségek, ráfordítások összesen 79.592 
 2020.évi tervszerinti értékcsökkenési leírás 1.044 
Mérlegbeszámoló szerinti összes költség, ráfordítás 80.636 
Befektetés (Nonprofit Kft alapítása) 3.000 
Tájékoztató adatok ( e Ft-ban)  
2020.december 31-i pénzeszközök (bankszámla, házipénztár) +15.073 
Értékpapír (Vedres díj) +2.979 
Szállítói előleg +58 
2021.évre áthúzódó pályázatok elhatárolása  +2.220 
2021.évre áthúzódó (2020.dec.havi) bérek, közterhek,ÁFA -1.139 
Szállítói tartozás -5.779 
2020. évi maradvány összesen 13.412 
 
 
Budapest, 2021. április 08. 
 
  
Kárpáti Éva  
Gazdasági vezető 
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                  MAGYAR ÉPÍTŐMŰVÉSZEK  SZÖVETSÉGE 
                       2021. évi költségvetési tervezet  

             (e Ft-ban) 
 

     2021.évi 
tervezet 
e Ft-ban 

BEVÉTELEK  
2020.évi felhasználható maradvány 2.235 
MÉ maradvány összeg 3.817 
Vedres díj maradvány összeg 7.360 
2020.évi maradvány összesen: 13.412 
Működési bevételek:  
Tagdíj bevétel 3.500 
Működési támogatás  (MMA) 6.000 
Költségtérítések (MÉK, BÉK, Építész pince) 12.000 
Működési bevételek összesen: 21.500 
Közhasznú bevétel (támogatás/adomány)  2.500 
Egyéb bevételek:  
Rendezvényekkel kapcsolatos bevételek  1.500 
Teleki László Alapítvány – „Nagyapám Háza” örökségvédelmi program 4.970 
Régi-új Magyar Építőművészettel kapcsolatos bevétel (előfizetés, hirdetés) 5.000 
Egyéb bevételek összesen: 11.470 
Pályázatok  
2020.évről 2021.évre áthúzódó NKA pályázatok 13.972 
2021.évi NKA pályázatok (rendezvények, kiállítások, nemzetközi tagdíj, 
külföldi utazás) 

5.000 

2021.évi NKA pályázat –  Régi-új Magyar Építőművészet 8.000 
MNB támogatás MÉ 6.000 
Pályázati bevételek  összesen: 32.972 
2021.évi bevételek összesen: (működési+közhasznú+egyéb+pályázati) 68.442 
Előző évi maradvány: 13.412 
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:  81.854 
  
KIADÁSOK  
Személyi jellegű kiadások  
Alkalmazottak bérköltsége  14.000 
Személyi jellegű egyéb kifizetés  500 
Közterhek (bérek, megbízási díjak, természetbeni juttatás után ) 1.500 
Személyi jellegű kiadások összesen: 16.000 
Fenntartási kiadások:  
Közüzemi díjak(víz,csatorna,áram,gáz,hulladék szállítás) 5.500 
Posta, telefon, internet 1.000 
Székház biztosítási díja, egyéb biztosítás 600 
Karbantartási, javítási költségek 300 
Takarítás  1.800 
Fenntartási kiadások összesen: 9.200 
Egyéb működési kiadások:   
Irodaszer, nyomtatvány ,beszerzések 1.000 
Sokszorosítás, egyéb szolgáltatások 1.200 
Honlap fenntartás, karbantartás 400 
Távfelügyeleti díj – riasztó, tűzjelző 500 
Belföldi utazási, szállítási költségek,üzemanyag költség 100 
Külföldi utazási költségek   200 
Jogi tanácsadás 500 
MÉSZ közgyűlés 200 
Könyv beszerzés (könyvtár) 50 
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Reprezentáció (kiállítás megnyitók, egyéb rendezvények alkalmából) 200 
Bank költség,egyéb ráfordítások 450 
Egyéb működési kiadások összesen: 4.800 
Működési kiadások mindösszesen:(személyi jellegű +fenntartási+egyéb 
működési kiadások) 

 

Egyéb kiadások  
Nevezési díj (pályázat), egyéb szolgáltatási díj 300 
Év Háza díj 100 
Vedres díj 200 
Régi-új Magyar Építőművészettel kapcsolatos kiadások   8.800 
Egyéb kiadások összesen: 9.400 
Pályázatokkal kapcsolatos kiadások  
2020.évről 2021.évre áthúzódó NKA pályázatok felhasználása 13.972 
2021.évi NKA pályázatok (rendezvények, kiállítások, nemzetközi tagdíj, 
külföldi utazás) felhasználása 

5.000 

2021.évi NKA pályázat  felhasználása –  Régi-új Magyar Építőművészet 8.000 
MNB támogatás felhasználása - MÉ 6.000 
Teleki László Alapítvány – „Nagyapám Háza” Örökségvédelmi program 1.470 
Pályázatokkal kapcsolatos kiadások összesen: 34.442 
Költségek, ráfordítások összesen ( működési, egyéb kiadás, 
pályázatokkal kapcsolatos kiadások): 

73.842 

Vedres díj maradvány összeg                                                        7.160 
Felhasználható maradvány:                                                            852 
Maradvány összesen: (bevétel-kiadás)  8.074 
MINDÖSSZESEN (kiadások mindösszesen+maradvány összesen) 81.854 
 
 
 
 
Budapest, 2021. április 08. 
 
 
 
Kárpáti Éva 
Gazdasági vezető 
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A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

Beküldő neve (Ügyfélkapu vagy Cégkapu)

PK-642
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2020. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Tárgyév:Nyilvántartási szám:

Időszak terjedelme:

időszak kezdete időszak vége

egész év töredék év

01 Fővárosi Törvényszék

Kárpáti Éva

Magyar Építőművészek Szövetsége

0 1 0 2 0 0 0 0 7 3 7 2 0 2 0

2 0 2 0 0 1 0 1 2 0 2 0 1 2 3 1

Kitöltő verzió:2.96.0 Nyomtatvány verzió:1.3 Nyomtatva: 2021.05.04 12.58.43
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A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése: Tárgyév:

Időszak terjedelme:

időszak kezdete időszak vége

töredék évegész év

Szervezet neve:

Szervezet székhelye:
Település:Irányítószám:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

Képviselő aláírása:

Keltezés:

Ügyszám:

Nyilvántartási szám:

/ . /

Jogi személy szervezeti egység neve:

Jogi személy szervezeti egység székhelye:
Irányítószám: Település:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

PK-642

2020. év

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

Válassza ki, hogy a beszámoló (és közhasznúsági melléklet) az alábbiak közül melyikre vonatkozik!

a. Szervezet

b. Jogi személy szervezeti egység (származtatott jogi személy)

01 Fővárosi Törvényszék 2 0 2 0

2 0 2 0 0 1 0 1 2 0 2 0 1 2 3 1

Magyar Építőművészek Szövetsége

1 0 8 8 Budapest

Ötpacsirta utca

2

    

0 1 0 2 0 0 0 0 7 3 7

0 1 0 0 P k 6 0 7 4 3  1 9 8 9

1 9 6 6 1 3 8 0 2 4 2

Dr. Krizsán András Géza

Budapest 2 0 2 1 0 5 0 3

Kitöltő verzió:2.96.0 Nyomtatvány verzió:1.3 Nyomtatva: 2021.05.04 12.58.43
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)

A. Befektetett eszközök

I. Immateriális javak

II. Tárgyi eszközök

III. Befektetett pénzügyi eszközök

B. Forgóeszközök

I. Készletek

II. Követelések

III. Értékpapírok

IV. Pénzeszközök

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)

D. Saját tőke

I. Induló tőke/jegyzett tőke

II. Tőkeváltozás/eredmény

III. Lekötött tartalék

IV. Értékelési tartalék

E. Céltartalékok

KötelezettségekF.

II. Hosszú lejáratú kötelezettségek

III. Rövid lejáratú kötelezettségek

FORRÁSOK ÖSSZESEN

Előző év Előző év
helyesbítése

Tárgyév

Aktív időbeli elhatárolások

(Adatok ezer forintban.)

VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből

V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből
     (közhasznú tevékenységből)

I. Hátrasorolt kötelezettségek

G. Passzív időbeli elhatárolások

C.

PK-642
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2020. év

Magyar Építőművészek Szövetsége

12 181 14 137

147 85

12 034 11 052

3 000

27 176 18 110

3 118 58

2 953 2 979

21 105 15 073

1 755 4 792

41 112 37 039

22 796 27 548

1 802 1 802

32 344 20 994

-16 860 4 001

5 510 751

3 608 6 919

3 608 6 919

14 708 2 572

41 112 37 039

Kitöltő verzió:2.96.0 Nyomtatvány verzió:1.3 Nyomtatva: 2021.05.04 12.58.43
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

PK-642
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2020. év

Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység Összesen

1. Értékesítés nettó árbevétele

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

2. Aktivált saját teljesítmények
értéke

3. Egyéb bevételek

- tagdíj

- támogatások

A. Összes bevétel (1+-2+3+4)

ebből: közhasznú tevékenység
bevételei

5. Anyagjellegű ráfordítások

6. Személyi jellegű ráfordítások

ebből: vezető tisztségviselők
juttatásai

7. Értékcsökkenési leírás

8. Egyéb ráfordítások

9. Pénzügyi műveletek
ráfordításai

(Adatok ezer forintban.)

ebből:

4. Pénzügyi műveletek 
bevételei

- alapítótól kapott befizetés

B. Összes ráfordítás
(5+6+7+8+9)

ebből: közhasznú tevékenység
ráfordításai

C. Adózás előtti eredmény 
(A-B)

10. Adófizetési kötelezettség

D. Tárgyévi eredmény (C-10)

ebből: adományok

Magyar Építőművészek Szövetsége

5 369 7 810 9 712 4 155 15 081 11 965

57 730 73 279 57 730 73 279

2 677 4 114 2 677 4 114

39 761 57 853 39 761 57 853

1 161 6 200 1 161 6 200

190 118 138 26 328 144

63 289 81 207 9 850 4 181 73 139 85 388

63 099 81 089 63 099 81 089

61 854 59 130 4 340 3 430 66 194 62 560

14 765 14 928 14 765 14 928

1 120 1 050 1 120 1 050

2 401 1 651 2 401 1 651

9 447 9 447

80 149 77 206 4 340 3 430 84 489 80 636

80 149 76 759 80 149 76 759

-16 860 4 001 5 510 751 -11 350 4 752

-16 860 4 001 5 510 751 -11 350 4 752

Kitöltő verzió:2.96.0 Nyomtatvány verzió:1.3 Nyomtatva: 2021.05.04 12.58.44
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység Összesen

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása 2.

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

Tájékoztató adatok

A. Központi költségvetési
támogatás

B. Helyi önkormányzati
költségvetési támogatás

C. Az Európai Unió strukturális
alapjaiból, illetve a Kohéziós
Alapból nyújtott támogatás

D. Az Európai Unió költség-
vetéséből vagy más államtól, 
nemzetközi szervezettől 
származó támogatás

E. A személyi jövedelemadó
meghatározott részének az 
adózó rendelkezése szerinti fel-
használásáról szóló 1996. évi 
CXXVI.törvény alapján átutalt 
összeg

F. Közszolgáltatási bevétel

(Adatok ezer forintban.)

ebből:
- normatív támogatás

ebből:
- normatív támogatás

G. Adományok

Könyvvizsgálói záradék
Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva. Igen Nem

PK-642
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2020. év

Magyar Építőművészek Szövetsége

38 889 46 861 38 889 46 861

71 109 71 109

800 6 200 800 6 200

Kitöltő verzió:2.96.0 Nyomtatvány verzió:1.3 Nyomtatva: 2021.05.04 12.58.44
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1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

1.1 Szervezet

1.2 Székhely
Település:Irányítószám:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.3 Ügyszám:

1.4 Nyilvántartási szám: 

1.6 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

// .

1.5 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

1.1 Jogi személy szervezeti egység

Irányítószám: Település:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.2 Székhely

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja:

3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:
3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

PK-642

2020. év

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

Magyar Építőművészek Szövetsége

1 0 8 8 Budapest

Ötpacsirta utca

2

    

0 1 0 0 P k 6 0 7 4 3  1 9 8 9

0 1 0 2 0 0 0 0 7 3 7

1 9 6 6 1 3 8 0 2 4 2

Dr. Krizsán András Géza

alapszabály szerinti általános tevékenység

építészek, építész hallgatók, szakmai szervezetek

1000

Kitöltő verzió:2.96.0 Nyomtatvány verzió:1.3 Nyomtatva: 2021.05.04 12.58.44
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1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

1.1 Szervezet

1.2 Székhely
Település:Irányítószám:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.3 Ügyszám:

1.4 Nyilvántartási szám: 

1.6 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

// .

1.5 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

1.1 Jogi személy szervezeti egység

Irányítószám: Település:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.2 Székhely

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja:

3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:
3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

PK-642

2020. év

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

Magyar Építőművészek Szövetsége

1 0 8 8 Budapest

Ötpacsirta utca

2

    

0 1 0 0 P k 6 0 7 4 3  1 9 8 9

0 1 0 2 0 0 0 0 7 3 7

1 9 6 6 1 3 8 0 2 4 2

Dr. Krizsán András Géza

Kultúrális örökség védelme

2001.évi LXIV.tv.a kultúrális örökség védelméről 5.§ (1)

építészek

350

Kitöltő verzió:2.96.0 Nyomtatvány verzió:1.3 Nyomtatva: 2021.05.04 12.58.44
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1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

1.1 Szervezet

1.2 Székhely
Település:Irányítószám:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.3 Ügyszám:

1.4 Nyilvántartási szám: 

1.6 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

// .

1.5 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

1.1 Jogi személy szervezeti egység

Irányítószám: Település:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.2 Székhely

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja:

3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:
3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

PK-642

2020. év

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

Magyar Építőművészek Szövetsége

1 0 8 8 Budapest

Ötpacsirta utca

2

    

0 1 0 0 P k 6 0 7 4 3  1 9 8 9

0 1 0 2 0 0 0 0 7 3 7

1 9 6 6 1 3 8 0 2 4 2

Dr. Krizsán András Géza

Az épített környezet alakítása, védelme

1997.évi LXXVII.tv.

építészek, művészek

200
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1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

1.1 Szervezet

1.2 Székhely
Település:Irányítószám:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.3 Ügyszám:

1.4 Nyilvántartási szám: 

1.6 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

// .

1.5 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

1.1 Jogi személy szervezeti egység

Irányítószám: Település:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.2 Székhely

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja:

3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:
3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

PK-642

2020. év

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

Magyar Építőművészek Szövetsége

1 0 8 8 Budapest

Ötpacsirta utca

2

    

0 1 0 0 P k 6 0 7 4 3  1 9 8 9

0 1 0 2 0 0 0 0 7 3 7

1 9 6 6 1 3 8 0 2 4 2

Dr. Krizsán András Géza

Közösségi, kult.hagyományok, értékek ápolása

1991.évi XX.tv.

építészek, társszervezetek

700
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1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

1.1 Szervezet

1.2 Székhely
Település:Irányítószám:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.3 Ügyszám:

1.4 Nyilvántartási szám: 

1.6 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

// .

1.5 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

1.1 Jogi személy szervezeti egység

Irányítószám: Település:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.2 Székhely

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja:

3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:
3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

PK-642

2020. év

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

Magyar Építőművészek Szövetsége

1 0 8 8 Budapest

Ötpacsirta utca

2

    

0 1 0 0 P k 6 0 7 4 3  1 9 8 9

0 1 0 2 0 0 0 0 7 3 7

1 9 6 6 1 3 8 0 2 4 2

Dr. Krizsán András Géza

Kulturális szolg.nyilvános könyvtári ellátás

CLXXXIX.tv.

országos
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók (Adatok ezer forintban.)

Alapadatok Előző év (1) Tárgyév (2)

B. Éves összes bevétel

ebből:

C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az
adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló
1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg

D. Közszolgáltatási bevétel

E. Normatív támogatás

F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve
a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás

G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]

H. Összes ráfordítás (kiadás)

I. Ebből személyi jellegű ráfordítás

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai

K. Adózott eredmény

L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes
tevékenységet végző személyek száma
(a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló
2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)

Erőforrás ellátottság mutatói Mutató teljesítése

Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2 > 1.000.000, - Ft]

Igen Nem

Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2>=0]

Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)>=0,25]

Társadalmi támogatottság mutatói

Ectv. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) >=0,02]

Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)>=0,5]

Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/2>= 10 fő]

Mutató teljesítése

PK-642
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2020. év

Magyar Építőművészek Szövetsége

73 139 85 388

71 109

73 068 85 279

84 489 80 636

14 765 14 928

80 149 76 759

-11 350 4 752
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Szervezet  / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

Támogatás időtartama:

Támogatási összeg:

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyévben felhasznált összeg:

- tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi

Dologi

Felhalmozási

Összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

más gazdálkodó

nemzetközi forrás

visszatérítendő vissza nem térítendő

PK-642
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2020. év

Magyar Építőművészek Szövetsége

Működési támogatás

Magyar Művészeti Akadémia

2020.01.01-2020.12.31

5 500 000

5 500 000

5 500 000

5 500 000

5 500 000

5 500 000
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Szervezet  / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

Támogatás időtartama:

Támogatási összeg:

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyévben felhasznált összeg:

- tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi

Dologi

Felhalmozási

Összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

más gazdálkodó

nemzetközi forrás

visszatérítendő vissza nem térítendő

PK-642
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2020. év

Magyar Építőművészek Szövetsége

A hazai turizmus kortárs építészete és Védelem nélkül címmel virtuális és online kiállítások megvalósítására

Nemzeti Kulturális Alap

2020.06.22-2020.12.31

4 000 000

4 000 000

4 000 000

4 000 000

4 000 000

4 000 000
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Szervezet  / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

Támogatás időtartama:

Támogatási összeg:

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyévben felhasznált összeg:

- tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi

Dologi

Felhalmozási

Összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

más gazdálkodó

nemzetközi forrás

visszatérítendő vissza nem térítendő

PK-642
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2020. év

Magyar Építőművészek Szövetsége

Magyarország Kincsei - Épített Örökségünk kiállítás és katalógus megvalósítására

Nemzeti Kulturális Alap

2020.05.25-2020.12-15

4 000 000

4 000 000

4 000 000

4 000 000

4 000 000

4 000 000
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Szervezet  / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

Támogatás időtartama:

Támogatási összeg:

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyévben felhasznált összeg:

- tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi

Dologi

Felhalmozási

Összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

más gazdálkodó

nemzetközi forrás

visszatérítendő vissza nem térítendő

PK-642
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2020. év

Magyar Építőművészek Szövetsége

A Magyar Építőművészek Szövetsége 2020. évi tagdíjára az International Union of Architects (UIA) nemzetközi szervezetben

Nemzeti Kulturális Alap

2020.01.01-2020.12.31

1 000 000

1 000 000

978 250

1 000 000

978 250

978 250
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Szervezet  / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

Támogatás időtartama:

Támogatási összeg:

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyévben felhasznált összeg:

- tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi

Dologi

Felhalmozási

Összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

más gazdálkodó

nemzetközi forrás

visszatérítendő vissza nem térítendő

PK-642
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2020. év

Magyar Építőművészek Szövetsége

a meonline.hu internetes folyóirat 2020. évi megjelentetése

Nemzeti Kulturális Alap

2020.01.01-2020.12.31

2 000 000

2 000 000

2 000 000

2 000 000

2 000 000

2 000 000
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Szervezet  / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

Támogatás időtartama:

Támogatási összeg:

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyévben felhasznált összeg:

- tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi

Dologi

Felhalmozási

Összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

más gazdálkodó

nemzetközi forrás

visszatérítendő vissza nem térítendő

PK-642
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2020. év

Magyar Építőművészek Szövetsége

A régi-új Magyar Építőművészet folyóirat 2020. évi megjelentetése

Nemzeti Kulturális Alap

2020.03.01-2020.12.31

9 900 000

9 900 000

9 900 000

9 900 000

9 900 000

9 900 000
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Szervezet  / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

Támogatás időtartama:

Támogatási összeg:

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyévben felhasznált összeg:

- tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi

Dologi

Felhalmozási

Összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

más gazdálkodó

nemzetközi forrás

visszatérítendő vissza nem térítendő

PK-642
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2020. év

Magyar Építőművészek Szövetsége

Az Építőművészet Kollégium által támogatott alkotói kéziratok és szakmai utak beszámolóinak online elérhetővé tételére a MÉSZ honlapján

Nemzeti Kulturális Alap

10 000 000

2 250 000

2 250 000

1 000 000

2 250 000

2 250 000
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Szervezet  / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

Támogatás időtartama:

Támogatási összeg:

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyévben felhasznált összeg:

- tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi

Dologi

Felhalmozási

Összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

más gazdálkodó

nemzetközi forrás

visszatérítendő vissza nem térítendő

PK-642
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2020. év

Magyar Építőművészek Szövetsége

UIA II. régió elnöki találkozó megrendezésére Budapesten a MÉSZ szervezésében valamint kapcsolódó kiadvány megjelentetése

Nemzeti Kulturális Alap

2020.03.05-2020.03.08

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000
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Szervezet  / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

Támogatás időtartama:

Támogatási összeg:

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyévben felhasznált összeg:

- tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi

Dologi

Felhalmozási

Összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

más gazdálkodó

nemzetközi forrás

visszatérítendő vissza nem térítendő

PK-642
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2020. év

Magyar Építőművészek Szövetsége

Gonda Károly emlékév megrendezésére a MÉSZ Székházban valamint kapcsolódó kiadvány megjelentetésére 

Nemzeti Kulturális Alap

2020.03.01-2020.12.15

1 000 000

1 000 000

1 000 000

0

1 000 000

1 000 000
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Szervezet  / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

Támogatás időtartama:

Támogatási összeg:

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyévben felhasznált összeg:

- tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi

Dologi

Felhalmozási

Összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

más gazdálkodó

nemzetközi forrás

visszatérítendő vissza nem térítendő

PK-642
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2020. év

Magyar Építőművészek Szövetsége

A MÉSZ képviselőinek részvételére az UIA nemzetközi rendezvényein, a V4 országok építészeti eseményein, és egyéb nemzetközi építészeti találkozókon

Nemzeti Kulturális Alap

2019.09.01-2020.04.30

2 000 000

440 680

440 680

0

440 680

440 680

Kitöltő verzió:2.96.0 Nyomtatvány verzió:1.3 Nyomtatva: 2021.05.04 12.58.44
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Szervezet  / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

Támogatás időtartama:

Támogatási összeg:

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyévben felhasznált összeg:

- tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi

Dologi

Felhalmozási

Összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

más gazdálkodó

nemzetközi forrás

visszatérítendő vissza nem térítendő

PK-642
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2020. év

Magyar Építőművészek Szövetsége

Golden Cubes Awards magyarországi fordulójának lebonyolítására valamint kapcsolódó kiadvány megjelentetése

Nemzeti Kulturális Alap

2019.09.01-2020.12.15

2 500 000

2 398 400

2 398 400

0

2 398 400

2 398 400

Kitöltő verzió:2.96.0 Nyomtatvány verzió:1.3 Nyomtatva: 2021.05.04 12.58.44
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Szervezet  / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

Támogatás időtartama:

Támogatási összeg:

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyévben felhasznált összeg:

- tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi

Dologi

Felhalmozási

Összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

más gazdálkodó

nemzetközi forrás

visszatérítendő vissza nem térítendő

PK-642
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2020. év

Magyar Építőművészek Szövetsége

Ház-Mesterek 4. - kortárs építészeti interjúsorozat megvalósítására

Nemzeti Kulturális Alap

2019.09.01-2020.03.15

2 500 000

2 500 000

2 500 000

0

2 500 000

2 500 000

Kitöltő verzió:2.96.0 Nyomtatvány verzió:1.3 Nyomtatva: 2021.05.04 12.58.44
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Szervezet  / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

Támogatás időtartama:

Támogatási összeg:

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyévben felhasznált összeg:

- tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi

Dologi

Felhalmozási

Összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

más gazdálkodó

nemzetközi forrás

visszatérítendő vissza nem térítendő

PK-642
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2020. év

Magyar Építőművészek Szövetsége

V4-ek családi házai - vándorkiállítás megrendezésére valamint kapcsolódó kiadványok megjelentetése

Nemzeti Kulturális Alap

2019.09.05-2020.04.30

1 000 000

181 500

181 500

0

181 500

181 500

Kitöltő verzió:2.96.0 Nyomtatvány verzió:1.3 Nyomtatva: 2021.05.04 12.58.44
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Szervezet  / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

Támogatás időtartama:

Támogatási összeg:

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyévben felhasznált összeg:

- tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi

Dologi

Felhalmozási

Összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

más gazdálkodó

nemzetközi forrás

visszatérítendő vissza nem térítendő

PK-642
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2020. év

Magyar Építőművészek Szövetsége

a MÉSZ Székház programjainak megrendezésére valamint kapcsolódó kiadvány megjelentetése

Nemzeti Kulturális Alap

2019.06.01-2020.12.15

1 000 000

854 700

854 700

0

854 700

854 700

Kitöltő verzió:2.96.0 Nyomtatvány verzió:1.3 Nyomtatva: 2021.05.04 12.58.44
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Szervezet  / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

Támogatás időtartama:

Támogatási összeg:

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyévben felhasznált összeg:

- tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi

Dologi

Felhalmozási

Összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

más gazdálkodó

nemzetközi forrás

visszatérítendő vissza nem térítendő

PK-642
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2020. év

Magyar Építőművészek Szövetsége

Fiatalok Feketén - Fehéren 2019 pályázat és vándorkiállítás megvalósítására valamint kapcsolódó kiadvány megjelentetése

Nemzeti Kulturális Alap

2019.09.15-2020.04.06

2 000 000

1 792 000

1 792 000

0

1 792 000

1 792 000

Kitöltő verzió:2.96.0 Nyomtatvány verzió:1.3 Nyomtatva: 2021.05.04 12.58.44
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Szervezet  / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

Támogatás időtartama:

Támogatási összeg:

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyévben felhasznált összeg:

- tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi

Dologi

Felhalmozási

Összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

más gazdálkodó

nemzetközi forrás

visszatérítendő vissza nem térítendő

PK-642
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2020. év

Magyar Építőművészek Szövetsége

Csütörtöki Iskola megrendezésére a MÉSZ Székházban valamint kapcsolódó kiadvány megjelentetése

Nemzeti Kulturális Alap

2019.06.02-2020.12.15

1 020 000

251 600

251 600

0

251 600

251 600

Kitöltő verzió:2.96.0 Nyomtatvány verzió:1.3 Nyomtatva: 2021.05.04 12.58.45
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Szervezet  / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

Támogatás időtartama:

Támogatási összeg:

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyévben felhasznált összeg:

- tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi

Dologi

Felhalmozási

Összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

más gazdálkodó

nemzetközi forrás

visszatérítendő vissza nem térítendő

PK-642
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2020. év

Magyar Építőművészek Szövetsége

Jössz-MÉSZ Építészettörténeti séták megrendezésére valamint kapcsolódó kiadvány megjelentetése

Nemzeti Kulturális Alap

2019.06.15-2020.12.15

520 000

356 200

356 200

0

356 200

356 200

Kitöltő verzió:2.96.0 Nyomtatvány verzió:1.3 Nyomtatva: 2021.05.04 12.58.45
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Szervezet  / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

Támogatás időtartama:

Támogatási összeg:

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyévben felhasznált összeg:

- tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi

Dologi

Felhalmozási

Összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

más gazdálkodó

nemzetközi forrás

visszatérítendő vissza nem térítendő

PK-642
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2020. év

Magyar Építőművészek Szövetsége

Építész-művészek kiállítás-sorozat megvalósítására a MÉSZ székházban valamint kapcsolódó kiadvány megjelentetése

Nemzeti Kulturális Alap

2019.07.01-2020.12.15

490 000

457 500

457 500

0

457 500

457 500

Kitöltő verzió:2.96.0 Nyomtatvány verzió:1.3 Nyomtatva: 2021.05.04 12.58.45
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Szervezet  / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

Támogatás időtartama:

Támogatási összeg:

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyévben felhasznált összeg:

- tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi

Dologi

Felhalmozási

Összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

más gazdálkodó

nemzetközi forrás

visszatérítendő vissza nem térítendő

PK-642
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2020. év

Magyar Építőművészek Szövetsége

Vándorokból Építőművészek kiállítás

Magyar Művészeti Akadémia

2020.01.01-2020.12.31

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

Kitöltő verzió:2.96.0 Nyomtatvány verzió:1.3 Nyomtatva: 2021.05.04 12.58.45
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Szervezet  / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

Támogatás időtartama:

Támogatási összeg:

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyévben felhasznált összeg:

- tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi

Dologi

Felhalmozási

Összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

más gazdálkodó

nemzetközi forrás

visszatérítendő vissza nem térítendő

PK-642
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2020. év

Magyar Építőművészek Szövetsége

A régi-új Magyar Építőművészet folyóirat 2020. évi megjelentetése

Magyar Nemzeti Bank

2020.01.01-2020.12.31

6 000 000

6 000 000

6 000 000

6 000 000

107 000

5 893 000

6 000 000

Kitöltő verzió:2.96.0 Nyomtatvány verzió:1.3 Nyomtatva: 2021.05.04 12.58.45
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Szervezet  / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

Támogatás időtartama:

Támogatási összeg:

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyévben felhasznált összeg:

- tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi

Dologi

Felhalmozási

Összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

más gazdálkodó

nemzetközi forrás

visszatérítendő vissza nem térítendő

PK-642
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2020. év

Magyar Építőművészek Szövetsége

MÉSZ általános tevékenysége

Heland Bt

2020.év

1 600 000

1 600 000

1 600 000

1 600 000

1 600 000

Kitöltő verzió:2.96.0 Nyomtatvány verzió:1.3 Nyomtatva: 2021.05.04 12.58.45
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Szervezet  / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

Támogatás időtartama:

Támogatási összeg:

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyévben felhasznált összeg:

- tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi

Dologi

Felhalmozási

Összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

más gazdálkodó

nemzetközi forrás

visszatérítendő vissza nem térítendő

PK-642
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2020. év

Magyar Építőművészek Szövetsége

MÉSz tevékenysége

Build-Communication Kft

2020.év

570 000

570 000

570 000

570 000

570 000

Kitöltő verzió:2.96.0 Nyomtatvány verzió:1.3 Nyomtatva: 2021.05.04 12.58.45
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Szervezet  / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

Támogatás időtartama:

Támogatási összeg:

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyévben felhasznált összeg:

- tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi

Dologi

Felhalmozási

Összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

más gazdálkodó

nemzetközi forrás

visszatérítendő vissza nem térítendő

PK-642
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2020. év

Magyar Építőművészek Szövetsége

MÉSZ általános tevékenysége

KÖZTI Zrt

2020.év

200 000

200 000

200 000

200 000

200 000

Kitöltő verzió:2.96.0 Nyomtatvány verzió:1.3 Nyomtatva: 2021.05.04 12.58.45
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Szervezet  / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

Támogatás időtartama:

Támogatási összeg:

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyévben felhasznált összeg:

- tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi

Dologi

Felhalmozási

Összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

más gazdálkodó

nemzetközi forrás

visszatérítendő vissza nem térítendő

PK-642
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2020. év

Magyar Építőművészek Szövetsége

MÉSZ általános tevékenysége

Archikon Kft

2020.év

1 500 000

1 500 000

1 500 000

1 500 000

1 500 000

Kitöltő verzió:2.96.0 Nyomtatvány verzió:1.3 Nyomtatva: 2021.05.04 12.58.45
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Szervezet  / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

Támogatás időtartama:

Támogatási összeg:

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyévben felhasznált összeg:

- tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi

Dologi

Felhalmozási

Összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

más gazdálkodó

nemzetközi forrás

visszatérítendő vissza nem térítendő

PK-642
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2020. év

Magyar Építőművészek Szövetsége

Kotsis érem

Gunthner Zsoltné

50 000

50 000

50 000

50 000

50 000

Kitöltő verzió:2.96.0 Nyomtatvány verzió:1.3 Nyomtatva: 2021.05.04 12.58.45
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Szervezet  / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

Támogatás időtartama:

Támogatási összeg:

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyévben felhasznált összeg:

- tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi

Dologi

Felhalmozási

Összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

más gazdálkodó

nemzetközi forrás

visszatérítendő vissza nem térítendő

PK-642
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2020. év

Magyar Építőművészek Szövetsége

MÉSZ általános tevékenysége, Kotsis érem

Golda János

2020.év

600 000

600 000

600 000

600 000

600 000

Kitöltő verzió:2.96.0 Nyomtatvány verzió:1.3 Nyomtatva: 2021.05.04 12.58.45
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Szervezet  / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

Támogatás időtartama:

Támogatási összeg:

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyévben felhasznált összeg:

- tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi

Dologi

Felhalmozási

Összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

más gazdálkodó

nemzetközi forrás

visszatérítendő vissza nem térítendő

PK-642
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2020. év

Magyar Építőművészek Szövetsége

Ezüst Ácsceruza díj

Mérnöki Kamara

250 000

250 000

250 000

250 000

250 000

Kitöltő verzió:2.96.0 Nyomtatvány verzió:1.3 Nyomtatva: 2021.05.04 12.58.45
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Szervezet  / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

Támogatás időtartama:

Támogatási összeg:

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyévben felhasznált összeg:

- tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi

Dologi

Felhalmozási

Összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

más gazdálkodó

nemzetközi forrás

visszatérítendő vissza nem térítendő

PK-642
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2020. év

Magyar Építőművészek Szövetsége

MÉSZ általános tevékenysége

Bánáti+Hartvig Építésziroda Kft

2020.év

200 000

200 000

200 000

200 000

200 000

Kitöltő verzió:2.96.0 Nyomtatvány verzió:1.3 Nyomtatva: 2021.05.04 12.58.45
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Szervezet  / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

Támogatás időtartama:

Támogatási összeg:

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyévben felhasznált összeg:

- tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi

Dologi

Felhalmozási

Összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

más gazdálkodó

nemzetközi forrás

visszatérítendő vissza nem térítendő

PK-642
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2020. év

Magyar Építőművészek Szövetsége

MÉSZ általános tevékenysége

ZDA Építésziroda Kft

2020.év

300 000

300 000

300 000

300 000

300 000

Kitöltő verzió:2.96.0 Nyomtatvány verzió:1.3 Nyomtatva: 2021.05.04 12.58.45
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Szervezet  / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

Támogatás időtartama:

Támogatási összeg:

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyévben felhasznált összeg:

- tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi

Dologi

Felhalmozási

Összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

más gazdálkodó

nemzetközi forrás

visszatérítendő vissza nem térítendő

PK-642
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2020. év

Magyar Építőművészek Szövetsége

MÉSZ általános tevékenysége

CRLT Solution Kft

2020.év

150 000

150 000

150 000

150 000

150 000

Kitöltő verzió:2.96.0 Nyomtatvány verzió:1.3 Nyomtatva: 2021.05.04 12.58.45
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Szervezet  / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

Támogatás időtartama:

Támogatási összeg:

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyévben felhasznált összeg:

- tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi

Dologi

Felhalmozási

Összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

más gazdálkodó

nemzetközi forrás

visszatérítendő vissza nem térítendő

PK-642
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2020. év

Magyar Építőművészek Szövetsége

MÉSZ általános tevékenysége

Arkt Építész Stúdió Kft

2020.év

50 000

50 000

50 000

50 000

50 000

Kitöltő verzió:2.96.0 Nyomtatvány verzió:1.3 Nyomtatva: 2021.05.04 12.58.45
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Szervezet  / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

Támogatás időtartama:

Támogatási összeg:

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyévben felhasznált összeg:

- tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi

Dologi

Felhalmozási

Összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

más gazdálkodó

nemzetközi forrás

visszatérítendő vissza nem térítendő

PK-642
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2020. év

Magyar Építőművészek Szövetsége

MÉSZ általános tevékenysége

Hella Kft

2020.év

200 000

200 000

200 000

200 000

200 000

Kitöltő verzió:2.96.0 Nyomtatvány verzió:1.3 Nyomtatva: 2021.05.04 12.58.45
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Szervezet  / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

Támogatás időtartama:

Támogatási összeg:

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyévben felhasznált összeg:

- tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi

Dologi

Felhalmozási

Összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

más gazdálkodó

nemzetközi forrás

visszatérítendő vissza nem térítendő

PK-642
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2020. év

Magyar Építőművészek Szövetsége

Ezüst Ácsceruza díj

Komjáthy Attiláné

200 000

200 000

200 000

200 000

200 000

Kitöltő verzió:2.96.0 Nyomtatvány verzió:1.3 Nyomtatva: 2021.05.04 12.58.45
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Szervezet  / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

Támogatás időtartama:

Támogatási összeg:

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyévben felhasznált összeg:

- tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi

Dologi

Felhalmozási

Összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

más gazdálkodó

nemzetközi forrás

visszatérítendő vissza nem térítendő

PK-642
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2020. év

Magyar Építőművészek Szövetsége

Ezüst Ácsceruza díj

Tolnay Tibor

100 000

100 000

100 000

100 000

100 000

Kitöltő verzió:2.96.0 Nyomtatvány verzió:1.3 Nyomtatva: 2021.05.04 12.58.45
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Szervezet  / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

Támogatás időtartama:

Támogatási összeg:

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyévben felhasznált összeg:

- tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi

Dologi

Felhalmozási

Összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

más gazdálkodó

nemzetközi forrás

visszatérítendő vissza nem térítendő

PK-642
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2020. év

Magyar Építőművészek Szövetsége

Ezüst Ácsceruza díj

Budapesti Építész Kamara

150 000

150 000

150 000

150 000

150 000

Kitöltő verzió:2.96.0 Nyomtatvány verzió:1.3 Nyomtatva: 2021.05.04 12.58.45
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Szervezet  / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

Támogatás időtartama:

Támogatási összeg:

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyévben felhasznált összeg:

- tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi

Dologi

Felhalmozási

Összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

más gazdálkodó

nemzetközi forrás

visszatérítendő vissza nem térítendő

PK-642
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2020. év

Magyar Építőművészek Szövetsége

Kotsis Iván érem

Hetedik Műterem Kft

80 000

80 000

80 000

80 000

80 000

Kitöltő verzió:2.96.0 Nyomtatvány verzió:1.3 Nyomtatva: 2021.05.04 12.58.45
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Szervezet  / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

Támogatás időtartama:

Támogatási összeg:

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyévben felhasznált összeg:

- tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi

Dologi

Felhalmozási

Összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

más gazdálkodó

nemzetközi forrás

visszatérítendő vissza nem térítendő

PK-642
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2020. év

Magyar Építőművészek Szövetsége

"Nagyapám Háza" Örökségvédelmi program

Teleki László Alapítvány

2020.01.01-2020.12.31

4 792 000

4 792 000

4 792 000

0

3 500 000

1 292 000

4 792 000

Kitöltő verzió:2.96.0 Nyomtatvány verzió:1.3 Nyomtatva: 2021.05.04 12.58.45
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HATÁROZATI JAVASLATOK A MÉSZ 2020. 10. 19. KÖZGYŰLÉSÉRE 

 

1/2021. (09. 13.) sz. MÉSZ Közgyűlési határozat 

A MÉSZ Közgyűlése a Közgyűlés levezető elnökének [*], szavazatszámlálónak [*], [*] és [*], 

jegyzőkönyvvezetőnek Dr. [*] közjegyző, a jegyzőkönyv hitelesítésre felkért tagnak [*] és [*] 

megválasztását [*] igen, [*] nem szavazattal, [*] tartózkodás mellett elfogadja / nem fogadja el. 

 

2/2021. (09. 13.) sz. MÉSZ Közgyűlési határozat 

A MÉSZ Közgyűlése [*] igen, [*] nem szavazattal, [*] tartózkodás mellett elfogadja / nem fogadja el a 

Közgyűlésnek a MÉSZ honlapján 2021. augusztus [*] napján közzétett közgyűlési meghívó szerinti 

napirendjét. 

 

3/2021. (09. 13.) sz. MÉSZ Közgyűlési határozat 

A MÉSZ Közgyűlése a MÉSZ Elnökének és elnökségi tagjainak beszámolóját a MÉSZ legutóbbi 

közgyűlése óta végzett tevékenységéről [*] igen, [*] nem szavazattal, [*] tartózkodás mellett elfogadja / 

nem fogadja el. 

 

4/2021. (09. 13.) sz. MÉSZ Közgyűlési határozat 

A MÉSZ Közgyűlése a Külügyi bizottságának beszámolóját a legutóbbi közgyűlés óta végzett 

tevékenységéről [*] igen, [*] nem szavazattal, [*] tartózkodás mellett elfogadja / nem fogadja el. 

 

5/2021. (09. 13.) sz. MÉSZ Közgyűlési határozat 

A MÉSZ Közgyűlése az UIA munkabizottságok beszámolóját a legutóbbi közgyűlés óta végzett 

tevékenységükről [*] igen, [*] nem szavazattal, [*] tartózkodás mellett elfogadja / nem fogadja el. 

 

6/2021. (09. 13.) sz. MÉSZ Közgyűlési határozat 

A MÉSZ Közgyűlése a Magyar Építőművészet c. folyóirat főszerkesztőjének beszámolóját a legutóbbi 

közgyűlés óta végzett tevékenységéről [*] igen, [*] nem szavazattal, [*] tartózkodás mellett elfogadja / 

nem fogadja el. 
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7/2021. (09. 13.) sz. MÉSZ Közgyűlési határozat 

A MÉSZ Közgyűlése a MÉSZ Felügyelő Bizottságának a Bizottság 2019. évi munkájáról szóló 

beszámolóját [*] igen, [*] nem szavazattal, [*] tartózkodás mellett elfogadja / nem fogadja el. 

 

8/2021. (09. 13.) sz. MÉSZ Közgyűlési határozat 

A MÉSZ Közgyűlése a MÉSZ 2020. évi költségvetési beszámolóját [*] igen, [*] nem szavazattal, [*] 

tartózkodás mellett elfogadja / nem fogadja el. 

 

9./ 2021. (09. 13.) sz. MÉSZ Közgyűlési határozat 

A MÉSZ Közgyűlése a MÉSZ 2020. évi közhasznúsági beszámolóját [*] igen, [*] nem szavazattal, [*] 

tartózkodás mellett elfogadja / nem fogadja el. 

 

10/2021. (09. 13.) sz. MÉSZ Közgyűlési határozat 

A MÉSZ Közgyűlése a MÉSZ 2021. évi költségvetését [*] igen, [*] nem szavazattal, [*] tartózkodás 

mellett elfogadja / nem fogadja el. 

 

11/2021. (09. 13.) sz. MÉSZ Közgyűlési Határozat 

A MÉSZ Közgyűlése a MÉSZ 2021. évi Alapszabály módosítását [*] igen, [*] nem szavazattal, [*] 

tartózkodás mellett elfogadja / nem fogadja el. 
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1. § ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

(1) A Magyar Építőművészek Szövetsége (rövidített elnevezése: MÉSZ) az egyesülési jogról, a 
közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 
2011. évi CLXXV. törvény (a továbbiakban: Civil tv.) és a Polgári Törvénykönyv alapján 
működő, a magas minőségi szintű építészetet művelő magyar építészek önkéntes tagságon 
alapuló társadalmi szervezete. Formája a Polgári Törvénykönyv 3:63.§-a szerinti egye-
sület. 

(2) A MÉSZ - mint szakmai, művészeti szövetség - a magyar építészet ügyének társadalmi kép-
viselője mind hazai, mind nemzetközi viszonylatban. 

(3) A MÉSZ működésének hatóköre országos, működési területe: Magyarország 

(4) A MÉSZ az UIA (Union Internationale des Architectes) magyar tagozata. 

(5) A MÉSZ önálló jogi személy, jogokat szerezhet, kötelezettségeket vállalhat. Vagyonával 
önállóan gazdálkodik, kötelezettségeiért vagyonával felel. 

(6) A MÉSZ nem zárja ki, hogy tagjain kívül más is részesülhessen a közhasznú tevékenységei-
nek szolgáltatásaiból.  

(7) A MÉSZ a 2011. évi CLXXV. törvény 34. § b.), c.), d.) bekezdései értelmében: gazdasági-
vállalkozási tevékenységet csak közhasznú vagy a létesítő okiratban meghatározott alapcél 
szerinti tevékenység megvalósítását nem veszélyeztetve végez, és a gazdálkodása során 
elért eredményét nem osztja fel, azt az Alapszabályban meghatározott tevékenységére 
fordítja. A MÉSZ az Alapszabálya szerinti tevékenységének és gazdálkodásának legfonto-
sabb adatait a honlapján közzéteszi. 

(8) A Civil tv. alapján a Szövetség kiemelkedően közhasznú jogállásából származó kedvezmé-
nyeket 2014. május 31. napjáig igénybe veheti; ezt követően pedig a Civil tv. szerinti köz-
hasznúsági nyilvántartásba vétel alapján közhasznú szervezetként folytatja működését. 

(9) A MÉSZ közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, pár-
toknak anyagi támogatást nem nyújt és azoktól támogatást nem fogad el.  

 

2. § A SZÖVETSÉG ELNEVEZÉSE, SZÉKHELYE, 

PECSÉTJE 

(1) A Szövetség elnevezése: Magyar Építőművészek Szövetsége 

(2) A Szövetség rövidített elnevezése: MÉSZ 

(3) A Szövetség székhelye: 1088 Budapest VIII. Ötpacsirta u. 2. 

(4) A Szövetség pecsétje:  

Középen ion oszlop látható, felirata: "Magyar Építőművészek Szövetsége". 

(5) A MÉSZ honlapja: www.meszorg.hu 

(6) A MÉSZ alapításának éve: 1902 

(7) A Szövetség működési területe: Magyarország, külföldi kapcsolattartással  

(8) A Szövetség elektronikus levelezési címe: titkar@meszorg.hu 
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3. § MÉSZ CÉLJA, FELADATA ÉS TEVÉKENYSÉGE 

(1) A MÉSZ célja, hogy 

a) segítse hazánkban az építészeti minőség magas szintű megvalósulását, 

b) törekedjen arra, hogy az építészet, - mint az egyetemes kultúra része - mindig társa-
dalmi súlyának megfelelő szerepet kapjon, 

c.) a magas szinten végzett építőművészeti tevékenység – alkotás – visszakapja művé-
szeti rangját és elismertségét, 

d) az építészet jelentőségének megfelelően képviselje a magyar építészek szakmai-
alkotó érdekeit, 

e) erősítse és előmozdítsa az építészeti tervek és alkotások szerzői jogi védelmének ér-
vényesülését. 

 

(2) A MÉSZ feladata, hogy 

a) segítse tagjait alkotó munkájukban, szakmai fejlődésükben és a szakmán belüli, va-
lamint a tudományágak, és társművészetek művelőihez, valamint azok művészeti 
szervezeteihez fűződő kapcsolataik erősítésében; 

b) segítse az egyetemeken folyó építészképzést és a Mester- és Vándor-iskolával össz-
hangban az építészek továbbképzését, szemléletük formálását, 

c) előmozdítsa az építészeti alkotások hazai és külföldi megismertetését és védelmét, 
az építészeti és környezeti kultúra fejlesztését és terjesztését; 

d) támogatást nyújtson mindazon szerveknek és szervezeteknek, amelyek az építészet 
ügyével időlegesen vagy tartósan foglalkoznak, 

e) az építészeti tervek és alkotások szerzői jogi védelmének érvényesülése érdekében 
nyilvántartást vezessen az építészeti alkotások szerzőiről, továbbá segítséget nyújt-
son a szerzői jogi jogosultak jogainak megóvásához, és megfelelő szakmai háttér biz-
tosításával megbízásuk alapján kezelje azokat.  

f) a magyar építészet-politika kialakításában részt vegyen. 

(3) A MÉSZ a Civil tv 2.§-ának 20. pontjában meghatározottak szerint az építészet te-
rületén kutatási, tudományos, nevelési, oktatási, képességfejlesztési, ismeretterjesz-
tési, kulturális, örökségvédelmi, műemlékvédelmi, építőművészeti tervezéssel kap-
csolatos és környezetvédelmi közfeladatokat lát el közhasznú tevékenysége köré-
ben. 

g) A közszolgáltatási szerződésben vállalt közfeladatainak ellátása szerződés szerint, 
melynek keretében feladata:  

- kulturális szolgálatás nyújtása, 

- a helyi közművelődési tevékenység támogatása keretében az építészeti alkotá-
sok hazai és külföldi megismeretése, az építészeti és környezeti kultúra fejlesz-
tésének és terjesztésének előmozdítása, 

- nyilvános könyvtári ellátás biztosítása. 
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h) Az Alapszabály 3. § (1) bekezdésében meghatározott egyesületi célok, illetve 3. § (2) 
bekezdésében meghatározott feladatok megvalósítása, továbbá a működéséhez kap-
csolódó kiegészítő tevékenységek érdekében végzett, azokkal összefüggő gazdasági 
tevékenység.  

A MÉSZ székhelyéül szolgáló ingatlan fenntartásával, üzemeltetésével, karbantartá-
sával és felújításával kapcsolatos költségek biztosítása érdekében végzett gazdasági 
tevékenység.  

Az országos és területi építész kamarákkal és szakmai szervezetekkel való 
együttműködés keretében a kamarák és szakmai szervezetek részére székhely-
használat és a kamarák és szakmai szervezetekkel tevékenységéhez kapcsolódó 
helyszínek biztosítására irányuló tevékenység. 

i) A vagyon hatékony működtetése és a gazdálkodás racionalizálása a cél szerinti fela-
datok és a közhasznú tevékenység minél teljesebb kőrű és magasabb színvonalú 
megvalósítása érdekében Nonprofit Korlátolt Felelősségű Táraság létrehozása.  

A MÉSZ a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 
(Ectv.) 17. § (3) bekezdésével összhangban a létesítő okiratban meghatározott cél szerinti 
tevékenységet - ideértve a közhasznú tevékenységet is - célja megvalósítása gazdasági fel-
tételeinek biztosítása érdekében - gazdasági-vállalkozási tevékenységet is végezhet, 
amennyiben ez az alapcél szerinti tevékenységét nem veszélyezteti.  

 

Közhasznú tevékenységek részletesen: 

a) Együttműködés az állammal a kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenység területén 

Jogszabályi rendelkezés: 2014. évi LXXVI. törvény a tudományos kutatásról, fej-
lesztésről és innovációról 2.§ (c) 

b) Felnőttoktatás, alapfokú művészetoktatás pedagógiai-szakmai szolgáltatás  

Jogszabályi rendelkezés: 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 4. § (1) 
a)-u) 

c) Kulturális szolgáltatás, nyilvános könyvtári ellátás biztosítása, a kulturális örökség he-
lyi védelme, a helyi közművelődési tevékenység támogatása 

Jogszabályi rendelkezés: 2011. évi CLXXXIX. tv. Magyarország helyi önkormány-
zatairól 13. § (1) 7. 

d) A kulturális örökség védelme  

Jogszabályi rendelkezés: 2001. évi LXIV. tv. a kulturális örökség védelméről 5 § 
(1) 

e) Az épített környezet alakítása és védelme, részvétel a nemzeti építészetpolitika kiala-
kításában 

Jogszabályi rendelkezés: 1997. évi LXXVIII. tv. az épített környezet alakításáról és 
védelméről 57/A § (2) és a főépítészi tevékenységről szóló 190/2009. (IX. 15.) 
Korm. rendelet 6/A.§ d) 

(3) A MÉSZ feladatai ellátásában együttműködik a Magyar Építész Kamarával, és a területi épí-
tész kamarákkal egyaránt. 

(4) A MÉSZ a tagság összességére támaszkodva valósítja meg célját és végzi feladatát. Tagjainak 
a tagságukból semmiféle közvetlen anyagi előnye nem származik. 
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(5) A MÉSZ az egész magyar nemzet építészeti kultúráját az érintett, építészettel összefüggés-
ben tevékenykedő hatóságok és kulturális szervezetek munkáját és annak hatékonyságát, az 
építészek szakmai tapasztalatszerzését és kapcsolatait kívánja elősegíteni. 

(6) A MÉSZ tevékenysége során  

a) figyelemmel kíséri az építészet elméletének, gyakorlatának és általában az összes olyan 
tényezőnek az alakulását, amelyek az építészetre, a szakma gyakorlásával hatással van-
nak, illetve amelyekre az építészet, a szakma gyakorlása visszahat; 

b) részt kíván venni az építészeti alkotói munka és szakmagyakorlás alakításában, különö-
sen fontosnak ítélve az építészeti minőség védelmét; 

c) részt vesz az építészek továbbképzésében; 

d) vizsgálatokat végez, elemzéseket készít és készíttet, véleményeket, javaslatokat és ál-
lásfoglalásokat dolgoz és dolgoztat ki és ad közre; 

e) eseti, időszakos és rendszeresen megjelenő sajtótermékeket ad ki és könyvtárat tart 
fenn; 

f) előadásokat, vitákat, konferenciákat, kongresszusokat és kiállításokat szervez, illetve 
ilyenek szervezésében közreműködik; 

g) bizottságokat szervez, illetve más szervek és szervezetek építészeti ügyekkel foglalkozó 
bizottságaiba képviselőket küld; 

h) pályázatokat, tervpályázatokat kezdeményez és ír ki, illetve küldöttei útján részt vesz 
ilyenek kiírásában, közreműködik a pályázatok szervezésében, bírálatában, ismerteté-
sében, valamint elősegíti tagjai nemzetközi pályázatokon történő részvételét; 

i) a MÉSZ céljainak érvényesítése érdekében tájékoztat, propagál, javasol, bírál; 

j) kapcsolatokat kezdeményez és tart fenn mindazokkal a szervekkel és szervezetekkel, 
amelyek az építészettel - annak elméletével és gyakorlatával - foglalkoznak; 

k) kapcsolatokat tart fenn a nemzetközi építész szervezetekkel - különösen az UIA-val - 
melynek közgyűlésein képviselteti magát, és amelyek szakbizottságaiban küldöttei út-
ján vesz részt; 

l) kapcsolatokat tart fenn a tömegtájékoztatás és az oktatás szervezeteivel és ezek mun-
káját szükség szerint támogatja; 

m) szükség és igény szerint a MÉSZ tagok szakmai tudásának hasznosítására és a MÉSZ 
bevételének növelésére a társadalmi munka mértékét meghaladó esetekben külső 
szervek megbízásának eleget tesz, ehhez kapcsolódóan vállalkozásokat hoz létre, és se-
gíti ilyenek létrejöttét; 

n) az építészet területén, illetve az építészet ügyének előmozdítása érdekében kifejtett 
kimagasló tevékenységet elismerésben részesítő intézményekkel és szervezetekkel 
együttműködik, ezek eljárásaiban részt vesz és irányukba javaslattétellel él; 

o)  az építészeti tervek és alkotások szerzőinek azonosítására nyilvántartást hoz létre és 
vezet, a szerzői jog érvényesítéséhez - általánosan és egyedi ügyekben is, - szakértői 
támogatást nyújt; 

p) más szervezetek vagy magán személyek által alapított, a MÉSZ céljaival összeegyeztet-
hető díjakban, elismerésekben részesítendő személyek, szervezetek kiválasztásában, 
felkérés esetén, részt vesz; 

q) a szakmai közélet szervezésében, eseményeinek létrehozásában, helyszíneinek biztosí-
tásában, lehetőségeihez mérten, kezdeményező módon részt vesz; 
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r) hasonló célú hazai és nemzetközi szervezetekkel, társművészeti szövetségekkel 
együttműködik. 

s) tevékenysége kiterjed a 3.2. pontban megatározott feladatok ellátására. 

 

4. § A MÉSZ TAGSÁGA 

(1) A MÉSZ TAGJAI 

A MÉSZ tagság az érintett önkéntes elhatározásán alapuló, a jelen Alapszabályban rögzített felté-
telekkel létrejövő és fenntartott tagsági jogviszony. 

A MÉSZ tagjai, tekintettel arra, hogy a MÉSZ az UIA magyar tagozata, egyúttal származékosan az 
UIA tagjai is. 

 

(2) A MÉSZ tagsági formái az alábbiak: 

a) Tag 

b) Pártoló tag 

c) Tiszteletbeli tag 

2.1. Tag lehet minden olyan magyar állampolgár, aki építészként, belsőépítészként, táj- és 
kertépítészként, - továbbá a műemlékvédelem, oktatás vagy az építész-elmélet területén - 
elismerésre méltót alkotott, illetve ilyen létrehozásában alkotó munkatársként vett részt, 
aki a MÉSZ céljaival azonosul és alapszabályát elfogadja, és akit magatartása és az építé-
szeti kultúra érdekében végzett tevékenysége alapján a MÉSZ arra érdemesnek talál. 

2.2.  Pártoló tag lehet minden olyan természetes vagy jogi személy, amely támogatja a MÉSZ-t, 
segíti célkitűzéseinek megvalósítását, és amelyet a MÉSZ arra érdemesnek tart. A közgyű-
lés a pártoló tagok részére pártoló tagi tagdíjat állapíthat meg. 

2.3.  Tiszteletbeli tag lehet minden olyan magyar, illetve külföldi állampolgár, aki az építészet 
ügyének szolgálatában kiemelkedő érdemeket szerzett, és akit a MÉSZ tiszteletbeli tagnak 
meghív és azt elfogadja. A tiszteletbeli tagot tagdíjfizetési kötelezettség nem terheli. 

 

(3) TAGFELVÉTEL 

3.1.  A tagok és pártoló tagok felvétele az érintett tag önkéntes elhatározása alapján, saját kez-
deményezésére történik.  

A tagfelvételről a tagfelvételi kérelem alapján az Elnökség a soron következő elnökségi 
ülésen egyszerű szótöbbséggel dönt. Az Elnökség helybenhagyó határozata alapján a tag-
sági jogviszony az Elnökségi ülés napjával jön létre, a tag e naptól gyakorolhatja jogait és 
terhelik a tagságból eredő kötelezettségek.  

Az Elnökség elutasító határozata ellen az érdekelt a határozat közlésétől számított 15 na-
pon belül a Közgyűléshez fellebbezhet. A fellebbezésről a soron következő Közgyűlés dönt. 

3.2.  Tag felvétele a MÉSZ által kiadott és kitöltött nyilatkozat, valamint a mellékelt szakmai 
életrajz és az alkotó tevékenységet bemutató dokumentáció, valamint két tag ajánlása 
alapján történik. A szakmai életrajz tartalmazza a jelentkező szakmai életútját, alkotásait, 
jellemző tevékenységét, érdeklődési körét, szakági hovatartozását. Az alkotó tevékenysé-
get bemutató dokumentáció a jelentkező által kiemelkedőnek ítélt alkotó tevékenységet 
képviseli (oktatás vagy építészet-elmélet terén a hallgatói tervekből összeállítás, illetve 
publikációk részletei mutathatók be). 
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A MÉSZ Elnöksége külön értékelési eljárás nélkül felveszi Tagnak, amennyiben egyebek-
ben megfelel a Taggal szemben támasztott követelményeknek 

a) a kiemelkedő állami díjak tulajdonosai 
          (Kossuth-díj, Széchenyi-díj, Ybl-, Pro Architectura-díj) 

b) a MÉSZ által alapított és/vagy gondozott díjak tulajdonosait  
          (Csonka Pál-érem, Kotsis Iván-érem, Szendrői Jenő díj, Vedres György-díj), 

c) a DLA fokozatot szerzett építészeket, 

d) az Építész Mesteregylet és a Mesteriskola végzett hallgatóit, 

e) a Vándoriskola végzett hallgatóit, 

f) a MÉSZ-MÉK Diploma-díj nyerteseit, 

g) a Fiatalok Feketén-Fehéren pályázat nyerteseit 

3.3.  Pártoló tag felvételét a tagfelvételi nyilatkozattal és a tevékenységének bemutatását tar-
talmazó rövid ismertető benyújtásával kezdeményezheti.  

3.4.  Tiszteletbeli tag meghívásáról és felvételéről a Közgyűlés dönt. 

 

(4) A TAGOK JOGAI 

4.1. Tag jogai 

a) résztvehet a MÉSZ tevékenységében, rendezvényein; 

b) szavazati joggal résztvehet a Közgyűlés határozatainak meghozatalában; 

c) választhat és választható a MÉSZ bármely tisztségére; 

d) észrevételeket, javaslatokat tehet, illetőleg véleményt nyilváníthat a MÉSZ, valamint 
szerveinek működésével kapcsolatban, továbbá betekinthet a MÉSZ irataiba; 

e) neve mellett használhatja a "MÉSZ Tagja" címet, 

f) az Elnökség döntése alapján meghatározott eseményeken, illetve szervezetek előtt kép-
viselheti a MÉSZ-t. 

g) jogosult a MÉSZ tagsági igazolványának birtoklására és jelvényének viselésére. 

4.2. Pártoló tag a tagsági jogait törvényes képviselője vagy az általa meghatalmazott 
természetes személy útján gyakorolhatja. A Pártoló tag a Civil tv. 4. § (5) bekezdése alap-
ján tisztségviselő nem lehet, de 

a) részt vehet a MÉSZ tevékenységében, rendezvényein; 

b) tanácskozási joggal részt vehet a Közgyűlésen; 

c) észrevételeket, javaslatokat tehet, illetőleg véleményt nyilváníthat a MÉSZ, valamint 
szerveinek működésével kapcsolatban; 

d) neve mellett használhatja a "MÉSZ Pártoló tagja" címet, 

4.3. Tiszteletbeli tag a "MÉSZ Tiszteletbeli tagja" címet viselheti. Tanácskozási joggal vehet 
részt a közgyűléseken. Vezető tisztségviselővé nem választható. Jogosult részt venni to-
vábbá a MÉSZ egyéb rendezvényein is. Az Elnökség döntése alapján meghatározott ese-
ményeken, illetve szervezetek előtt képviselheti a MÉSZ-t. 

 

(5) A TAGOK KÖTELEZETTSÉGEI 
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5.1. Az Alapszabályban meghatározott célok megvalósításának elősegítése, a MÉSZ tevékeny-
ségében való részvétel, 

5.2. Az Alapszabályban előírtak, valamint a MÉSZ határozatainak megtartása, 

5.3. A MÉSZ hírnevéhez méltó szakmai magatartás tanúsítása. 

5.4. A tagdíj határidőben történő megfizetése.  

5.5. A 30 év alatti építészek - tagságuk elősegítése és támogatása céljából, -, továbbá a 70 éven 
felüli tagok mérsékelt (a közgyűlési határozatban meghatározott) mértékű tagdíjat kötele-
sek fizetni.  

 

(6) A TAGSÁG MEGSZŰNÉSE 

A tagság megszűnik az érintett tag halálával, (pártoló tag esetében jogutód nélküli megszűnésé-
vel is), a tag kilépésével, a tagdíjfizetés elmulasztása miatt a tagsági jogviszony megszűnésével, 
illetve a tag kizárásával.  

6.1.  A tag halála esetén a tagsági jogviszony a halál, jogutód nélküli megszűnés esetében a tör-
lés napjával megszűnik. A tag örököseire a tagságból kifolyólag sem jogi, sem egyéb köte-
lezettség nem hárul. 

6.2.  A tag e jogviszonyát az Elnökséghez címzett írásbeli bejelentéssel indokolás nélkül meg-
szüntetheti. Az írásbeli bejelentés napjától a tag tagsági jogviszonya megszűnik. A kilépés a 
tagot nem mentesíti a tagsága idején keletkezett anyagi kötelezettségeinek (különösen a 
tagdíj) megfizetése alól. 

6.3.  Ha a tag két egymást követő évben a tagdíjat nem fizeti meg, az Elnökség harmincnapos 
határidő tűzésével felszólítja a tagot a teljesítésre. Amennyiben a harmincnapos határidő 
eredménytelenül telik el, a tagdíjat nem teljesítő tag tagsági jogviszonya a határidőt követő 
nap megszűnik. Az Elnökség a tagsági jogviszony megszűnését elektronikus és postai aján-
lott levél útján is közli az érintett taggal, aki az értesítés kézhezvételétől számított 30 na-
pon belül a Közgyűléshez fellebbezhet. A fellebbezésről a Közgyűlés a soron következő 
ülésén dönt. 

6.4.  A tag kizárásának akkor van helye, ha a tag jogszabályt, az Egyesület alapszabályát, vagy 
közgyűlési határozatát súlyosan vagy ismételten sértő magatartása folytán az Elnökség ki-
zárási eljárás lefolytatását rendeli el. Kizárásra csak a Fegyelmi Bizottság által lefolytatott 
eljárást követően, a Fegyelmi Bizottság erre vonatkozó indítványa alapján az Elnökség ha-
tározatával kerülhet sor. A Fegyelmi Bizottság a kizárás alá vont tagot postai úton haladék-
talanul értesíti az eljárás megindításáról. Az értesítésben közölni kell a vele szemben fel-
merült kizárási oko(ka)t és fel kell hívni a figyelmét arra, hogy a közöltekre az értesítés 
kézhezvételétől számított 15 napon belül írásos észrevételt tehet, melyet az eljárás során 
figyelembe vesznek, A kizárásról szóló, indokolással ellátott írásbeli határozatot ameny-
nyiben a tag e-mail címét megadta, akkor elektronikus   úton e-mailben elektronikus 
és postai ajánlott levél útján is közölni kell az érintett taggal, aki a határozat kézhezvételé-
től számított 30 napon belül a Közgyűléstől kérheti a kizárást kimondó határozat felülvizs-
gálatát. Az indoklásnak tartalmaznia kell a kizárás alapjául szolgáló tényeket és bizonyíté-
kokat. A határozat felülvizsgálatáról a Közgyűlés a soron következő ülésén dönt. 

6.5.   Ha a Tag a 4.§ 2. vagy 3. pontjában foglalt feltételeknek már nem felel meg, az Elnökség 
javaslata alapján a Közgyűlés a tagsági viszony 30 napos határidővel történő felmondásá-
ról dönthet.  
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5. § A MÉSZ SZERVEI 

(1) A MÉSZ SZERVEI ÉS SZEMÉLYI TISZTSÉGEI  

1. Legfőbb döntéshozó szerv: 

a) a Közgyűlés 

2. Két közgyűlés között döntéshozó Vezető szervek: 

b) a Közgyűlés 

c) az Elnökség 

3. Személyi tisztségek: 

a) az Elnök 

b) az Alelnökök 

c) Tiszteletbeli Elnökök 

4. Ellenőrző szerv: 

a) a Felügyelő Bizottság 

5. Bizottságok: 

a) a Fegyelmi Bizottság 

6. Munkaszervek: 

a) a Területi Csoportok 

b) a Szakmai Csoportok 

c) a Különleges Munkabizottságok 

d) a Munkabizottságok 

e) a Titkárság 

 

(2) KÖZGYŰLÉS 

2.1. A Közgyűlés a tagok, a pártoló tagok és a tiszteletbeli tagok összessége, a MÉSZ döntés-
hozó szerve. 

2.2. A Közgyűlés rendes és rendkívüli lehet. 

2.3.  A Közgyűlés összehívása 

2.3.1.  A Közgyűlést az Elnök hívja össze a Közgyűlés jellegének megfelelően, az alábbiak 
szerint: 

a) A rendes közgyűlést évenként kell összehívni. Négyévente a rendes közgyűlés ke-
retében tisztújító közgyűlést kell tartani. 

b) A tagok legalább 10%-ának, írásban előterjesztett indítványára, vagy az Elnökség, 
illetve a Felügyelő Bizottság határozata alapján, valamint a törvényben meghatá-
rozott kötelező esetekben, rendkívüli Közgyűlést kell összehívni. 

2.3.2.  A közgyűlést a tagoknak és a meghívottaknak, a közgyűlést megelőzően legkésőbb a 
15. napig igazolható módon, amennyiben a tag e-mail címét megadta, akkor elekt-
ronikus úton, vagy ajánlott küldeményként postai úton kiküldött meghívóval kell ösz-
szehívni. Írásbeli Igazolható módon történő kézbesítésnek minősül: pl.  az ajánlott 
vagy tértivevényes küldeményként, továbbá a tagnak az elektronikus levelezési címé-
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re történő kézbesítés azzal, hogy az kézbesítés az e-mail kézhezvétele visszaigazo-
lásra kerüljön (elektronikus tértivevény). A Közgyűlés meghívóját a MÉSZ honlapján 
is közzé kell tenni.  

2.3.3.  A Közgyűlés ülését az Egyesület székhelyén, vagy a meghívóban szereplő más helyen 
tarthatja.  

2.3.4.  A meghívónak tartalmaznia kell a közgyűlés helyét, idejét, a határozatképtelenség mi-
att megismételt közgyűlésre vonatkozó figyelmeztetést és információt, valamint a 
közgyűlés javasolt napirendjét, a beszámolók lényegi összefoglalását, tisztújítás ese-
tén a tisztségviselők jelölő listáját. 

2.3.5. A közgyűlési meghívó közzétételétől számított 8 napon belül a tagok és az egyesület 
szervei az Elnöktől írásban a napirend kiegészítését kérhetik, a kiegészítés indokolá-
sával. A napirend kiegészítésének tárgyában az Elnök jogosult dönteni , azzal, hogy 
elutasítás esetén a döntést indokolnia kell. Ha az Elnök a kiegészített napirendet 
elfogadja, azt a napirend meghozatalától számított 3 napon belül kell a tagokkal kö-
zölni elektronikus úton vagy ajánlott levél útján. A kiegészített napirendet a MÉSZ 
honlapján is közzé kell tenni. Ha a napirend kiegészítése iránti kérelemről az Elnök 
nem dönt vagy azt elutasítja, a Közgyűlés a napirend elfogadásáról szóló határozat 
meghozatalát megelőzően külön dönthet a napirend kiegészítésének tárgyában.  

2.4.  A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utalt ügyek: 

a) Az Alapszabály elfogadása, módosítása, 

b) A MÉSZ legutóbbi Közgyűlése óta végzett munkájának megvitatása és értékelése, 
az előző évre vonatkozó éves beszámoló és közhasznúsági melléklet elfogadása, a 
legfontosabb feladatok meghatározása a legközelebbi Közgyűlés időpontjáig ter-
jedő időszakra, a Szövetség működési irányának, programjának meghatározása 
az Alapszabályban rögzített kereteken belül. 

c) Az Elnökség tagjainak és póttagjainak, valamint a Felügyelő Bizottság Elnökének 
és Elnökhelyettesének, tagjainak és póttagjainak, illetve az Elnök és az Alelnökök 
megválasztása, visszahívása, beszámoltatása.  

d) A jelenlegi és korábbi egyesületi tagok, a vezető tisztségviselők és a felügyelőbi-
zottsági tagok vagy más egyesületi szervek tagjai elleni kártérítési igények érvé-
nyesítéséről való döntés; 

e) Döntés tagsági viszony felmondásáról 

f) Döntés az Elnökség határozatai ellen benyújtott fellebbezésekről. 

g) Döntés az Elnökség által a Közgyűlés elé terjesztett javaslatokról,  

h) A MÉSZ vagyonát vagy jövedelmét lényegesen érintő jogügyletek jóváhagyása, a 
tagdíjak megállapítása. 

i) Az olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet az egyesület saját tagjá-
val, vezető tisztségviselőjével, a felügyelőbizottság tagjával vagy ezek hozzátarto-
zójával köt.  

j) A MÉSZ más szervezetben történő tagságának elhatározása, illetve ilyen szerve-
zetből történő kilépésének elhatározása, a MÉSZ által alapítvány vagy gazdasági 
társaság alapításának elhatározása, vagy ilyen szervezetbe történő belépés illetve 
csatlakozás elhatározása,  

k) A MÉSZ jogutód nélküli megszűnésének elhatározása és ennek következtében 
döntés a fennmaradó vagyon felhasználásáról, valamint más egyesületekkel tör-
ténő egyesülésről, illetve az Egyesület szétválásáról.  
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l) döntés mindazon ügyekben, amelyet jogszabály a Közgyűlés hatáskörébe utal. 

2.5. A Közgyűlés határozatképessége 

A Közgyűlés határozatképes, ha azon a szavazásra jogosult tagok több mint 50%-a jelen 
van. 

A Közgyűlésen a tagot – teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazás alap-
ján – a MÉSZ másik tagja is képviselheti. 

Ha egy tag valamely ügyben nem szavazhat, őt az adott határozat meghozatalánál a hatá-
rozatképesség megállapítása során figyelmen kívül kell hagyni. 

A határozat meghozatalakor nem szavazhat az, 

a) akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a jogi személy terhére 
másfajta előnyben részesít; 

b) akivel a határozat szerint szerződést kell kötni; 

c) aki ellen a határozat alapján pert kell indítani; 

d) akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki a jogi személynek nem tagja 
vagy alapítója; 

e) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban 
áll; vagy 

f) aki egyébként személyesen vagy hozzátartozója révén  érdekelt a döntésben. 

Határozatképtelenség esetére a megismételt ülés a határozatképtelen ülést követő későbbi 
időpontra, az eredetivel azonos napirenddel hívható össze. A változatlan napirenddel ösz-
szehívott megismételt ülés a megjelent tagok számától függetlenül határozatképes. 

2.6. Határozathozatal rendje 

A Közgyűlés határozatait nyílt szavazással, törvény vagy az Alapszabály eltérő rendelkezé-
se hiányában a jelenlévő tagok egyszerű szótöbbségével hozza.  

Az Egyesület alapszabályának módosításához a jelenlévő tagok háromnegyedes szótöbb-
ségével hozott határozata szükséges. Az Egyesület céljának módosításához és a jogutód 
nélküli megszűnésének elhatározásához a szavazati joggal rendelkező tagok háromnegye-
des szótöbbséggel hozott határozata szükséges.  

A tisztségviselők és testületi tagok személyének megválasztása titkos szavazással történik.  

Ha a jelenlévő tagok legalább egy tizede úgy kívánja, illetve ilyen értelmű elnökségi hatá-
rozat esetén az Elnök minden esetben köteles titkos szavazást elrendelni. 

A Közgyűlésen az Elnök javaslatára az általános határozathozatal szabályai szerint a tagok 
megválasztják a szavazatszámlálókat, valamint a jegyzőkönyvvezetőt. 

A Közgyűlés határozatait a Határozatok könyvében kell rögzíteni azok meghozatalának dá-
tuma, sorszáma, tárgya, hatálya és a szavazati arányok feltüntetésével.  

A Közgyűlés határozatait a MÉSZ honlapján közzé kell tenni. Amennyiben a határozattal 
valamely személy közvetlenül, név szerint érintett, úgy az adott határozatot az érintett 
személy részére elektronikus és postai ajánlott levél útján is meg kell küldeni.  

2.7. A Közgyűlés résztvevőiről jelenléti ívet kell vezetni. A Közgyűlésről jegyzőkönyv készül, 
amelyet az elnök a jegyzőkönyvvezető és két hitelesítésre felkért tag ír alá. 

2.8. A Közgyűlés ülései nyilvánosak. 

 

(3) AZ ELNÖKSÉG 
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3.1. Az Elnökség jelenleg egy Elnökből, három Alelnökből, négy Tagból és két Póttagból áll. Az 
elnökség a soron következő 2020 évi tisztújítás során akként változik, hogy az Elnökség 
egy Elnökből, két Alelnökből, négy Tagból és két Póttagból áll. 

3.2. Az Elnökség tagjait a Közgyűlés 4 évi időtartamra, a következő tisztújító közgyűlés napjáig 
választja meg. A választott tisztségviselők mandátuma a negyedik év június 30-ig 
tart, a tisztújító Közgyűlést a mandátum lejárta előtt kell megtartani. Kivételes eset-
be a tisztújítás június 30-án túl is megtörténhet, ekkor a választott tisztségviselők 
mandátuma automatikusan meghosszabbodik a tisztújító Közgyűlés napjáig, ügyve-
zető feladatkörrel. 

Az elnökségi tagság megszűnik az elnökségi tag 

a) halálával vagy cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben tör-
ténő korlátozásával, 

b) lemondásával, 

c) visszahívásával, 

d) megbízatásának lejártával,  

e)  MÉSZ-ben tagsági jogviszonyának megszűnésével,  

f) kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével, 

Az elnökségi tagságról történő lemondás elfogadása az Elnökség hatáskörébe tartozik, de 
erről a tényről a következő Közgyűlést tájékoztatni kell.  

Az Elnökség bármely tagját a MÉSZ 20 tagjának írásbeli kezdeményezésére a soron követ-
kező Közgyűlés visszahívhatja. 

Az elnökségi tagság a megszűnésre okot adó körülmény bekövetkezésének napjával szűnik 
meg.  

A megszűnt elnökségi tagi helyre elnökségi póttagot kell az Elnökségbe behívni. A pótta-
gokat a választáskor kapott szavazatuk sorrendjében kell az Elnökségbe felkérni. A póttag 
mandátuma az elnökség többi tagjának tisztségével azonos időtartamra, a következő tiszt-
újító közgyűlésig szól.  

3.3.  Az Elnökség hatásköre 

Két Közgyűlés között a MÉSZ működését az Elnökség irányítja. 

Minden olyan ügy az Elnökség hatáskörébe tartozik, amelyeket az Alapszabály nem utal ki-
fejezetten a Közgyűlés, vagy a MÉSZ más szerveinek hatáskörébe. 

Az ügyvivő elnökség hatásköre korlátozott, a jelen szabályzat 3.4.4. pont c) és e) al-
pontjaiban meghatározott feladatra nem terjed ki. 

Az Elnökség köteles végrehajtani a Közgyűlés határozatait, illetve köteles ellenőrizni ezek 
végrehajtását, amennyiben a végrehajtás a MÉSZ más szerveinek hatáskörébe tartozik. 

A MÉSZ ülésein (gyűlések, szakrendezvények stb.) elhangzott javaslatot, vagy panaszt az 
előterjesztő kívánságára, - amennyiben a jelenlévő Tagok többsége ezzel egyetért - az ülés 
Elnökének döntés végett az Elnökség elé kell terjeszteni. 

3.4. Az Elnökség feladatai: 

3.4.1. Területi Csoportokkal kapcsolatban 

a) írásos kérelem alapján tudomásul veszi a Területi Csoport megalakulását és a Ve-
zető személyét és ezt határozatban rögzíti. 

b)  támogatja a Területi Csoportot helyi tevékenységében és ahhoz – egyetértés ese-
tén – biztosítja a feltételeket. 
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c)  írásos bejelentés alapján tudomásul veszi a Területi Csoport megszűnését. 

3.4.2. Bizottságokkal kapcsolatban 

a) a tagjai sorából a Fegyelmi Bizottság tagjainak megválasztása, továbbá a tagok so-
rából a különleges valamint az állandó munkabizottságok létrehozása, vezetőinek 
megválasztása, 

b) a különleges és állandó munkabizottságok munkaterveinek véleményezése, műkö-
désük összehangolása, beszámoltatása, éves beszámolóinak elfogadása, 

c) nem állandó (hat hónapnál rövidebb időtartamra, alkalmi jelleggel létrehozott) bi-
zottságok, valamint területi csoportok létrehozása, feladatuk meghatározása, mun-
kájuk ellenőrzése és beszámoltatása, 

3.4.3. Tagsági jogviszonnyal kapcsolatban 

a) döntés a tagfelvétel, a tagsági jogviszony megszűnése és a tag kizárása, valamint 
a tagsági viszony felmondására történő javaslat ügyében, 

b) az Alapszabály megsértése esetében a fegyelmi eljárás megindítása, valamint a 
MÉSZ tagjaival szemben az I. fokú fegyelmi jogkör gyakorlása, 

c) összeférhetetlenségi és szakmaetikai ügyekben való döntés. 

3.4.4. MÉSZ rendes működésével kapcsolatban 

a) határoz a MÉSZ rendezvényeiről, megszervezi, vagy irányítja azok megszervezését 
és lebonyolítását, továbbá határoz a kiadványokról és megszervezi vagy irányítja 
azok elkészítését.  

b) felkéri és meghatalmazza a tagok közül a MÉSZ egyes meghatározott eseményeken 
résztvevő képviselőit, 

c) elfogadja a MÉSZ Szervezeti és Működési Szabályzatát, valamint további Szabályza-
tait és a MÉSZ munkaszerveinek középtávú és éves munkaterveit, 

d) előkészíti az éves beszámolót, a közhasznúsági mellékletet és a költségvetési tervet, 
és azt a Felügyelő Bizottság, majd annak véleményével együtt a Közgyűlés elé ter-
jeszti, 

e) az Elnöknek és egyéb személyeknek járó tiszteletdíjak ill. egyéb szakértői díjak meg-
állapítása 

f) dönt a MÉSZ-t külső bizottságokban, szervezetekben, eseményeken képviselő sze-
mélyről, személyekről 

g) javaslatot tesz külső szervezetek által adományozott díjak, elismerések jelöltjeire 

h) dönt a MÉSZ-t, annak meghívása esetén a tervpályázatok Bírálóbizottságaiban kép-
viselő személyről, személyekről, 

3.4.5. Közgyűlés előkészítésével kapcsolatban 

a) meghatározza a rendes Közgyűlés napirendjét és jóváhagyja a rendes Közgyűlés 
időpontját, illetve dönt a rendkívüli közgyűlés összehívásáról, 

b) Előkészíti a Közgyűlés elé terjesztendő anyagokat, így különösen az Alapszabály 
módosítására vonatkozó szöveges javaslatot. 

3.4.6. Az egyesületi vagyon kezelése és az ügyviteli rendszer biztosítása, így különösen: 

a) az egyesu leti vagyon kezele se, a vagyon felhaszna la sa ra e s befektete se re 
vonatkozo , a ko zgyu le s hata sko re be nem tartozo  do nte sek meghozatala e s 
ve grehajta sa; 
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b)  re szve tel a ko zgyu le sen e s va laszada s az egyesu lettel kapcsolatos ke rde sekre; 

c)  a tagsa g nyilva ntarta sa; 

d) az egyesu let hata rozatainak, szervezeti okiratainak e s egye b ko nyveinek 
vezete se; 

e) az egyesu let mu ko de se vel kapcsolatos iratok mego rze se 

f) az egyesu letet e rinto  megszu ne si ok fenna lla sa nak mindenkori vizsga lata e s 
annak beko vetkezte esete n az e to rve nyben elo í rt inte zkede sek megte tele; e s 

g) do nte s mindazon ke rde sben, amelyet jogszaba ly vagy alapszaba ly nem utal a 
ko zgyu le s vagy ma s szerv hata sko re be. 

3.5 Az Elnökség köteles 

a) a tagok javaslatait, észrevételeit és panaszait azok megérkezésétől számított 30 
napon belül kivizsgálni és ezekkel kapcsolatos állásfoglalásairól, döntéseiről az 
érdekelteket értesíteni, 

b) a tagokat az Elnökség határozatairól, a MÉSZ Bizottságaiban folyó munkáról és 
a MÉSZ-szel kapcsolatos ügyekről folyamatosan tájékoztatni. 

3.6. Az Elnökség tagjai megbízásuk lejáratával újraválaszthatók. 

3.7.  

Az Elnökség üléseit szükség szerint, de évente legalább hat alkalommal tartja. Az elnökségi 
ülést az elnök legalább 8 nappal az ülés időpontja előtt írásban, a napirend közlésével, pos-
tai vagy elektronikus úton igazolható módon kiküldött meghívóval, elsődlegesen az egye-
sület székhelyére hívja össze. Írásbeli igazolható módon történő kézbesítésnek minősül: pl. 
ajánlott vagy tértivevényes küldeményként, továbbá a tagnak az elektronikus levelezési 
címére történő kézbesítés azzal, hogy a kézbesítés kézhezvétel visszaigazolásra kerüljön 
(elektronikus tértivevény). 

Az Elnökség rendkívüli ülését 10 munkanapon belül össze kell hívni, amennyiben az El-
nökség tagjainak 1/3-a, vagy a Felügyelő Bizottság, vagy a MÉSZ legalább 50 tagja ezt írás-
ban kéri. 

Az Elnökség ülései nyilvánosak. Egyes napirendi pontok megtárgyalására, amennyiben 
azok jellege indokolja, az Elnök zárt ülés megtartását is elrendelheti. 

3.8. Az Elnökség akkor határozatképes, ha annak ülésén az Elnök vagy egy Alelnök, és az el-
nökségi tagok legalább 50%-a + 1 fő jelen van személyesen, vagy elektronikus hírközlő 
eszköz segítségével. Határozatképtelenség esetére új ülést kell összehívni, amelynek hatá-
rozatképességére az eredeti előírások vonatkoznak. 

Az Elnökségi tag az elnökségi ülésen tagsági jogait személyes részvétel helyett elektroni-
kus hírközlő eszközök igénybevételével is gyakorolhatja (és a határozatképesség szem-
pontjából ilyen esetben az ülésen résztvevőként kell számításba venni) amennyiben az 
ülésen részt vevők azonosítása és közöttük a kölcsönös és korlátozásmentes kommuniká-
ció biztosított (távollevők közötti ülés tartása). 

Az igénybe vehető elektronikus hírközlő eszközök: mobiltelefon, skype internetes kép- és 
hang továbbítására alkalmas programok. 

Alkalmazásának feltételei: Az elektronikus hírközlő eszköz közvetítésével tartott ülésen 
elhangzottakat és a meghozott döntéseket úgy kell rögzíteni, hogy azok a keletkezésüktől 
számított legalább 5 évig ellenőrizhetőek legyenek. 

Az alkalmazásának feltétele és módja, dokumentáció telekommunikációs elektronikus 
hírközlő eszközök használata esetén: 
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A diktafonnal rögzített anyag alapján az ülésen kijelölt személy az elnökségi ülésen el-
hangzottakat úgy foglalja jegyzőkönyvbe, hogy az a távollévő elnökségi tag hozzászólásait 
és leadott szavazata dokumentálását is a valós időbeli eseményeknek megfelelően doku-
mentálja. 

A hangrögzítés megkezdésekor a jelenlévő és a távollévő résztvevők szóban nyilatkoznak 
arról, hogy a hangrögzítéshez hozzájárulnak. Rögzített szóbeli hozzájáruló nyilatkozatok 
hiányában elektronikus úton ülést tartani nem lehet. 

Az elkészült jegyzőkönyvet az ülés résztvevőinek elektronikus úton meg kell küldeni átné-
zésre, jóváhagyásra. A jegyzőkönyv jóváhagyásának határideje annak megküldésétől szá-
mított 5 munkanap. 

A jegyzőkönyvet készítő személy további 5 munkanapon belül gondoskodik a javasolt ki-
egészítések átvezetéséről, illetve az emlékeztető véglegesítéséről. A jegyzőkönyv végle-
gesnek tekintendő, amennyiben arra észrevétel nem érkezik a résztvevőktől. 

Az elnökség ülés tartása nélkül is hozhat határozatot.   

Ülés tartása nélküli döntés esetén a A határozathozatalt az Elnök, a határozati tervezet-
nek a tagok részére írásban, igazolható módon, e-mailben elektronikus úton történő meg-
küldésével kezdeményezheti.  

A tagok számára a tervezetet úgy kell megküldeni, hogy a kézhez vételétől számított lega-
lább nyolcnapos határidőt kell biztosítani arra, hogy szavazatukat megküldjék az Elnök ré-
szére. A tervezetet akkor kell megküldöttnek tekinteni, ha az elektronikus úton feladott 
tervezetet tartalmazó elektronikus levelet a tag elektronikus erre alkalmas eszközén 
megnyitották és erről elektronikus levélben, visszaigazolás érkezett. A megérkezett vissza-
igazolásokat ki kell nyomtatni és a tervezet eredeti példánya mellé kell csatolni.  

A határozathozatal akkor eredményes, ha legalább annyi szavazatot megküldenek az El-
nök részére, amennyi a határozatképességéhez szükséges lenne eredményességére az  
ülés tartásara vonatkozó szabályok az irányadóak esetén.  

Az írásbeli határozathozatal akkor eredményes, ha legalább a kérdés eldöntéséhez szük-
séges szavazati aránynak megfelelő számú egyező (igen, vagy nem) szavazat beérkezik.  

Ülés tartása nélküli döntéshozatalnál Elektronikus úton történő szavazás csak akkor 
kezdeményezhető, ha minden elnökségi tag rendelkezik elektronikus elérhetőséggel, és 
annak címe az összes tag számára elérhető.  

Ha bármely tag az ülés megtartását kívánja, az elnökségi ülést az Elnöknek össze kell hív-
nia. 

A szavazásra megszabott határidő utolsó napját követő három napon belül – ha valameny-
nyi tag szavazata ezt megelőzően érkezik meg, akkor az utolsó szavazat beérkezésének 
napjától számított három napon belül – az Elnök megállapítja a szavazás eredményét, és 
azt további három napon belül közli a tagokkal.  

A határozathozatal napja a szavazási határidő utolsó napja, ha valamennyi szavazat ko-
rábban beérkezik, akkor az utolsó szavazat beérkezésének napja.  

Írásbeli határozathozatal akkor eredményes, ha legalább a kérdés eldöntéséhez 
szükséges szavazati aránynak megfelelő számú egyező (igen, vagy nem) szavazat 
beérkezik elektronikus úton. 

Az elektronikus hírközlő eszköz felhasználásával ülés tartása nélkül meghozott határoza-
tokat úgy kell rögzíteni, hogy azok utóbb később is ellenőrizhetőek legyenek. Az elnökség 
ülés tartása nélkül hozott határozatáról jegyzőkönyvet is kell készíteni, amelyet az Elnök 
aláírásával hitelesít. 
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3.9. Az Elnökség határozatait a jelenlévők egyszerű szótöbbségével, nyílt szavazással hozza. 
Ülés tartása nélküli döntéshozatal esetén a tagok egyszerű többsége vagy a döntés-
hez egyébként szükséges szavazati arány az irányadó, 

Szavazategyenlőség esetén a javaslatot elvetettnek kell tekinteni és a következő alkalom-
mal ismét szavazásra kell bocsátani. 

Az Elnök köteles név szerinti szavazást elrendelni, amennyiben az Elnökség jelen lévő tag-
jainak legalább 1/3-a ezt kívánja. 

Amennyiben az Elnökség jelen lévő tagjainak 1/3-a kéri, az Elnök az adott napirendi pont-
ra vonatkozóan köteles titkos szavazást elrendelni.  

Az Elnökség határozathozatalában nem vehet részt az, aki vagy akinek Ptk. szerinti köze-
li hozzátartozója a határozat alapján 

a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, 

b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként ér-
dekelt. (Nem minősül előnynek a MÉSZ célja szerinti juttatásainak keretében bárki 
által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás.) 

Bármely közhasznú szervezet jogutód nélküli megszűnését követő három évig nem lehet 
más közhasznú szervezet – így a MÉSZ - vezető tisztségviselője (elnöke, alelnöke, elnökségi 
tagja) sem az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be – annak megszűntét 
megelőző két évben legalább egy évig – vezető tisztséget, amely az állami adó- és vámható-
ságnál nyilvántartott adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki, amellyel szemben az állami 
adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel, amellyel szemben az állami adó- és 
vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott, vagy üzletlezárást helyettesítő bírságot 
szabott ki, amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló tör-
vény szerint felfüggesztette vagy törölte.  

A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasz-
nú szervezetet – így a MÉSZ-t is – előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyide-
jűleg más közhasznú szervezetnél is betölt. 

3.10. Az Elnökség határozatait a MÉSZ honlapján közzé kell tenni. Amennyiben a határozatban 
valamely személy érdekelt, úgy részére a határozatot közvetlenül, elektronikus levél és pos-
tai ajánlott levél útján is meg kell küldeni. 

3.11. Az Elnökség a tisztújítás előkészítése céljából a tagok közül választott, 3 tagú Jelölő Bizott-
ságot nevez ki.  A Jelölő Bizottság javaslatot tesz az elnökségi tagok jelölő listájára, az elnöki 
és alelnöki tisztségekre jelöltekre, a Felügyelő Bizottság elnökére, helyettesére, tagjaira és 
póttagjaira. Az Elnökség a Jelölő Bizottság jelölési javaslatait legfeljebb öt fővel kiegészítheti. 

 

(4) SZEMÉLYI TISZTSÉGEK - AZ ELNÖK, AZ ALELNÖKÖK ÉS A TISZTELETBELI ELNÖKÖK 

4.1. Elnök 

4.1.1. Az Elnök képviseli a MÉSZ-t harmadik személyek, különösen a hatóságok, bíróságok, és 
a Magyar Építész Kamara előtt, továbbá más kamarákkal, hazai és külföldi társadalmi 
szervezetekkel és harmadik személyekkel szemben. 

Az Elnök a Magyar Építész Kamarával, annak a területi kamaráivakkal, a Mesteriskolá-
val és a Vándoriskolával folyamatos kapcsolatot tart.  

4.1.2. Az Elnök feladatai: 

a) összehívja a Közgyűlést és az Elnökséget, ez utóbbi üléseinek napirendi pontjait 
meghatározza. A MÉSZ legfőbb szervének és vezető szervének ülésein elnököl, a ta-
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nácskozást vezeti, a szavazást elrendeli, a határozatok közzétételéről, az érintettek 
számára történő megküldéséről és végrehajtásáról gondoskodik, 

b) a MÉSZ levelezését, szerződéseit és egyéb okiratait a MÉSZ nevében aláírja, 

c) javaslatot tesz az Elnökségnek a MÉSZ-tagok jutalmazásra, kitüntetésre történő fel-
terjesztésére, 

d) a bejelentett panaszok és javaslatok ügyében intézkedik, illetve azokat a MÉSZ ille-
tékes szervei elé terjeszti, 

e) beszámol az Elnökség tevékenységéről a Közgyűlésen, 

f) jogkörét az Elnökség jóváhagyásával az Alelnök(ök)re átruházhatja, 

g) közvetlenül irányítja és ellenőrzi a Titkárság működését, a Titkár, valamint a titkár-
sági dolgozók vonatkozásában gyakorolja a munkáltatói jogokat, 

h) a Felügyelő Bizottság Elnökével együtt gondoskodik a MÉSZ Alapszabály, a Szerve-
zeti és Működési Szabályzat, a Pénzkezelési Szabályzat, valamint a további szabály-
zatoknak megfelelő működéséről, 

i) összehangolja és irányítja az alkalmi bizottságok munkáját, 

j) előkészíti az állandó munkabizottságok vezetőinek az Elnökség ülésén és a Közgyű-
lésen történő beszámoltatását, 

k) beszámol tevékenységéről az Elnökség, továbbá a MÉSZ tevékenységéről a Közgyű-
lés előtt. 

4.2. Alelnökök  

4.2.1. Az Alelnökök a MÉSZ Elnökének általános helyettesei. Az Elnök távollétében, illetve 
akadályoztatása esetén, vagy tisztségének megszűnése estén az új Elnök megválasz-
tásáig terjedő időszakban az előre megállapított munkamegosztás szerint az Elnök 
jogkörét együttesen gyakorolják. 

4.2.2. Figyelemmel kísérik és összehangolják a MÉSZ állandó munkabizottságainak műkö-
dését. Koordinációs munkájukról az Elnökségnek rendszeresen beszámolnak és a 
munkabizottságok javaslatait közvetítik az Elnökség felé,  

4.2.3. Jogosultak a MÉSZ bármelyik munkabizottságában – a különleges munkabizottságok 
kivételével – a bizottság elnöki (vezető) jogkör gyakorlását ideiglenesen átvenni. A 
jogkör ideiglenes átvételét az Elnökségnek be kell jelenteni. 

4.3. Tiszteletbeli Elnök 

4.3.1. A MÉSZ Közgyűlése a legalább két alkalommal megválasztott, eredményes munkát 
végző korábbi Elnökét az Elnökség javaslatára, megbecsülésének kifejezéseként és ta-
pasztalatainak hasznosítása érdekében egyszerű szótöbbséggel Tiszteletbeli Elnöknek 
választhatja.  

4.3.2. A Tiszteletbeli Elnök tisztsége életre szóló.  

4.3.3. A Tiszteletbeli Elnököt tanácskozási joggal meg kell hívni az Elnökségi ülésekre, vala-
mint a MÉSZ hivatalos rendezvényeire. 

A Tiszteletbeli Elnököt a hivatalban lévő Elnök felkérheti ünnepi protokolláris esemé-
nyeken a MÉSZ képviseletére, valamint írásbeli felhatalmazással egyes esetekben a 
MÉSZ nevében dokumentumok aláírására. 

 

(5) FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG 

5.1. A Felügyelő Bizottság a MÉSZ ellenőrző, felügyelő feladatokat ellátó szerve. 

105



 

5.2. A Felügyelő Bizottság Elnökből, Elnökhelyettesből, két tagból és két póttagból áll, akiket a 
tisztújító Közgyűlés az Elnökség tagjaival egy időben választ meg. A Felügyelő Bizottság a 
soron következő 2020 évi tisztújítás során akként változik, hogy Elnökből, Elnökhelyet-
tesből, egy tagból és egy póttagból áll, akiket a tisztújító Közgyűlés az Elnökség tagjaival 
egy időben választ meg. A választás négy évre, a következő tisztújító Közgyűlés napjáig 
évében június 30-ig szól. A Bizottság Elnöke, Elnökhelyettese és tagjai megbízásuk le-
jártával újraválaszthatók. 

5.3. A Felügyelő Bizottságban betöltött tagság megszűnik a választott személy 

a) halálával vagy cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben tör-
ténő korlátozásával, 

b) lemondásával, 

c) visszahívásával, 

d) megbízatásának lejártával, 

e) kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével, 

f) MÉSZ-ben tagsági jogviszonyának megszűnésével. 

5.4. Nem lehet a Felügyelő Bizottság Elnöke, Elnökhelyettese vagy Tagja az a személy, aki 

a) a MÉSZ Elnöke, Alelnöke, az Elnökség tagja vagy a MÉSZ más választott bizottságának 
tagja  

b) a MÉSZ-szel a megbízatásán kívül más tevékenység kifejtésére irányuló munkavi-
szonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály más-
ként nem rendelkezik, 

c) a MÉSZ célja szerinti juttatásból részesül – kivéve a bárki által megkötés nélkül igény-
be vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, 

d) illetve az a)-c) pontban meghatározott személyek hozzátartozója. 

Bármely közhasznú szervezet jogutód nélküli megszűnését követő három évig nem 

lehet más közhasznú szervezet – így a MÉSZ – Felügyelő Bizottságának elnöke, elnök-

helyettese vagy tagja sem az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be – 

annak jogutód nélküli megszűnését megelőző két évben legalább egy évig – vezető 

tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyen-

lítette ki; amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt 

tárt fel; amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést al-

kalmazott, vagy üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki; amelynek adószámát az 

állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény szerint felfüggesztette 

vagy törölte. 

A Felügyelő Bizottság Elnöke, Elnökhelyettese vagy Tagja, illetve az ennek jelölt sze-
mély köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet – így a MÉSZ-t is – előzetesen 
tájékoztatni arról, hogy vezető tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is 
betölt. 

A Felügyelő Bizottság Elnöke, Elnökhelyettese és Tagjai, valamint az Elnök, az Alelnö-
kök, továbbá az Elnökség tagjai kötelesek megbízásukról lemondani tartós – hat hó-
napot meghaladó - akadályoztatásuk esetén. 

Amennyiben az érintett személy akadályoztatása hat hónapnál rövidebb ideig tart, 
úgy az Elnököt az Elnökhelyettes, a Tagokat pedig a Póttagok, a választáskor kapott 
szavazatok száma szerinti sorrendben helyettesítik. 
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5.4. A Felügyelő Bizottság feladata a MÉSZ Alapszabály, a Szervezeti és Működési Szabályzat, 
és az egyéb Szabályzatok szerinti működésének és gazdasági ügyeinek ellenőrzése, 
amelyhez szükség szerint gazdasági szakember segítségét veszi igénybe, melynek költsé-
ge az Egyesületet terheli. 

A Felügyelő Bizottság megvizsgálja az Elnökség által készített éves beszámolót és köz-
hasznúsági mellékletet és az azokkal kapcsolatos megállapításairól jelentést terjeszt a 
Közgyűlés elé. 

5.5. A Felügyelő Bizottság Elnöke jogosult az Elnökség ülésein részt venni, vagy képviseleté-
ről a Felügyelő Bizottság Elnökhelyettese vagy tagja útján gondoskodni. 

5.6. A Felügyelő Bizottság Elnöke, Elnökhelyettese és Tagjai a Közgyűlés és az Elnökség mun-
kájában e tisztségük kapcsán tanácskozási joggal vesznek részt. 

5.7. A Felügyelő Bizottság tevékenységéről, továbbá az annak során szerzett tapasztalatairól 
és megállapításairól köteles a Közgyűlés előtt beszámolni. 

5.8. A Felügyelő Bizottság legalább évente egyszer köteles ülést tartani, amelyet a testület El-
nöke – akadályoztatása esetén az Elnökhelyettes -, az ülést megelőző legkésőbb 5. napon 
ajánlott postai küldeményként vagy elektronikus úton, e-mailben küldött írásbeli meg-
hívóval hív össze.  A meghívónak az ülés időpontjának és helyének megjelölésén túl tar-
talmaznia kell a megtárgyalásra kerülő napirendet is.  

A Felügyelő Bizottság ülései nyilvánosak. Amennyiben a napirend jellege, azt indokolja, a 
Felügyelő Bizottság elnöke az adott napirendi pont tárgyalásáról a nyilvánosságot kizár-
hatja.  

A Felügyelő Bizottság ülése akkor határozatképes, ha azon a testület tagjainak (beleértve 
a tisztségviselőket is) több mint 50%-a jelen van.  

A Felügyelő Bizottság a határozatait egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza.  

Szavazategyenlőség esetén a javaslatot elvetettnek kell tekinteni és a következő alka-
lommal ismét szavazásra kell bocsátani. 

 

 

(6) VÁLASZTOTT BIZOTTSÁGOK - FEGYELMI BIZOTTSÁG  

6.1. A Bizottság Elnökből és két Tagból áll, akiket az Elnökség valamely tag elleni fegyelmi el-
járás elrendelésével egyidejűleg, esetenként választ a fegyelmi ügy kivizsgálására. A Bi-
zottság tagja lehet bármely, az adott ügyben nem érintett MÉSZ-tag, aki nem tagja az El-
nökségnek. 

6.2. Feladata a MÉSZ tagjai vagy testületei ellen felmerülő fegyelmi ügyek kivizsgálása és az 
üggyel kapcsolatos írásbeli állásfoglalás kialakítása, és annak – a Bizottság javaslatával 
együtt - az Elnökség elé terjesztése. 

6.3. A Fegyelmi Bizottság e jogkörében eljárva jogosult a MÉSZ bármely tagjától írásban vagy 
szóban információt, illetve a MÉSZ-en kívüli személyektől tájékoztatást kérni, továbbá 
bármely iratot, dokumentumot megvizsgálni. 

6.4. Amennyiben az Elnökség a Bizottság állásfoglalását elfogadja, úgy egyidejűleg intézkedik 
annak visszahívásáról. Ha az Elnökség szükségesnek látja, az állásfoglalás kiegészítését, 
illetve további vizsgálatot rendelhet el. 

 

(7) KIZÁRÁSI ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI SZABÁLYOK 
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7.1 Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékeny-
sége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. 

7.2. Ha a vezető tisztségviselő jogi személy, a jogi személy köteles kijelölni azt a természetes 
személyt, aki a vezető tisztségviselői feladatokat nevében ellátja. A vezető tisztségvise-
lőkre vonatkozó szabályokat a kijelölt személyre is alkalmazni kell. 

7.3. A vezető tisztségviselő ügyvezetési feladatait személyesen köteles ellátni. 

7.4. Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen sza-
badságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos követ-
kezmények alól nem mentesült. 

7.5. Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit vala-
mely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben 
megjelölt tevékenységet folytató jogi személy vezető tisztségviselője nem lehet. 

7.6. Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető tisztségvise-
lő az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől. 

7.7. A felügyelőbizottság tagja az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a te-
vékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. Nem lehet a felügyelőbizott-
ság tagja, akivel szemben a vezető tisztségviselőkre vonatkozó kizáró ok áll fenn, továbbá 
aki, vagy akinek a hozzátartozója a jogi személy vezető tisztségviselője. 

 

6. § A MÉSZ MUNKASZERVEI 
 

(1) Területi Csoportok 

a)  A MÉSZ tagjai Területi Csoportot hozhatnak létre. A Területi Csoport megalakítását írás-
ban be kell jelenteni az Elnökségnek, amely azt nyilvántartásba veszi.  

b) A Területi Csoport célja az, hogy keretet biztosítson a MÉSZ tagjai számára ahhoz, hogy a 
MÉSZ tagsággal kapcsolatos tevékenységüket helyben fejthessék ki és a Vezető segítsé-
gével tarthassák a kapcsolatot a MÉSZ szerveivel. 

c) Területi Csoportot legalább öt MÉSZ tag alakíthat, akiknek bejelentett lakhelyük az adott 
megyében, avagy régióban van és szakmai tevékenységük is ahhoz a területhez kapcso-
lódik. A Területi Csoport tagjai közül Vezetőt választ.  

d) A Területi Csoport saját ügyrendje szerint működik, véleménye a csoport tagjai egyéni 
véleményeinek összessége. 

e) A Területi Csoport a MÉSZ nevében jogokat nem gyakorolhat, kötelezettségeket nem vál-
lalhat. 

f) A Területi Csoport nem jogi személy, ezért gazdálkodása a MÉSZ keretein belül történik. 

g)  A Területi Csoport tagjának joga van a „MÉSZ (Terület vagy megye név feltüntetéssel) 
Csoport Tagja” megnevezést használni.  

h) A Területi Csoport megszűnik, ha tagjainak létszáma 5 fő alá csökken. Erről a Vezető be-
jelentést tesz az Elnökségnek. 

 (2)  Szakmai Csoportok 

A MÉSZ tagjai – az Elnök, vagy az Elnökség előzetes jóváhagyása esetén - szakmai csoportot 
hozhatnak létre. 
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a) Szakmai csoportot min. 10 fő MÉSZ tag alakíthat. A csoport maga választja meg Vezetőjét, 
határozza meg szakmai céljait és működésének ügyrendjét. 

b) A MÉSZ tagjai egyszerre több szakmai csoport tagjai is lehetnek. 

c) A szakmai csoport célja, hogy szervezeti keretet biztosítson egy szűkebb szakmai közös-
ség, építészeti felfogás, vagy szakmai program, vagy meghatározó személyiség köré cso-
portosuló MÉSZ tagok számára. 

d) A szakmai csoportot annak Vezetője képviseli. 

e) A szakmai csoport Vezetője és a MÉSZ Elnöke a feladatok összehangolásában megálla-
podnak. 

(3) Munkabizottságok 

1. A MÉSZ két Közgyűlés közötti időszakra állandó munkabizottságokat és - szükség szerint 
- alkalmi munkabizottságokat hozhat létre. 

2. Az állandó munkabizottságok feladata egy-egy kiemelkedően fontos szakmai terület tar-
tós művelése és ezen keresztül az Elnökség munkájának alátámasztása. 

3. Az alkalmi munkabizottságok feladata egy-egy meghatározott, rövid időn belül megvaló-
sítható feladat elvégzése és ennek eredményeként javaslat kidolgozása az Elnökség szá-
mára. 

4. Az állandó munkabizottság alakítását az Elnökség határozza el. A munkabizottság műkö-
désére az Elnökség határozata és irányítása a mérvadó. Az állandó munkabizottságok te-
vékenységének összehangolása az Elnök feladata. 

5. Alkalmi munkabizottságot az Elnökség alakít, működésére a létrehozó Elnökségi határo-
zat a mérvadó. Elvi irányítása az Elnök feladata. 

6. Az Elnökség - szükség esetén - már működő állandó munkabizottságot is megbízhat 
meghatározott, a bizottság működési körébe vágó rövid időn belül megvalósítható fela-
dattal. 

 (4) Különleges Munkabizottságok 

1. A MÉSZ Elnöksége tartós, különleges feladat ellátására - ilyennek minősül a MÉSZ 
rendszeresen megjelenő kiadványainak szerkesztése (MÉ), fél évet meghaladó idő-
tartamú továbbképzési formák irányítása és a MÉSZ egyéb munkaszerveinek tevé-
kenységi körét meghaladó gazdasági jellegű vagy külső szervhez kapcsolódó állandó 
tevékenység testületi irányítása, - meghatározott időre, de legfeljebb két tisztújító 
Közgyűlés közötti időszakra különleges bizottságokat hozhat létre. 

2. A Bizottság(ok) vezetőjét és a vezető helyettesét az Elnökség választja meg. 

3. A Bizottság(ok) tagjait a Vezető javaslatára az Elnökség kéri fel. 

4. A Bizottság(ok) vezetője (Elnöke) köteles az Elnökséget a Bizottság tevékenységéről 
tájékoztatni, rendszeresen beszámolni, valamint a Bizottságot az Elnökség által jó-
váhagyott munkaterv és a Bizottság ügyrendje szerint irányítani. 

(5) A TITKÁRSÁG 

1. A Titkárság a MÉSZ ügyviteli végrehajtó szerve. 

A Titkárság feladatai: 

a) a MÉSZ keretei között folyó társadalmi munka megszervezése, 

b) a MÉSZ ügyvitelével és gazdálkodásával összefüggő tevékenység megszervezése, 
végrehajtása és nyilvántartása, 

c) a MÉSZ vagyonának kezelése, 
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d) a könyvtár és egyéb szolgáltatások működtetése. 

2. A Titkárság a MÉSZ Alapszabálya és ügyrendje szerint tevékenykedik. 

3. A Titkárság hivatali vezetője a Titkár, akit az Elnök munkáltatói jogkörben nevez ki. 

4. A Titkár az Elnökség ülésein az adminisztrációs feladatok ellátásában vesz részt. 

5. A Titkár köteles a MÉSZ vezető- és munkaszerveivel együttműködni.  

 

7. § A MÉSZ BEVÉTELE ÉS VAGYONA 

1. A MÉSZ bevétele a következőkből áll: 

a) tagdíjak, melyek nagyságát a Közgyűlés határozza meg, 

b) a MÉSZ tevékenységéhez kapcsolódó szolgáltatások, rendezvények bevétele, 

c) állami támogatás, 

d) a MÉSZ vagyonának hasznosítása folytán keletkező bevételek, 

e) A MÉSZ szervezésében megvalósuló szakmai tevékenység bevétele, 

f) a MÉSZ részére juttatott adományok, örökségek, valamint egyéb bevételek, 

g) alapítványi támogatások. 

h) magán-, önkormányzati, ill. állami intézmények célzott támogatásai, 

i) pályázatok útján elnyert támogatások. 

2.  A MÉSZ vagyonát tételesen a vagyonleltár tartalmazza. 

3. A MÉSZ a gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a jóváhagyott költségve-
tés keretein belül a jelen Alapszabályban meghatározott közhasznú tevékenységekre fordít-
ja. A MÉSZ tartozásaiért saját vagyonával felel, a tagok a MÉSZ tartozásaiért saját vagyonuk-
kal nem tartoznak felelősséggel. 

4. A MÉSZ befektetési tevékenységet nem folytat, erre figyelemmel befektetési szabályzattal 
sem rendelkezik. 

5. A MÉSZ az éves beszámolót az általános szabályok szerint fogadja el. 

 

8. § ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

8.1. Szervezeti és Működési Szabályzat 

A jelen Alapszabályban nem szabályozott szervezeti és működési kérdésekről az Elnökség 
által elfogadott Szervezeti és Működési Szabályzat rendelkezik.  

A Szervezeti és Működési Szabályzatban rendelkezni kell olyan nyilvántartás vezetéséről, 
amelyből a Közgyűlés, az Elnökség és a Felügyelő Bizottság döntéseinek tartalma, időpontja 
és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya (személye) megállapítható. 

 

8.2. Nyilvánosság 

A MÉSZ szervei döntéseinek érintettekkel való közlési, illetve nyilvánosságra hozatali mód-
ját a jelen Alapszabály akként szabályozza, hogy – az érintetteknek történő közvetlen kikül-
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désen túl a MÉSZ honlapján teszik közzé a vezető szervek döntéseiről szóló jegyzőkönyvet, 
illetve határozatait, a Felügyelő Bizottság határozatait, továbbá a MÉSZ hatályos Alapszabá-
lyát, Szervezeti és Működési szabályzatát, valamint a Közhasznúsági Mellékletet. 

A MÉSZ működésével kapcsolatos iratokba betekinteni a Titkársággal történő előzetes idő-
pont-egyeztetés alapján a 1088 Budapest, VIII. ker. Ötpacsirta u. 2. sz. alatti MÉSZ székház-
ban hétköznapokon munkaidőben lehet.  

A MÉSZ működésének, szolgáltatásai igénybevétele módjának, beszámolói közlésének nyil-
vánosságát akként biztosítja, hogy az ezekkel kapcsolatos szervezeti eseményekről, rendez-
vényekről és szolgáltatás igénybevételi lehetőségekről szóló tájékoztatót, továbbá az elfoga-
dott szervezeti beszámolókat a MÉSZ hivatalos internetes honlapján közzéteszi.  

A testületi ülésekről, rendezvényekről azok időpontját megelőző legkésőbb 8. napon a fenti 
módon kell tájékoztatni a nyilvánosságot. 

A testületek döntéseiről szóló hirdetményt a szervezeti eseményt követő  

- legkésőbb 5. napon a hivatalos internetes honlapon,  

- kell közzétenni. 

A MÉSZ szolgáltatásai igénybevételének lehetőségét az igénybevétel kezdő időpontját meg-
előző legkésőbb 5. napon kell közzétenni a fenti módon. Az erre vonatkozó hirdetményben 
meg kell jelölni az igénybevétel módjának technikai feltételeit (pl.: rendezvény nyitva tartá-
sának ideje, az egyszerre igénybevevők létszáma stb.), az időpont (időtartam) és a helyszín 
pontos feltüntetésével. 

8.3. A hang és képfelvétel készítése, adatvédelmi rendelkezések:  

A MÉSZ testületi szerveinek ülésein a MÉSZ jogosult hang- illetve képfelvételt készíteni az 
ülésről azzal a céllal, hogy az ott történt események, nyilatkozatok hitelesen reprodukálha-
tóak legyenek. Az adatkezelés a résztvevők írásbeli hozzájárulásán alapul. Az adatkezelésre 
és adatfeldolgozásra az érintett testületi szervek tagjai, az általuk ezzel megbízott szemé-
lyek, illetve minden esetben az Elnökség tagjai, illetve az általuk ezzel megbízott személyek 
jogosultak. Az adatkezelés időtartama az adatok felvételétől számított 5 év. Az adatok meg-
ismerésére az adatkezelésre és adatfeldolgozásra jogosult személyeken túl bíróságok, ható-
ságok, illetve azon személyek jogosultak, akiknek jogai, jogos érdekei érvényesítéséhez ezen 
adatok ismerete szükséges.  

Az érintettek jogaira és jogorvoslati lehetőségeire az információs önrendelkezési jogról és 
az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény és az Európai Parlament és a Ta-
nács 2016/679 Rendelete (GDPR) rendelkezései az irányadók.  

Az érintetteteket az adatkezelés megkezdése előtt egyértelműen és részletesen tájékoztatni 
kell az adataik kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljá-
ról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatke-
zelés időtartamáról, arról, ha az érintett személyes adatait az adatkezelő az Info.tv. 6.§ (5) 
bekezdése alapján kezeli, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatás-
nak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetősé-
geire is. 

A jelen Alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv és az egyesülési 
jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 
2011. évi CLXXV. törvény (Civil tv.) rendelkezései az irányadók.  

 

A 2019. évi május hó 27. napján megtartott megismételt közgyűlésen elhatározott módo-
sításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályt a mai napon az Egyesület törvényes 
képviselőjeként aláírásommal hitelesítem.  
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Budapest, 2019. év május hó 27. napján  

 

 _________________________________________  

Dr. Krizsán András Géza 

A MÉSZ elnöke 

 

Elnöki záradék: 

Igazolom, hogy az Alapszabály egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az Alapszabály 

módosítások alapján hatályos tartalmának.  

Budapest, 2019. év május hó 27. napján  

 

 _________________________________________  

Dr. Krizsán András Géza 

A MÉSZ elnöke 

 

Jelen Alapszabályt módosította a Közgyűlés 2021. szeptember 13-án megtartott ülésén a 
……………….. határozattal. Hatályos 2021. szeptember 14-től. 

 

 

 

 _________________________________________  

Dr. Krizsán András Géza 

A MÉSZ elnöke 
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