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MEGHÍVÓ 
 

Tisztelt MÉSZ Tagunk! 
  
  

Ezúton meghívom a Magyar Építőművészek Szövetsége 2019. évi rendes Közgyűlésére. 
  
Helyszín:              Magyar Építőművészek Szövetsége székháza 

(1088 Budapest, Ötpacsirta u. 2) 
Kós Károly terem 

  
Időpont:              2019. május 27. hétfő 14.00 óra (regisztráció: 13.00 órától) 
  
Határozatképtelenség esetén a megismételt Közgyűlés 2019. május 27-én, 14 óra 30 percre kerül 
összehívásra változatlan napirenddel a Magyar Építőművészek Szövetsége székháza Kós Károly 
termébe. A változatlan napirenddel összehívott megismételt közgyűlés a megjelent tagok számától 
függetlenül határozatképes. 
 
Program: 
  
Himnusz 
Megnyitó           Krizsán András DLA elnök, MÉSZ 
Köszöntők         Földváry Gábor miniszteri biztos 
                            Marosi Miklós, MMA alelnöke 
                            Dr. Hajnóczi Péter elnök, MÉK 
                            Winkler Barnabás DLA, elnök, SZIMA Építőművészeti Osztály 

Simonffy Márta elnök, Magyar Képzőművészek és Iparművészek Szövetsége 
                                
Vedres-díj átadás 

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

 Szünet 
  
Ügyrendi döntések 
                               Határozatképesség megállapítása 
                               Levezető elnök megválasztása 
                               Jegyzőkönyvvezető és hitelesítők megválasztása 
                               Szavazatszámláló Bizottság megválasztása 
                               Napirend elfogadása 
Napirend 

1. Elnöki beszámoló: Dr. Krizsán András Géza elnök 
Határozathozatal: jelenlévő tagok egyszerű szótöbbségével 

2. Felkért elnökségi tagok beszámolója: Golda János, alelnök 
Zoboki Gábor, alelnök 
Nagy Csaba, elnökségi tag 

Határozathozatal: jelenlévő tagok egyszerű szótöbbségével 
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3. Külügyi Bizottsági beszámolója: Mikó László  
Határozathozatal: jelenlévő tagok egyszerű szótöbbségével 

4. Ellenőrző Bizottság beszámolója: Patonai Dénes, a Bizottság elnöke 
Határozathozatal: jelenlévő tagok egyszerű szótöbbségével 

5. 2018. évi közhasznúsági jelentés: Dr. Krizsán András Géza elnök 
Határozathozatal: jelenlévő tagok egyszerű szótöbbségével 

6. 2018. évi költségvetési beszámoló: Dr. Krizsán András Géza elnök 
Határozathozatal: jelenlévő tagok egyszerű szótöbbségével 

7. 2019. évi költségvetés tervezet: Dr. Krizsán András Géza elnök 
Határozathozatal: jelenlévő tagok egyszerű szótöbbségével 

8. Magyar Építőművészet beszámolója: Szegő György, főszerkesztő 
Határozathozatal: jelenlévő tagok egyszerű szótöbbségével 

9. Egyesület alapszabályának módosítása: Dr. Krizsán András Géza elnök 
Határozathozatal: jelenlévő tagok háromnegyedes szótöbbségével 

10. Nonprofit Kft. alapításának elhatározása: Dr. Krizsán András Géza elnök 
Határozathozatal: jelenlévő tagok egyszerű szótöbbségével 

11. Egyebek 
12. Zárszó 

 
 
Kísérő kiállítás  „ÉPÍTÉSZ-MŰVÉSZEK” Csongrádi János Építészeti líra című kiállítása 

 
  

Kerti fogadás 
A közgyűlés után minden kedves vendégünket meghívunk egy baráti beszélgetésre és büfére a MÉSZ 
székház kerthelyiségében. 

  
  

  
Budapest, 2019. május 15. 
  
Baráti üdvözlettel:  

  
                                                                                                    
                                                                                                             Dr. Krizsán András Géza elnök 
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Tisztelt MÉSZ Közgyűlés! 

Kedves Kollégák, Barátaim! 

 

Az építészet az emberi kultúránk legalapvetőbb megjelenési formája, a művészet és a tudományok 

határán végzett komplex alkotói tevékenység. “Az építészet közvetlenül meghatározza környezetünk 

minőségét, ezáltal az emberi lét méltóságát. Az építészet alakítja a közízlést, hat a közérzetre és 

formálja a kultúrát, ebből a szempontból rendkívül fontos társadalmi kohéziós erővel bír. Az építész 

helyet és szellemet teremt, így lesz a természeti és épített környezet a nemzeti kultúra szerves 

része.”1 Az építészet jelentős hatással van épített környezetünkre, életminőségünkre, 

viselkedésünkre, identitásunkra és társas kapcsolatainkra, ugyanakkor ezeket a tereket mi magunk is 

aktívan alakítjuk a hétköznapi tevékenységeink során. Az európai nemzetek identitásuk 

megteremtéséhez, megjelenítéséhez jelentős építkezéseket, kulturális beruházásokat hívnak 

segítségül, melyek nem csak kiemelkedő kulturális/építészeti értékek, hanem valódi szimbólumai 

nemzeti identitásuknak, kultúrájuknak. A Nemzeti Építészetpolitika kifejti, hogy „Magyarország 

„építészeti öröksége a határon túli magyar közösségek nemzeti és kulturális önazonosságának is 

kiemelt tényezője (…) Ennek felmérése, tudományos igényű, elfogulatlan értékelése, megőrzése, 

megismertetése és a fejlesztés forrásaként való felhasználása megkerülhetetlen állami feladat”2   

Ennek érdekében a Magyar Építőművészek Szövetsége aktív szerepet vállal a szakmai és társadalmi 

közéletben, hogy a minőségi építészet ne csak egy szűk szakmai elit ügye maradjon, hanem a magyar 

építészet példaértékű alkotásai nemzetközi szinten is láthatóvá váljanak. Több európai országnál - 

többek között Hollandia, Dánia, Finnország, Norvégia esetében- láthatunk példát arra, hogy országuk 

arculatának kialakításában, a vizuális környezet kultúra fejlesztésében  mennyire fontos nemzeti 

építészetük bemutatása. Ezen országok gazdaságát is erősíti, hogy professzionális szolgáltatásaik 

európai, illetve Európán kívüli exportjában növekvő résszel jelenik meg az építészet. A nemzetközi 

trendek az élményszerzés, a felfedezés és az örökségértékek közös fejlesztéseként kialakított 

vonzerők jelentőségét mutatják. A hazai gyakorlat sem hagyhatja figyelmen kívül az építészetet, mint 

az országimage és környezet kultúra kialakításának egyik fontos tényezőjét. A Magyar Építőművészek 

Szövetsége, ezen közfeladatok ellátása érdekében kíván megújulni és hosszú távon tevékenykedni. 

Ennek a megújulásnak és aktív szerepvállalásnak jegyében igyekeztünk együtt gondolkodni, és 

cselekedni az elmúlt közgyűlési esztendőben is. Aktív szerepet vállalunk a szakmai és társadalmi 

1 Nemzeti Építészetpolitika (2015) Preambulum  

2 Nemzeti Építészetpolitika (2015) 
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közéletben és ezt az aktív jelenlétet igyekeztünk láthatóvá is tenni. Kérem engedjétek meg, hogy 

csupán felsorolás szerűen felidézzem a legfontosabb hazai és nemzetközi tevékenységünket,  

programjainkat, eseményeket, amiket tavaly május óta a MÉSZ felvállalt és lebonyolított.   

Mindenek előtt a MÉSZ „Magyarország Kincsei – Épített örökségünk” című reprezentatív fotókiállítás 

megszervezése és lebonyolítása érdemel figyelmet, mely több mint 50 db színes fényképen mutatja 

be hazánk Európában és a világon is egyedülálló építészet-történeti emlékeit, a Nemzeti 

Kastélyprogram illetve más pályázatok segítségével az elmúlt években felújított műemlékeinket, 

történelmi épületeinket, tereinket. A megnyitókon emellett vetített képes szakmai előadás keretében 

mutatjuk be a kiállításon látható kastélyok, várak, történeti épületek építészettörténeti értékeit, 

hazánk épített örökségét, de folyamatban, van és hamarosan elkészül egy kisérő film is, a kiállítás 

anyagához kapcsolódóan. A fotókiállítást első ízben a Várkert Bazár rendezvényterem aulájában 

ismerhette meg a nagyközönség 2018. augusztus 25-én, de bemutatásra került már több budapesti 

és vidéki nagyvárosban, többek között Kaposváron, Szegeden és jelenleg Bukarestben tekinthető meg 

a kiállítás. Júniusban Pozsonyba utazik az anyag és terveink szerint még az idén eljut Kassára, 

Szabadkára és Sanghajba is. Befogadó nyilatkozatunk van a Ljubljanai Balassi Intézettől és terveink 

szerint 2020 elején a Római Magyar Akadémián is látható lesz a fotó kiállítás.  

Magyarország „építészeti öröksége a határon túli magyar közösségek nemzeti és „kulturális 

önazonosságának… megőrzése, megismertetése”3 érdekében szerveztük meg a nagysikerű SZÉKELY 

ÉLETTEREK konferenciát és vittük már több helyszínre a kiállítást, bemutatva Erdély és a Székelyföld 

épített örökségének értékeit és Hargita megye faluképvédelmi programjának és építészeti 

útmutatójának tapasztalatait és eredményeit. A Miniszterelnökség Örökségvédelmi 

Államtitkárságával kötött megállapodás keretében tovább fejlesztettük a „Nagyapám Háza” 

hagyományos házépítő mester-inas képzésünket és egy népi építészeti örökségvédelmi programot 

indítottunk útjára.  E hiánypótló program célja, hogy a résztvevőknek ne csak elméleti ismeretek 

átadására legyen lehetőségük, hanem a gyakorlatban is elsajátíthassák a tradicionális építőmesteri 

munkákat, megismerhessék, és testközelbe kerülhessenek a népi építészet értékeivel. 

Meggyőződésünk, hogy a NAGYAPÁM HÁZA ÖRÖKSÉGVÉDELMI PROGRAM segít megérteni saját 

települési hagyományainkat, fejleszti tudásunkat és ismeretünket a népi építészet örökségei és 

értékei iránt, lehetőséget teremt igazodni a Magyar Falu Program tájegység örökség megőrzéséhez. 

A kultúráért való felelősség keretében közszolgálati szerződés kötöttünk az Emberi Erőforrás 

Minisztériumával is, kulturális szolgáltatás ellátása, helyi közművelődési tevékenység támogatása 

keretében az építészeti alkotások hazai és külföldi megismerése, az építészeti és környezeti kultúra 

fejlesztésének és terjesztésének előmozdítása érdekében. Ennek eredményeként újra nyilvános 

közkönyvtárrá minősítettük a MÉSZ Könyvtárat és honlapunkon is elérhetővé tettük a folyóirat 

katalógusunkat. Célunk a nemzeti identitásunk, a tájképi örökség megőrzése érdekében az épített 

3 Nemzeti Építészetpolitika (2015) Preambulum 
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környezettel kapcsolatos tudás átadása, a hagyományos és mai épített terekben megnyilvánuló 

kulturális és társadalmi értékek iránti figyelem felkeltése. A térérzékelés, a térhasználat és a 

téralakítás képességeinek fejlesztése, az épített környezettel kapcsolatos ismeretek átadása a 

legkisebb kortól az idősebbekig, hogy a felnövekvő generációban kialakuljon a minőségi környezet 

iránti igény, az esztétikai és társadalmi kérdések iránti érzékenység. Egy olyan befogadó intézmény, 

ÉPÍTÉSZETI KÖZPONT létrehozása, ahol a környezet kultúra nevelés eszközeivel, a szélesebb 

közönség is megismerkedhet a tudatos és felelős térhasználat és téralakítás, példaértékű 

megoldásaival.  

 

Szakmai fórumokat, építészeti előadásokat, épületlátogatásokat, építészeti díjátadó ünnepségeket, 

kiállításokat szervezünk, melyek elősegítik az építészet közérdekű kérdéseinek tisztázását, a szakma 

értékrendjének, az épített terekben megnyilvánuló kulturális és társadalmi értékek iránti figyelem 

felkeltését, egyszóval a szép és egészséges környezet, mint társadalmi örömforrás4 erősítését. A több 

mint 100 program és rendezvény felsorolását nehéz lenne itt röviden megtenni (Felsorolását lásd 

külön mellékletben.), de ami azért talán mégis figyelemre méltó, hogy ezeknek a programjainknak a 

zömét — Jössz-MÉSZ városnéző séták, épületlátogatások, MÉSZ esték, Építész-Művészek kiállítás 

sorozat, Csütörtöki Iskola, Építészet Világnapja, HÁZ+MESTEREK stb. — már három évvel ezelőtt 

útjára indítottuk és, azóta is folyamatosan szervezzük.     

A hazai közéleti szerepvállalásunk mellett tovább aktivizáltuk nemzetközi tevékenységünket is, és 

Demeter Nóra, a MÉSZ külügyi bizottságának tagja közreműködésével együttműködési 

megállapodást kötöttünk Amerikai Építészek Intézetének Európai Tagozatával (American Institute of 

Architects -Continental Europe Chapter - AIA CE). A MÉSZ és az AIA CE közötti együttműködés az 

egyenlő tiszteleten és kölcsönös érdeklődésen alapul. Mindkét szervezet egyetért abban, hogy a 

szakmai együttműködés és a szakmai tapasztalatcsere szükséges ahhoz a tudásbővítéshez, ami az 

épített környezet minőségének javításához, egy magasabb életminőséghez vezet.   

 

A magyar-kínai diplomáciai kapcsolatok 70. évfordulója alkalmából, a Külgazdasági és 

Külügyminisztérium támogatásával, Magyarország Sanghaji Főkonzulátusának kezdeményezésére, a 

Magyar Építőművészek Szövetségének szakmai partnerségével Gonda Károly sanghaji magyar építész 

örökségének feltárására kutatást kezdtünk Sanghajban, amelynek eredményét 2019 év végén külön 

albumban adjuk közzé. A szakmai tartalmat a MÉSZ felkérésére Baldavári Eszter művészettörténész 

írja, a fényképanyagot Nicky Almasy fotóművész készíti el. 

 

Mikó László a Külügyi Bizottság megbízott vezetőjével rendszeresen részt vettünk az Építészek 

Nemzetközi Szövetsége (Union International des Architectes — UIA) nemzetközi szervezeteinek 

munkájában. Külön öröm a számomra, hogy ismét aktív a jelenlétünk az UIA különböző 

4 Nemzeti Építészetpolitika (2015) Preambulum 
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munkacsoportjainak munkájában és a megválasztott MÉSZ delegáltak eredményesen bekapcsolódtak 

és tevékenykednek a nemzetközi szakmai együttműködésekben. Ennek a munkának talán az egyik 

legfontosabb eredménye, hogy a MÉSZ meghívására és szervezésében Budapesten tartotta az UIA 

„Architects&Children” Munkabizottsága évi rendes munkaértekezletét, amelyhez egy rangos 

nemzetközi konferenciát és kerekasztal beszélgetést szerveztünk a BME Doktori Iskolájával közösen. 

A rendezvényhez kapcsolódóan jelentettük be, hogy a Magyar Építőművészek Szövetsége is 

bekapcsolódik az UIA „Golden Cubes Award” pályázatába, és hazai előminősítő versenyébe. 

Az elmúlt év egyik legkiemelkedőbb nemzetközi eseménye volt a Visegrádi Négyek Építőművész 

Szövetségei közötti partnerségi megállapodás megújítása és megerősítése. Az UIA II. Régiójának 

Athénban megtartott tanácskozásán megállapodás született a V4 országok építőművész 

szövetségeinek vezetői között, hogy a tagországok építőművész szövetségei között 2008-ban létrejött 

V4 Építészeti Társulását megerősítjük, megújítjuk és szövetségi szinten tovább folytatjuk. Elismerjük 

és nagyra értékeljük, hogy 2008-ban, a MÉSZ akkori elnöksége kezdeményezésére létrejött a Magyar 

Építőművészek Szövetsége és a Visegrádi országok építőművész szövetségei közötti V4 Építészeti 

Társulás, de fontosnak tartjuk hangsúlyozni, hogy az aláírt dokumentum nem az akkori elnökök, mint 

magán személyek közötti privát együttműködés, hanem a V4 országok építőművész szövetségei 

közötti megállapodás. Ennek megfelelően március 9-én a V4 országok építőművész szövetségeinek 

elnökei az UIA vezetői, a tagországok nagykövetei és a kormány magasrangú delegáltjai jelenlétében 

ünnepélyesen aláírták azt a dokumentumot, amelyben kinyilvánítják, hogy a megújuló és 

megerősödő V4 Építészeti Társulás az UIA II. Régióján belül, az UIA tagjaiként tevékenykedő építész 

szervezetek közötti hivatalos együttműködéseként működik. Ezek alapján összehangoljuk munkánkat 

és közösen képviseljük a V4 országok építészetét az UIA-ban, a Visegrádi Négyek országaiban, az 

Európai Unió és világ építészeti szervezeteiben. Együttműködünk és egyeztetjük álláspontunkat az 

UIA munka bizottságaiban az UIA II. régiójában.  Segítjük egymás tevékenységét építészeti 

pályázatok, workshopok és vándorkiállítások szervezésében és lebonyolításában az építészeti és a 

vizuális kultúra művelői számára. Ennek szellemében részt veszünk a szlovák szövetség kérésére a 

Dusan Jurkovic Prize zsűrijében és a Lengyel Építész Szövetség (SARP) meghívására a krakkói 

Nemzetközi Építészeti Biennálé programjain, de mondhatni rendszeres kiállítónk már itt az Ötpacsirta 

utcában a Cseh Műszaki Egyetem Építészmérnöki kara, akik tavaly egy fotókiállítással szerepeltek 

székházunkban. De mi is már több mint 10. éve szervezzük és Borsos András aktív közreműködésével 

bonyolítjuk a Visegrádi 4 Családiházai című nemzetközi pályázatot, és mutatjuk be egymásnak 

országaink kortárs családi ház építészetét a V4 országok nagyvárosaiban. Ugyancsak Borsos András a 

lelkes motorja a Fiatalok Feketén Fehéren (f_f_f) című kiállítás sorozatunknak, megszólítva a fiatal 

építészeket, lehetőséget teremtve a bemutatkozásra határainkon innen és túl. Külföldi kapcsolataink 

erősítése érdekében együttműködést alakítottunk ki a Magyar Külügyminisztérium Balassi 

Intézetével. Ennek keretében valósítottunk meg a már említett Magyarország Kincsei 
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fotókiállításunkat Bukarestben és Pozsonyban, vagy a V4 családiházai kiállításunkat és a f_f_f 

kiállításunkat a környező országok több nagyvárosában. 

Talán itt érdemes megemlíteni fokozottabb jelenlétünket a Nemzetközi Építész Kongresszuson, és 

több más hazai és külföldi szakmai rendezvényen, előadáson (BIG See, Krakkói Bienalle). 

Másik jelentős diplomáciai sikerünk, hogy az Azerbajdzsáni Építészek Szövetségével és a Nemzetközi 

Építész Szövetség (UIA) vezetőivel folytatott tárgyalásunk eredményeként a jövő héten Bakuban 

megrendezésre kerülő UIA Világfórumon és UIA rendkívüli közgyűlésen Kádár Bálint személyében a 

MÉSZ delegáltja fogja megnyitni előadásával a konferenciát. A tömegturizmus hatása a történelmi 

városokban tematikájú fórumon igyekszünk bemutatni egy lokális, jó gyakorlatot, amellyel Budapest, 

és Magyarország  pozitív irányba tudja befolyásolni a tömegturizmus jelenségét. 

A fentiekből is látszik, hogy tartalmas, sűrű év áll mögöttünk. Megőrízve a MÉSZ történelmi feladatát 

és szerepvállalását, az elmúlt évben is sikerült a MÉSZ tevékenységét jelentős mértékben tovább 

erősíteni és meghatványozni. Céljaink megvalósításához aktív szerepet vállaltunk a szakmai és 

társadalmi közéletben. Párbeszédet folytattunk és rendszeres együttműködésre törekedtünk a 

szakma szereplőivel - a Kormánnyal, a Magyar Művészeti Akadémiával, a Magyar Építész Kamarával 

és más szakmai szervezettel. Nyilvánvalóvá vált azonban számunkra, hogy terveink megvalósításához 

és tevékenységünk sikeréhez sokkal eredményesebb és hatékonyabb háttérmunkára és aktivitásra 

van szükség. Ennek érdekében az Elnökség  felülvizsgálta a MÉSZ Alapszabályát, és az eredményes és 

produktív munka érdekében több ponton is változtatási javaslatot tett, amit most szeretnénk a 

Közgyűlés elé terjeszteni. Ezek lényege, hogy megkönnyítse és az életszerű működéshez igazítsa a 

Szövetség működését és az Elnökség munkáját.  

Bár eddig is igyekszünk mindent megtenni és hozzájárulni a MÉSZ hatékony és célravezető 

munkájához, de nem tudnánk ennyi programot és rendezvényt megvalósítani eredményes 

pályázatok nélkül. 20 NKA és 2 db MMA pályázatot nyertünk el és bonyolítottunk le az elmúlt 

közgyűlési esztendőben, több minisztériumi szerződést, és egyéb külső támogatást és programot 

adminisztráltunk és viszünk sikerrel. Ennyi program és eredményes pályázat megvalósításához 

azonban már profi csapatra és közreműködőkre van szükség. Ennek érdekében átszerveztük a MÉSZ 

titkárságát és a mostani közgyűlésünkön kezdeményezzük egy új munkaszervezet létrehozását is. Új 

munkatársakat vettünk fel és április óta Fazekas Ildikót személyében új Titkára van a Szövetségnek. 

Egyúttal itt szeretném megköszönni a régi és új munkatársak és a ház minden dolgozójának 

hozzáállását és munkáját, aminek eredményeként elmondhatjuk, hogy a MÉSZ tavalyi költségvetése 

továbbra is pozitív eredménnyel zárult, és nagyobb megrázkódtatások nélkül vészeltük át ezt a 

költségvetési évet. A három évvel ezelőtt elfogadott stratégiánk mentén haladunk, a „MINŐSÉG-

JELENLÉT-EGYÜTTMŰKÖDÉS” jegyében. E mentén kívánunk a jövőben is azon munkálkodni, hogy az 

építészet nemzeti kultúránk szerves része legyen.  
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Ehhez szeretném felajánlani ezután is erőmet és tudásomat, és megköszönni az Önök támogatását és 

bizalmát a közös munkánkhoz, közös sikereinkhez. 

Budapest, 2019. május 13 

                                                                                          

          Krizsán András DLA építész 
   MÉSZ elnök 
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MÉSZ PROGRAMOK ÉS RENDEZVÉNYEK 2018-2019     ÖSSZESÍTŐ 

 

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁSOK: 

ELTE BTK Pedagógiai és Pszichológiai Kar 

Magyar Nemzeti Múzeum 

Fejér Megyei Építészkamara 

KÉK (Kortárs Építészeti Központ) 

AIA Amerikai Építész Szövetség) Európai Tagozata  

MEVA Zsalurendszerek Zrt 

Komárom Esztergom Megyei Építész Kamara 

Csongrád Megyei Építész Kamara 

Győr-Moson-Sopron Megyei Építész Kamara 

Fejér Megyei Építész Kamara 

 

UIA II. RÉGIÓ KERETÉBEN V4 ÉPÍTÉSZETI TÁRSULÁS MEGÚJÍTÁSA ÉS MEGERŐSÍTÉSE 

 

PARTNERSÉGI MEGÁLLAPODÁS ALÁÍRÁSA (MÉSZ Székház, Budapest) 

 

HUDEC LÁSZLÓ EMLÉKÉV ZÁRÓKONFERNCIÁJA ÉS NICKY ALMÁSY FOTÓ KIÁLLÍTÁSA 

 

RÉSZVÉTEL AZ ATHÉNBAN RENDEZETT UIA ÖSSZEVONT RÉGIÓS ELNÖKSÉGI ÜLÉSEN 

 

V4 CSALÁDI HÁZAI 2018 PÁLYÁZAT ÉS NEMZETKÖZI KIÁLLÍTÁS 
 

České vysoké učení technické - Fakulta Architektury 
Thákurova 9, 160 00 Praha 6 
 
Stowarzyszenie Architektów Polskich 
Plac Szczepański 6. 31-011 Kraków 
 
Technická univerzita v Košiciach 
Boženy Němcovej 7, 042 00 Košice 
 
Spolok Architektov Slovenska 
Panska 15,811 01 Bratislava 
 
Bukaresti Magyar Kulturális központ 
Gina Patrichi (Orlando) u., 8. 
 
Műszaki Egyetem építészkara 
Maribor Szlovénia 
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MAGYARORSZÁG KINCSEI 
 

Várkert bazár, Budapest  
MÉSZ székház Kós terem, Budapest 
Kaposvár, Együd Árpád Művelődési Ház  
Szeged, Szent Györgyi Agóra  
Bukarest Petőfi Művelődési ház 
 
 

TÁMOGATÓK: MMA/NKA/MEVA/PREFA/SZERENCSEJÁTÉK ZRT/MARKET/DFE EGYESÜLET 

NEMZETKÖZI ÉPÍTÉSZ KONGRESSZUS 

ÉPÍTÉSZET VILÁGNAPJA  

 ÉME Mesteriskola XXV. anyagának kiállítása a MÉSZ Székházban  

 MMA Építész tagozata kiállítása (Kós terem) 

 A MÉK–MÉSZ Diplomadíj 2018 pályázat eredményhirdetése, és díjak átadása 

(Kós terem ) 

  

TERVPÁLYÁZAT ISMERTETÉS: 

   Budakalász magja MMA pályázat ismertetése.  

JÖSSZ-MÉSZ VÁROSNÉZŐ SÉTÁK:  

Bírák és ügyészek telepe 

Modernizmus Pasaréten 

"A nekropoliszok aranykora – Art deco temetőművészet" 

Korok és stílusok - A sokarcú Újlipótváros 

Wekerle telep 

A sétán részt vesz: Kós Béla, Kós Károly unokája 

Palotanegyed és lakóik 

"Időutazás a Duna-parton" A MÉSZ nyári művészettörténeti hajókirándulása 

Ybl- épületek 

Budavári séta 

Kint és bent - A Lőportárdűlő városrész felfedezése 

Szecessziós építészet a pesti zsidónegyedben 

Barangolás a régi Pesti zsidónegyedben 

Látogatás a Pedagógiai Múzeumban 

„Korok és stílusok - A sokarcú Újlipótváros”  

Dohány utcai zsinagóga  

A klasszicizmus gyöngyszemei a déli Belvárosban 
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HÁZ+MESTEREK: Detre Villő, Dévényi Sándor, Hegedüs Péter, Pálfi Sándor, Puhl Antal, Kravár Ágnes, 

Lázár Antal, Sáros László, Golda János, Magyar Géza, Winkler Barna 

CSÜTÖRTÖKI ISKOLA  

2018.09.20. : Pintér Gergő matematikus ………………………….……..….Hová vezet a perspektíva? 

2018.10.18. : Golenya Ágnes író, kutató …………………………………Történetem a történelemmel 

2018.11.15. : Ekler Dezső építész…………………………………….……….….. Az építészet elméletéről 

2018.12.06 : Prof. Dr. Faragó László……………………….……….Térkoncepciók és megvalósításuk 

2019.02.07.       :             Ifj. Marosán György…………………………………………. Társadalmi evolúciós modell 

2019.03.21.       :             Csorba László történész…………………………………… „Szeretve mind a vérpadig…” 

2019.04.18.       :             Dávid Gyula fizikus………………………. „Struktúrák térben, időben és téridőben” 

2019.05.02.       :             Grandpierre Attila csillagász……………………………………… Az élő világegyetem 

 

NAGYAPÁM HÁZA ÖRÖKSÉGVÉDELMI PROGRAM: 

2019.02.19. : Krizsán András …………………………………….…………….……..….Falvaink arculata 

2019.03.19. : Bihari Ádám ……………………………………………………………….…………Élő örökség 

2019.04.16. : Román Árpád………………………….………….……….….. Hagyományos házépítés 

2017.05.14 : Bihari Ádám…………………………………………………….….……….Vályog workshop 

 

ÉPÜLETLÁTOGATÁSOK: 

Régi városháza épülete 
Puskás stadion 
Velence, Bence-hegyi kilátó 
Párizsi Udvar 
Telekom Székház 
Meininger Hotel 
Magyar Királyi Lovarda 
Biodóm 
 

ÉPÍTÉSZ-MŰVÉSZEK KIÁLLÍTÁS SOROZAT 

Dévai Zoltán: Kivonatok 

Építészeti líra - Csongrádi János kiállítása 

Schubertné Frank Rózsa - Világszép építészet 

Dr. Szily Balázs – Útirajzok 

Fény+Épület / Fény-Kép Polinszky Tibor Gyula fénykép kiállítása 

Gyukics Péter: Ég és föld találkozása című fotó kiállítás  

Kontúr Balázs / Négyzetek kiállítás  

Tillai Ernő )0 ház – 90 év kiállítása 

 

 

https://www.facebook.com/events/326544147968102/?acontext=%7B%22action_history%22%3A%5b%7B%22surface%22%3A%22page%22%2C%22mechanism%22%3A%22page_admin_bar%22%2C%22extra_data%22%3A%22%7B%5C%22page_id%5C%22%3A113167015507481%7D%22%7D%2C%7B%22surface%22%3A%22events_admin_tool%22%2C%22mechanism%22%3A%22events_admin_tool%22%2C%22extra_data%22%3A%22%5b%5d%22%7D%5d%2C%22has_source%22%3Atrue%7D
https://www.facebook.com/events/326544147968102/?acontext=%7B%22action_history%22%3A%5b%7B%22surface%22%3A%22page%22%2C%22mechanism%22%3A%22page_admin_bar%22%2C%22extra_data%22%3A%22%7B%5C%22page_id%5C%22%3A113167015507481%7D%22%7D%2C%7B%22surface%22%3A%22events_admin_tool%22%2C%22mechanism%22%3A%22events_admin_tool%22%2C%22extra_data%22%3A%22%5b%5d%22%7D%5d%2C%22has_source%22%3Atrue%7D
https://www.facebook.com/events/424702978101098/?acontext=%7B%22action_history%22%3A%5b%7B%22surface%22%3A%22page%22%2C%22mechanism%22%3A%22page_admin_bar%22%2C%22extra_data%22%3A%22%7B%5C%22page_id%5C%22%3A113167015507481%7D%22%7D%2C%7B%22surface%22%3A%22events_admin_tool%22%2C%22mechanism%22%3A%22events_admin_tool%22%2C%22extra_data%22%3A%22%5b%5d%22%7D%5d%2C%22has_source%22%3Atrue%7D
https://www.facebook.com/events/424702978101098/?acontext=%7B%22action_history%22%3A%5b%7B%22surface%22%3A%22page%22%2C%22mechanism%22%3A%22page_admin_bar%22%2C%22extra_data%22%3A%22%7B%5C%22page_id%5C%22%3A113167015507481%7D%22%7D%2C%7B%22surface%22%3A%22events_admin_tool%22%2C%22mechanism%22%3A%22events_admin_tool%22%2C%22extra_data%22%3A%22%5b%5d%22%7D%5d%2C%22has_source%22%3Atrue%7D
https://www.facebook.com/events/424702978101098/?acontext=%7B%22action_history%22%3A%5b%7B%22surface%22%3A%22page%22%2C%22mechanism%22%3A%22page_admin_bar%22%2C%22extra_data%22%3A%22%7B%5C%22page_id%5C%22%3A113167015507481%7D%22%7D%2C%7B%22surface%22%3A%22events_admin_tool%22%2C%22mechanism%22%3A%22events_admin_tool%22%2C%22extra_data%22%3A%22%5b%5d%22%7D%5d%2C%22has_source%22%3Atrue%7D
https://www.facebook.com/events/424702978101098/?acontext=%7B%22action_history%22%3A%5b%7B%22surface%22%3A%22page%22%2C%22mechanism%22%3A%22page_admin_bar%22%2C%22extra_data%22%3A%22%7B%5C%22page_id%5C%22%3A113167015507481%7D%22%7D%2C%7B%22surface%22%3A%22events_admin_tool%22%2C%22mechanism%22%3A%22events_admin_tool%22%2C%22extra_data%22%3A%22%5b%5d%22%7D%5d%2C%22has_source%22%3Atrue%7D
https://www.facebook.com/events/424702978101098/?acontext=%7B%22action_history%22%3A%5b%7B%22surface%22%3A%22page%22%2C%22mechanism%22%3A%22page_admin_bar%22%2C%22extra_data%22%3A%22%7B%5C%22page_id%5C%22%3A113167015507481%7D%22%7D%2C%7B%22surface%22%3A%22events_admin_tool%22%2C%22mechanism%22%3A%22events_admin_tool%22%2C%22extra_data%22%3A%22%5b%5d%22%7D%5d%2C%22has_source%22%3Atrue%7D
https://www.facebook.com/events/424702978101098/?acontext=%7B%22action_history%22%3A%5b%7B%22surface%22%3A%22page%22%2C%22mechanism%22%3A%22page_admin_bar%22%2C%22extra_data%22%3A%22%7B%5C%22page_id%5C%22%3A113167015507481%7D%22%7D%2C%7B%22surface%22%3A%22events_admin_tool%22%2C%22mechanism%22%3A%22events_admin_tool%22%2C%22extra_data%22%3A%22%5b%5d%22%7D%5d%2C%22has_source%22%3Atrue%7D
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ÉPÍTÉSZ KIÁLLÍTÁSOK: 

Építés mint Teremtés Alkotónap  

Társadalommérnök kiállítás és szakmai konferencia 

Magyar Péter: Vonalak  

Ester Havlová és Filip Šlapal - Modern staircase fotókiállítás 

Sándy Gyula Napsugaras tornyok kiállítás 

Szabó János munkásságát bemutató kiállítás 

Hudec László Sanghaji munkássága – Nicky Almásy fotókiállítása 

Zagyvai András életmű kiállítás 

 

EGYETEMI RENDEZVÉNYEK  

Szent Isván Egyetem Ybl Miklós Építéstudományi kar – Alkotó nap 

BME – UIA Architecture & Children Golden Cubes magyarországi 

meghirdetése építészkonferencia keretében 

DÍJAK  

MAGYAR ÉPÍTŐMŰVÉSZETÉRT ÉREM: Dr. Moravánszky Ákos 

KOTSIS IVÁN ÉREM: U. Nagy Gábor 

CSONKA PÁL ÉREM: Patonai Dénes DLA 

VEDRES DÍJ: Csóka Balázs 

UTÓIRAT 100 PÁLYÁZAT 

 

ÉPÍTÉSZ ELŐADÁSOK/KEREKASZTAL BESZÉLGETÉSEK / ESEMÉNYEK 

Reischl Gábor építész emlékkonferencia 

Hudec László emlékkonferencia 

SZÉKELY ÉLET-TEREK| Faluképvédelem Hargita megyében című kiállítás és 

műhelykonferencia 

Projektbörze 2019 

„Budapest 2000 után” díjátadó 

Táborbörze 2019 

 

EGYÜTTMŰKÖDÉSBEN A BUDAPEST ART WEEKKEL 
 

Város fényei fentről - Beszélgetés Bódis Krisztiánnal 

Tárlatvezetés a Fény és Épület - Fény-Kép kiállításon 

Játékos kísérletek - Galéria túra 

Hogyan készült? - tárlatvezetés és beszélgetés 

 

 

https://www.facebook.com/events/311653876279686/?acontext=%7B%22source%22%3A5%2C%22action_history%22%3A%5b%7B%22surface%22%3A%22page%22%2C%22mechanism%22%3A%22main_list%22%2C%22extra_data%22%3A%22%5C%22%5b%5d%5C%22%22%7D%5d%2C%22has_source%22%3Atrue%7D
https://www.facebook.com/events/2320790398138558/?acontext=%7B%22action_history%22%3A%5b%7B%22surface%22%3A%22page%22%2C%22mechanism%22%3A%22page_admin_bar%22%2C%22extra_data%22%3A%22%7B%5C%22page_id%5C%22%3A113167015507481%7D%22%7D%2C%7B%22surface%22%3A%22events_admin_tool%22%2C%22mechanism%22%3A%22events_admin_tool%22%2C%22extra_data%22%3A%22%5b%5d%22%7D%5d%2C%22has_source%22%3Atrue%7D
https://www.facebook.com/events/1968991289816510/?acontext=%7B%22action_history%22%3A%5b%7B%22surface%22%3A%22page%22%2C%22mechanism%22%3A%22page_admin_bar%22%2C%22extra_data%22%3A%22%7B%5C%22page_id%5C%22%3A113167015507481%7D%22%7D%2C%7B%22surface%22%3A%22events_admin_tool%22%2C%22mechanism%22%3A%22events_admin_tool%22%2C%22extra_data%22%3A%22%5b%5d%22%7D%5d%2C%22has_source%22%3Atrue%7D
https://www.facebook.com/events/1968991289816510/?acontext=%7B%22action_history%22%3A%5b%7B%22surface%22%3A%22page%22%2C%22mechanism%22%3A%22page_admin_bar%22%2C%22extra_data%22%3A%22%7B%5C%22page_id%5C%22%3A113167015507481%7D%22%7D%2C%7B%22surface%22%3A%22events_admin_tool%22%2C%22mechanism%22%3A%22events_admin_tool%22%2C%22extra_data%22%3A%22%5b%5d%22%7D%5d%2C%22has_source%22%3Atrue%7D
https://www.facebook.com/events/348371439354419/?acontext=%7B%22action_history%22%3A%5b%7B%22surface%22%3A%22page%22%2C%22mechanism%22%3A%22page_admin_bar%22%2C%22extra_data%22%3A%22%7B%5C%22page_id%5C%22%3A113167015507481%7D%22%7D%2C%7B%22surface%22%3A%22events_admin_tool%22%2C%22mechanism%22%3A%22events_admin_tool%22%2C%22extra_data%22%3A%22%5b%5d%22%7D%5d%2C%22has_source%22%3Atrue%7D
https://www.facebook.com/events/348371439354419/?acontext=%7B%22action_history%22%3A%5b%7B%22surface%22%3A%22page%22%2C%22mechanism%22%3A%22page_admin_bar%22%2C%22extra_data%22%3A%22%7B%5C%22page_id%5C%22%3A113167015507481%7D%22%7D%2C%7B%22surface%22%3A%22events_admin_tool%22%2C%22mechanism%22%3A%22events_admin_tool%22%2C%22extra_data%22%3A%22%5b%5d%22%7D%5d%2C%22has_source%22%3Atrue%7D
https://www.facebook.com/events/348371439354419/?acontext=%7B%22action_history%22%3A%5b%7B%22surface%22%3A%22page%22%2C%22mechanism%22%3A%22page_admin_bar%22%2C%22extra_data%22%3A%22%7B%5C%22page_id%5C%22%3A113167015507481%7D%22%7D%2C%7B%22surface%22%3A%22events_admin_tool%22%2C%22mechanism%22%3A%22events_admin_tool%22%2C%22extra_data%22%3A%22%5b%5d%22%7D%5d%2C%22has_source%22%3Atrue%7D
https://www.facebook.com/events/348371439354419/?acontext=%7B%22action_history%22%3A%5b%7B%22surface%22%3A%22page%22%2C%22mechanism%22%3A%22page_admin_bar%22%2C%22extra_data%22%3A%22%7B%5C%22page_id%5C%22%3A113167015507481%7D%22%7D%2C%7B%22surface%22%3A%22events_admin_tool%22%2C%22mechanism%22%3A%22events_admin_tool%22%2C%22extra_data%22%3A%22%5b%5d%22%7D%5d%2C%22has_source%22%3Atrue%7D
https://www.facebook.com/events/2239648119428239/?acontext=%7B%22action_history%22%3A%5b%7B%22surface%22%3A%22page%22%2C%22mechanism%22%3A%22page_admin_bar%22%2C%22extra_data%22%3A%22%7B%5C%22page_id%5C%22%3A113167015507481%7D%22%7D%2C%7B%22surface%22%3A%22events_admin_tool%22%2C%22mechanism%22%3A%22events_admin_tool%22%2C%22extra_data%22%3A%22%5b%5d%22%7D%5d%2C%22has_source%22%3Atrue%7D
https://www.facebook.com/events/2239648119428239/?acontext=%7B%22action_history%22%3A%5b%7B%22surface%22%3A%22page%22%2C%22mechanism%22%3A%22page_admin_bar%22%2C%22extra_data%22%3A%22%7B%5C%22page_id%5C%22%3A113167015507481%7D%22%7D%2C%7B%22surface%22%3A%22events_admin_tool%22%2C%22mechanism%22%3A%22events_admin_tool%22%2C%22extra_data%22%3A%22%5b%5d%22%7D%5d%2C%22has_source%22%3Atrue%7D
https://www.facebook.com/events/2239648119428239/?acontext=%7B%22action_history%22%3A%5b%7B%22surface%22%3A%22page%22%2C%22mechanism%22%3A%22page_admin_bar%22%2C%22extra_data%22%3A%22%7B%5C%22page_id%5C%22%3A113167015507481%7D%22%7D%2C%7B%22surface%22%3A%22events_admin_tool%22%2C%22mechanism%22%3A%22events_admin_tool%22%2C%22extra_data%22%3A%22%5b%5d%22%7D%5d%2C%22has_source%22%3Atrue%7D
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PÁLYÁZATOK 

Nemzetközi fotó és videó pályázat előkészítése a Divisart Kft. bevonásával 

 

KUTATÁS 

 Gonda Károly magyarországi életútjának és sanghaji munkásságának kutatása  

KÖZGYŰLÉS  

KÖZÖSSÉGI OLDALAK HONLAP/FACEBOOK OLDAL 

Ezen kívül még számos más rendezvény és program az együttműködő partnereinkkel közösen, 

határainkon innen és túl.   

(A Magyar Építőművészek Szövetsége több mint 100 rendezvényt és programot szervezett és 

bonyolított egy év alatt!) 

 

 

 

 
  

 



 

15 

BESZÁMOLÓ A MÉSZ 2018. június -2019. május közötti KÜLÜGYI TEVÉKENYSÉGÉRŐL 

 

1. UIA  II. Régió Elnökeinek találkozója, Athén 2018. november. 
A rendezvény tematikája elsősorban az UIA 2019. júniusi bakui Rendkívüli Közgyűlésének előkészítése 
volt. Emellett a résztvevő küldöttségek beszámoltak az elmúlt időszak eseményeiről. Hazánkat 
Krizsán András DLA, a MÉSZ Elnöke, Dr. Csanády Gábor DLA és Mikó László MÉSZ Külügyi Bizottsági 
tag képviselte. 
 
2. V4 Építészeti társulás megújítása 
A Visegrádi Négyek (Csehország, Lengyelország, Magyarország, Szlovákia) Építész Szövetségei által 
2008-ben kötött társulási megállapodást a felek közös elhatározással megújították. A közös 
nyilatkozat aláírására 2019. március 9.-én a MÉSZ Székházban került sor a Szövetségek Elnökei által. 
Az ünnepségen a tagországok diplomatái mellett jelen volt az UIA Főtitkára és az UIA II. Régió Elnöke 
is.  

Nyilatkozat a V4 Építészeti Társulás megújításáról és megerősítéséről 
Mi, a Visegrádi Országok Építőművész Szövetségeinek vezetői a V4 Építészeti Társulás a 2008-ban 
kötött együttműködési megállapodás hatékonyságának és minőségének emelése céljából kijelentik 
hogy: 

• a V4 Építészeti Társulás a Visegrádi országok építőművész szövetségei közötti 
megállapodás 
• a V4 Építészeti Társulás tagszervezetei a Visegrádi országok építőművész szövetségei 
• a V4 Építészeti Társulás az UIA II. Régióján belül, az UIA tagjaiként tevékenykedő 
szervezetek közötti hivatalos együttműködéseként működik 
• a V4 országok építészetét közösen képviselik az UIA, az Építészek Nemzetközi 
Szövetségében, a Visegrádi Négyek országaiban, az Európai Unió és világ építészeti 
szervezeteiben 
• a V4 Építészeti Társulásba más, nem UIA tag szervezetet, vagy annak képviselőjét 
nem kívánnak bevonni, más, a Visegrádi országok építészetét képviselő szervezetbe belépni 
nem szándékoznak, de kölcsönös előnyök érvényesülése esetén alkalmanként készek 
együttműködni más szervezetekkel is.  
  

Az együttműködés hatékonyságának és minőségének emelése céljából az alábbi szervezeti és 
tartalmi javaslatokban állapodnak meg: 

• együttműködnek az UIA munka bizottságaiban és az UIA II. régiójában 
• összehangolják UIA és egyéb külügyi tevékenységeiket, és közös érdekek esetén a 
Visegrádi országok V4 Építészeti Társulásaként jelennek meg 
• a V4 Építészeti Társulás tagszervezetei évente egy alkalommal találkoznak 
• a V4 Építészeti Társulás elnöksége évente, a tagországok angol nevén alapuló 
betűrendben forog 
• a V4 Építészeti Társulás Elnökségi és adminisztratív feladatait, tevékenységének 
koordinálását az elnöklő ország tagszervezete látja el 
• a V4 Építészeti Társulás Elnökségi és adminisztratív feladatait, tevékenységének 
koordinálását az elnöklő ország 
• UIA rendezvényeken (II: Régió, Nemzetközi Kongresszus, Közgyűlés, stb.) az elnöklő 
ország tagszervezetének képviselője ismerteti a V4 közös aktivitásokat 
• a V4 Építészeti Társulás tagszervezetei törekszenek arra, hogy a II. Régió Tanácstagjai 
között ismétlődően V4 országból jelölt ill. tag legyen. Ennek érdekében a választások előtt a 
V4 Építészeti Társulás tagszervezetei egyeztetnek és egy közös jelöltet támogatnak. 
• a V4 Építészeti Társulás honlapját (www.v4.meszorg.hu) a Magyar Építőművészek 
Szövetsége koordinálásával folyamatosan és közösen gondozzák, azt összekapcsolják a V4 
országok építőművész szövetségeinek honlapjaival 
 

 

http://www.v4.meszorg.hu/
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A V4 Építészeti Társulás tagszervezetei az épített és a természeti környezet minőségének javítása, 
tagországok építészettörténeti és kortárs építészeti értékeinek bemutatása, a felnövekvő generáció 
környezet kultúra nevelése és érzékenyítése a tér, az építészeti gondolkodás és az építészek által 
létrehozott értékek megismerése érdekében kiemelten támogatják: 

• közös szervezésű előadások, konferenciák és kiállítások szervezését a fent leírt 
szakmai területeken és témákban. 
• a tagországok építészeti díjainak bemutatásán túl a rangos szakmai elismerések 
felállítását a V4 Építészeti Társulás értékeinek előmozdítása érdekében 
• a különböző nemzetek építészeti intézményeinek, hallgatóinak és tanárainak 
ösztönzése tapasztalataik megosztására. 
• építészeti pályázatok, workshopok és vándorkiállítások szervezését és lebonyolítását 
építészek és a vizuális kultúra művelői számára 
• V4 Inspireli Díj alapítását, melyet évente a Cseh Építészek Társasága kezel 
• és felkérik a széles körben elismert építészeket, valamint intézményeket, 
szervezeteket és képviselőket, hogy segítsék elő a kiváló minőségű épületeket promótálását. 

  
 
3. A VISEGRÁDI NÉGYEK CSALÁDI HÁZAI nemzetközi pályázat és vándorkiállítás a MÉSZ, a Lengyel 
Építész Szövetség (SARP) a Szlovák Építészek Szövetsége (SAS) és a Prágai Műszaki Egyetem Építész 
Kara a Kassai Műszaki Egyetem Művészeti Kara építészeti Intézete együttműködése. Országonként 
négy-négy épületet mutat be fotókkal és tervekkel. 
A program kurátora és szervezője Borsos András. 
 
HELYSZÍNEK ÉS IDŐPONTOK 2018-2019 
05.12-15.12.2018. Budapest 
12. 11-20.  2018. Prága 
10.01.-04.02 2019 Krakkó 
02. 10-20 2019 Kassa 
02.25 -03. 05 2019 Pozsonya 
03.16 -25 2019 Bukarest 
06.07-31 2019 Maribor 
 
 
A beszámolót összeállította: 
Mikó László építész  
a MÉSZ Külügyi Bizottságának tagja 
 
 
 
 

MÉSZ-UIA Munkabizottságok beszámolói 
 

UIA munkacsoportok MÉSZ delegáltjai: 
 

1. Golda János/Fátyol Tibor - UIA International Competitions Commission (ICC) Member 
2. Bachmann Bálint - UIA Education Commission (EDUCOM) Member 
3. Ifj Kistelegdi István -  Steering Committee of UIA Sustainable Development Goals Commission 

(SDG) Member 
4. Vukoszávlyev Zorán - Education and Cultural Spaces, WP Member 
5. Patonai Dénes - Sports and Leisure, WP Member 
6. Kiss Zsolt István - Public Health, WP Member  
7. Kerekes György  - Social Habitat, WP Member 
8. Csanády  Gábor  - Spiritual Places, WP Member 
9. Somogyi Krisztina - Architecture and Children, WP Member 
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1.  Beszámoló UIA Nemzetközi Tervpályázati Bizottságáról (ICC) 

Két évvel ezelőtt, 2017 nyarán neveztek ki az UIA 14 fős Nemzetközi Tervpályázati Bizottságába, ahol 
a Magyar Építőművészek Szövetségét képviseltem az összevont Kelet-európai-, közel- és közép-keleti 
régió szekciójában 2017 és 2019 között. Adminisztratív okok miatt akkreditálásom 2018 elejére 
realizálódott. Személyes okok miatt a megbízatásról 2019 májusában lemondtam. A 2018. január 24-
25-i párizsi- majd az áprilisi mexikói bizottsági ülésen többek között az UIA által felügyelt nemzetközi 
építészeti tervpályázatok irányelveit, ajánlott szervezési szabályait, társadalmi és gazdasági céljait, 
pénzügyi hátterét tárgyalták meg a tagok. Az ICC két társelnöke a svájci Regina Gonthier és a lengyel 
Jerzy Grochulski, kapcsolattartó az UIA titkárságról Emily Bonin. 

Ilyenkor mindig áttekintik és kiértékelik az előző időszak megvalósult és UIA által felügyelt építészeti 
tervpályázatait. UIA által felügyelt nemzetközi építészeti tervpályázat volt például a budapest-
városligeti múzeum-negyed nemzetközi pályázat is. A bizottság ajánlásokat fogalmaz meg a 
lebonyolítással, a megbízóval való kapcsolattartással, a kommunikációval és a beruházás 
megvalósításával kapcsolatban. 

Korábban olyan kiemelkedő építészeti alkotások megvalósulását előzte meg nemzetközi UIA 
tervpályázat, mint a párizsi Pompidou Központ, az emblematikus Utzon-féle Sydney Operaház, a 
Tokyo Word Forum, vagy az egyiptomi Alexandria Nemzeti Könyvtár.  2018 folyamán kétfordulós, 
előminősítéses nemzetközi építészeti tervpályázatot hirdettek többek között az Európai Bizottság 
mintegy 5.000 alkalmazottját befogadó új brüsszeli irodaházára ’Project Loi 130’ néven, 190 ezer m2 
tervezendő szintterülettel. További előkészítés alatt levő UIA-pályázatok: a Vilniusi Koncertterem, a 
Baby Yar Emlékközpont Kijevben, a Kortárs Művészeti Intézet Brazíliában, Szélerőmű Park 
Görögországban, és további üzbég, mongol, román, szlovén és libanoni építészeti programok. 

Thomas Vonier, az UIA elnöke 2018-ban levélben szólított fel minden ICC-tagot, hogy saját 
hatáskörükben győzzék meg a döntéshozókat, politikusokat, befektetőket az UIA védnökségével 
rendezendő nemzetközi építészeti- és design-pályázatok fontosságáról, kulturális jelentőségéről. 

Az előkészítés alatt álló pályázatok fontosságára hivatkozva és az UIA elnökének javaslatára   2018-ról 
2019-re halasztották az UIA-val, az Európai Építészeti Tanáccsal és más nemzetközi szervezetekkel 
közösen szervezendő következő tervpályázati bizottsági találkozót. Láthatóan növekszik a 
megfelelően lebonyolított, minősített nemzetközi építészeti tervpályázatok jelentősége és hatása. 
Nagyon sokat kell itthon is tenni ez ügyben a megfelelő kommunikációért.  

Az UIA alapításának 60. évfordulóját ünneplő kongresszust 2016-ban Budapesten tartották – sikerrel. 
Magyar szempontból fontos, hogy az első nemzetközi építész világszervezetet a 18 éves kora óta 
Párizsban élő Pierre Vago - a neves budapesti szecessziós építész, Vágó József fia - 1932-ben 
szervezte meg, majd 1948-ban ezt átalakítva hozták létre az UIA-t, amelynek 1969-ig Pierre Vago 
főtitkára volt. A szervezet eredeti célja a különböző nemzetek építészei közötti szakmai kapcsolatok 
fenntartása és ápolása volt az építészet és a városépítés kérdéseiben. Biztosította az együttműködést 
a jelentős nemzetközi szervezetekkel (UNESCO, ENSZ, stb), de ma minden szervezetnek folyamatosan 
újra kell fogalmaznia önmagát. A kitűzött célok elérése érdekében 2-3 évente nemzetközi 
kongresszusokat, közben szemináriumokat, konferenciákat rendeznek. Első elnökei emlékére a 
nemzetközi jelentőségű építészeti alkotások ösztönzésére 1961–ben megalapították a Perret- és az 
Abercrombie-díjat, 1967-ben pedig a Tschumi-díjat. Az UIA székhelye Párizs, az UIA magyar tagozata 
a Magyar Építőművészek Szövetsége.  

 
Golda János 
a MÉSZ alelnöke, 
az UIA International Competitions Commission (ICC) tagja 
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2. UIA-MÉSZ Oktatási Munkabizottságának (EDUCOM) beszámolója 

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. 

UIA-MÉSZ V4 találkozó 

2018-ban az UIA-MÉSZ együttműködéskeretén belül létrejött V4 találkozóra Brnóban került sor 
február 15-17-ig. A cseh, szlovák, lengyel és magyar építész szervezetek képviselői az építészeti 
közélet és szakma olyan aktuális témáiban cseréltek tapasztalatot, mint a nemzeti építészetpolitika 
sajátosságai, az egységes európai építészetpolitika célkitűzései, vagy a jövő nemzedékek magas 
életminőségének biztosítása az épített környezet által.  

A MÉSZ küldöttje Bachmann Bálint és a MÉK delegáltja Bordás András általánosan a magyar 
építészetpolitika aktuális állapotáról, a magyarországi szakmagyakorlás kereteiről, illetve 
részletesebben a települési főépítészekről, az e-építési napló bevezetéséről és a Településképi 
Arculati Kézikönyvekről beszéltek. Általános tapasztalatként kijelenthető, hogy a V4 építész 
társszervezetek képviselői elismerően nyilatkoztak a magyar építésztársadalom önszerveződési és 
érdekérvényesítő teljesítményéről, jelezték, hogy hazájukban is hasonló eredményekre törekednek, 
amihez felhasználják a magyar kollégáik tapasztalatait. 

UNESCO/UIA EDUCOM 2018 évi közgyűlése Madridban 

Az Oktatási Munkabizottság rendes éves ülésén 2018. június 11-12. között az egyes régiók – 
Magyarország a 2. Régióhoz tartozik – beszámoltak az oktatás őket érintő aktuális történéseiről, majd 
a társszervezetekkel, - mint ARCASIA, EAAE és ACSA - közös aktivitásokról. 

A továbbiakban más munkacsoportokkal való szorosabb együttműködés lehetőségeiről tárgyalt a 
mintegy 20 résztvevő küldött. Az Architecture for All (Építészet Mindenkié) és az Architecture for 
Children (Építészet a gyermekekért) munkabizottságokkal közösen ún. „fehér könyv” összeállításáról 
döntöttek, amely az együttműködések mikéntjét határozza meg. Az ülés második részében a 
különböző régióban elterjedt építészképzési minőségbiztosítási és akkreditációs szervezetek 
eljárásait tekintette át a bizottság. Afrika több építész szervezete a Canberra Accord iránymutatását 
követi, mint ahogy Japán, Kína és a Fülöp-szigetek is, ugyanakkor Ausztrália nemrég kivonult a 
szervezetből. Az Európai Unió országainak többsége, így Magyarország is a szakmagyakorlást és a 
szakképzést is szabályozó Európai Direktíva EC2005/36 szerint jár el az építészképzés és a tervezési 
jogosultság terén. A bizottság döntött arról is, hogy az UNESCO/UIA által 2017-ben kidolgozott, 16 
pontból álló, építészképzési irányelveket tartalmazó Charter és az UNESCO-UIA által jegyzett 
akkreditációs rendszer, a Validation Ssytem széles körben megismertetésre kerüljenek a nemzeti 
tagszervezetekben és az egyes építészképző intézményekben is. 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. A delegáltak önként 
jelentkeztek a különböző építészképző intézmények akkreditációs eljárásában való részvételre. Az 
UNESCO/UIA akkreditációt mintegy 20 intézmény szerezte meg eddig, további 10 eljárás indult már 
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meg, de 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 Látogatás 

A németországi Alkalmazott Tudományok Egyeteme Münster (Fachhochschule Münster) 3+2 éves 
építészképzését akkreditáló UNESCO/UIA látogatóbizottságot az amerikai Barbara Klinkhammer (AIA) 
és a brit Martin Pearce (RIBA) mellett Bachmann Bálint (MÉSZ) alkották. A Münsteri Alkalmazott 
Tudományok Egyeteme kérésére a bizottság előzetes véleményt adott az építészképzésük tantervi, 
oktatói és infrastrukturális megfelelőségéről, figyelembe véve az UNESCO/UIA Charter 16 pontját. A 
látogatásról készült részletes beszámolót a bizottság ismertette a német kollégákkal és továbbította 
jóváhagyásra az UIA EDUCOM Oktatási Bizottságának, amely éves közgyűlésén napirendjére tűzte a 
münsteri építész képzés előzetes akkreditációjának tárgyalását. 

UNESCO/UIA EDUCOM 2019 évi közgyűlése Párizsban 

Az Oktatási Bizottság 2109-es rendes ülésére 2019. február 18-19. között került sor Párizsban az UIA 
székhelyének is helyt adó Montparnasse toronyban, amely épületet a várostervezők ugyan nem 
kedvelnek, de a 47. emeleti tárgyalóból nyíló látkép némi kárpótlást ad a mára korszerűtlen 
magasházért.  

A bizottság első napi munkájában részt vett Thomas Vonier úr, az UIA elnöke, aki beszámolt a 
világszervezet aktuális történéseiről és a 2019. június 11-14. Bakuban rendezendő Turizmus és 
Örökség (Tourism and Heritage) című konferencia és a 2020-ban esedékes Riói Építészeti 
Világkonferencia előkészületeiről. A párizsi megbeszélés második felében az UNESCO/UIA EDUCOM 
akkreditációs eljárásairól tárgyalt a bizottság. A 2017-ben megalkotott, az építészképzések 
minőségbiztosítását és akkreditációját előirányzó rendszer, az UNESCO-UIA Validation System és a 
világszervezet által megfogalmazott minőségi kritériumok 16 pontját tartalmazó leirat, az 
UNESCO/UIA Charter alapján 2019-ben is több európai és Európán kívüli építészképző intézmény 
akkreditációja várható. Az UIA célja az, hogy átfogó képet alkosson az építész szakma és annak 
gyakorlására felkészítő képzések színvonaláról, melynek pártatlanságát az azonos elvárásokat 
megfogalmazó, két lépcsős akkreditációs eljárás szavatol.  

A bizottság meghallgatta Bachmann Bálint MÉSZ küldött beszámolóját a németországi Alkalmazott 
Tudományok Egyeteme Münster (Fachhochschule Münster) 3+2 éves építészképzését akkreditáló 
UNESCO/UIA látogatóbizottság megállapításairól és javaslatáról, a képzés elismerésének második 
körös vizsgálatára. A bizottság a beszámolót elfogadta, a münsteri építészképzés akkreditációja a 
második fázisához ért, amelynek során újabb látogatás alkalmával az UIA ajánlásainak érvényesülését 
vizsgálják majd. Az UNESCO/UIA akkreditációs eljárásának lefolytatása hasznos lehet a magyar 
építészképző intézményeknek is, hiszen az építész világszervezet értékelése és az eljárás során 
megfogalmazott ajánlásai elősegíthetik a hazai építészoktatás nemzetközi standardoknak való 
megfeleltetésé, ezáltal növelve a jövő magyar építészeinek nemzetközi versenyképességét. A MÉSZ 
Oktatási Munkabizottsága javaslatot tesz a hét magyar egyetemet tömörítő Magyar Építészképző 
Intézmények Fórumának, hogy vizsgálják meg az UNESCO/UIA 16 pontos ajánlását és döntsenek a 
minősítési eljárás esetleges elindításáról. 

 

       Bachmann Bálint DLA 
       a MÉSZ/UIA Oktatási Bizottság delegáltja 

 



 

20 

 

3. 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 szervezetek, 
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 

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 
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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 

 



 

22 

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 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. 
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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. 

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. 

 

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

Előadások, cikkek: 

A Magyar Építőművészet című lapban, az Építészfórumon, a Kórházszövetség Kórház című 
folyóiratában, a Praxismenedzsment folyóiratban és a Mediart folyóiratban többek között. 

Több megbeszélést tartottunk Nemzeti Egészségfejlesztési Intézettel, Nemzeti Népegészségügyi 
Központtal az épített környezet és egészségmagatartás témakörben. 

Fentiek alapján munkabizottságunk 2018. esztendőben is aktív, építészkollégáink és az egészségügy 
fejlesztésével foglalkozó szakemberek számára megítélésünk szerint hasznos tevékenységet végzett. 
Bízunk abban, hogy 2019-20. 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 
 
 

 
4. UIA  Sport&Leisure Work Programme Magyarországi Sport és Szabadidő Bizottsága beszámolója 
 
A MÉSZ Sport és Szabadidő Bizottsága az UIA hazai munkabizottsága.Feladata elősegíteni a 
döntéshozók és építészek sporthoz és szabadidőhöz kapcsolódó építészeti tevékenységeit érintő 
kérdések szakszerű és hatékony megválaszolását. A Nemzetközi Sport és Szabadidő Bizottság egy 
küldetési nyilatkozatot fogadott el a fenti célok megvalósításának érdekében, melyet minden egyes 
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tagállam jóváhagyásával előterjesztett az UIA tanácsa felé. A küldetésnyilatkozat rövid magyar 
fordítása az alábbi: 

Elősegíteni a magas színvonalú, fenntartható Sport és Szabadidő létesítmények fejlesztését, 
figyelembe véve az egyes országok kulturális és környezeti hátterét. 

Tovább fejleszteni a nemzetközi információ cserét és együttműködést a sport és szabadidő területén 
belül. 

Megalapítani az UIA Sport és Szabadidő munkatervét, és létrehozni egy nemzetközileg elismert és 

nagy tapasztalatokkal rendelkező építészekből álló csoportot, akik mindannyian magas színvonalon 

képzettek, ezen a speciálisi területen belül. Tapasztalatukkal részt vettek és vesznek sokrétű 

létesítmények létrehozásában illetve tervezésében, beleértve az olimpiai és paraolimpiai 

helyszíneket, egyéb közösségi sportlétesítményeket, egyetemi sport és edző központokat is. 

Létrehozni az UIA Sport és Szabadidő munkaterv weboldalát, mint megbízható információ forrást a 
Sport és Szabadidő építészeti csoport tagjainak közös információ megosztására és a Sport és 
Szabadidő építészettel kapcsolatos információk közlésére. 

A Sport és Szabadidő bizottság ezen elfogadott küldetési nyilatkozat alapján dolgozik. 

A Sport és Szabadidő építészet soha nem látott fejlődés alatt áll a világszerte, így Magyarországon is. 
Két markáns fejlődési irány rajzolódik ki, az egyik a nagy sportlétesítmények, olimpiai létesítmények 
tervezésének összetett feladatköre, a másik a szabadidő eltöltésének kulturált és jól szervezhető a 
közösség számára nyitott létesítményei.  

Nemzetközi példák közül megvalósult fejlesztésre jó példa a Szingapúrban létrehozott fedett 
sportkomplekum mely mind nézőszámban, mint nyitható-zárható tetőszerkezétvel a 
sportlétesítmények közül a legnagyobb a vlágon De ide tartoznak a tokiói olimpiára készülő 
létesítmények, különböző futball stadionok, nemzetközi relációban. Magyarországon a 
legmarkánsabb fejlesztések a futballstadionok, a teljesség igénye nélkül felsorolva a Pancho Aréna, a 
Nagyerdei Stadion Debrecenben, a Groupama Aréna,a Hidegkuti Nándor,a Bozsik  Stadion, a Vidi és 
Loki stadionok, a szombathelyi és a diósgyőri stadion. Ez utobbi fel lett terjesztve IAKS dijra. 

A futballstadionokon kívül az uszodafejlesztési program is jól halad. Ennek nemzetközi szintű példája 
a Duna Aréna, amely Vizes VB lebonyolítását kitűnően ellátta.  

Kiemelkedő a tervezett sportlétesítmények közül, a 15 ezer fős Atlétikai stadion a Csepel sziget északi 
részén, valamint a Vellodrom amely  nagy fesztávolsága miatt egy különleges építészeti feladat. Az 
egyszerűbb és kisebb léptékű létesítmények is jelentős számban épültek az országban, ílyen a 
Nemzeti Közszolgálati Egyetem sportközpontja, amely egy közös uszoda és sportközpont, melyet az 
építészeti kongresszus alkalmával sokan megtekinthettek.  

A szabadidő kiszolgálására Magyarország fokozatosan felzárkózik a nemzetközi trendekhez, melynek 
legkiemelkedőbb példája a Margit-sziget futó és kerékpár út hálózata. De ugyanilyen a budai illetve a 
pesti Duna part hosszában kiépitett kerékpárut és sétány, amely egész látványában valamint 
részleges használatával az ott lakóknak a mozgás igényét kulturáltan ki tudja elégíteni és Budapest 
helyzetéből adódóan annak csodálatos látványát égeti bele a használók és látogatók tudatába.  

Ezek alapján Budapest nem véletlenül az első számú desztinációs célpont az európai városok között.  
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Nemzetközileg jó példa az amerikai városokban, az üzemen kívül helyezett magasvasút hasznosítása, 
mely a város fölött húzódó szabadidő folyosó, kerékpár és futópálya, szintén a városlakok legnagyobb 
kedvére, elválva a közuti forgalomtól, és mégis könnyen elérhetöen és biztonságosan. 

A Sport és Szabadidő csoport különböző regionális üléseket tartott. Egyet Buenos Airesben, ahol 
korlátozott számban vettek részt a csoport tagjai. A New Castle-ben szervezett összejövetelen jóval 
többen vettek részt, és ezen kívül még Bécsben tartottak a sportlétesítmények fejlesztésével 
kapcsolatosan egy szemináriumot, amelynek összefoglalója bárki számára elérhető az interneten.  

A csoport Gar Holohan vezetésével készül minden évben október végén, november elején az IAKS-
szal közösen szervezett éves kongresszusára, amelyre a magyar munkacsoport is készül a hazai 
létesítmények bemutatásával.  

Patonai Dénes DLA 
Ybl díjas építészmérnök 
a Magyar Építőművészek Szövetsége 
Sport&Szabadidő Bizottság vezetője 
 
 
 
4. UIA  Architecture and Children Munkabizottságának beszámolója 

Képviselő: Somogyi Krisztina 

Őszi találkozó: Törökország: Kappadókia 2018. November 13-18 

A munkacsoport őszi találkozója különleges történelméről, a táj geológiai sajátosságairól, és a 

vulkanikus kúpokba vájt sziklavárosairól híres Kappadókia több szomszédos településén került 

megrendezésre a török Építész Kara területi vezetőjének a szervezésében. 

A megbeszélés az az utolsó napon megszervezett nemzetközi konferencia fő helyszíne Uchisar volt 

amelynek rekonstrukciójában nem az felszínes turisztikai szempontok, hanem a hosszadalmas 

feltárásokkal induló, az építészek és műemlékes szakemberek vezetésével végzett aprólékos munka 

állt. A jövőről való felelősségteljes gondolkodás, a fiatal generációnak a történeti helyekhez, az 

épített örökséghez való viszonya az Építészet és Gyerekek munkacsoportnak az egyik fontos fókusza, 

az épített környezeti nevelésnek is az egyik célkitűzése. A BEE azaz Built Environment Education 

közoktatásba való integrálásának avagy minden gyermekek számára biztosítandó szakszerű 

tájékoztatásnak az egyik célja  a helyi és nemzeti értékek iránti megértő viselkedés, az épített örökség 

iránti érzékeny viselkedés és az épített örökségből áradó jelentéstartalmak kibontása.  

A kétnapos intenzív munkát, a megbeszélést nemzetközi konferencia zárta.  

A konferencián a különböző országok képviselői a saját országuk jellegzetes problémáira, az épített 

örökség, a városi környezet és a benne működő iskolák helyzeteire, illetve az építészet oktatásának 

helyszíneire reflektáltak. Míg Hong Kongban a feszítő népsűrűség és az egyre tömegesebbé váló 

iskolák a fő probléma így felfújható, parkokba-háztetőre helyezhető osztálytermekkel próbálkoznak, 

Japánban on-line játékokkal igyekszenek a műemlékek részletgazdagságára felhívni a figyelmet és a 

történeti szerkezeteket játékok formájában oktatják az egyetemen, addig Egyiptomban a 
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szegénynegyedekből hiányzó élettér, a gyerekek számára használható biztonságos terület a fő 

kérdés. A számos probléma mellett jó példák bemutatásával és érdekes építészeti intervenciók 

láttatására fókuszált a legtöbb előadó. A magyar előadásban Somogyi Krisztina a Budapesti Piarista 

Gimnázium Golda János vezette átalakítása és a jelenleg folyó, a BME Középülettervezési Tanszékén 

diákok és DLA hallgatók bevonásával készülő mikróbeavatkozások kerültek bemutatásra, amelynek 

előkészítése a piarista diákok aktivitásával valósul meg. Egyben bemutatta kutatási módszertanát, 

amely a gyerekek nézőpontjaira reflektál.  

A találkozó egyben előkészítése volt annak a kommunikációs anyagnak, amivel a munkacsoport, az 

ENSZ Gyermekjogi egyezményéhez és az Európa épített jövőjével kapcsolatos Davos-i megállapodás 

megkövetel a csoporttól. 

A találkozón döntés született arról, hogy a következő találkozás helyszíne Budapest lesz, 2019 

májusában. A helyszínre 4 ország nyújtott be ajánlatot, a magyar javaslat szakmai tartalmát és a helyi 

vita során kialakuló érvelést követően döntött a közösség arról, hogy Magyarországon készítik elő a 

2019-2020-as év programját, ezen belül a 3 évente megrendezésre kerülő Golden Cube Award-ot. 

A találkozót követően - a kommunikáció stratégiával összhangban - a MÉSZ felületén a munkacsoport 

önálló fülként jelenik meg: https://www.meszorg.hu/index.php?t=kkn 

Fontos lépés, hogy az UIA Architecture and Children önálló honlapján Magyarország megjelenik 

képpel és tartalommal. https://www.architectureandchildren-uia.com 

 
Somogyi Krisztina 
építészet kritikus, vizuális környezet-kutató 
a Magyar Építőművészek Szövetsége 
Architecture and Children munkacsoportjának vezetője 
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HATÁROZATI JAVASLATOK 

 

  / 2019. (05.27.) sz. MÉSZ Közgyűlési határozat 
A MÉSZ Közgyűlése a MÉSZ Elnökének 2018 évi munkájáról szóló beszámolóját  
……..  igen, ……..  nem szavazattal,  ……..  tartózkodás mellett elfogadja / nem fogadja el. 
 
 
  / 2019. (05.27.) sz. MÉSZ Közgyűlési határozat 
A MÉSZ Közgyűlése a MÉSZ Elnökségének 2018 évi munkájáról szóló beszámolóját  
……..  igen, ……..  nem szavazattal,  ……..  tartózkodás mellett elfogadja / nem fogadja el. 
 
 
  / 2019. (05.27.) sz. MÉSZ Közgyűlési határozat 
A MÉSZ Közgyűlése a MÉSZ Külügyi Bizottságának 2018 évi munkájáról szóló beszámolóját  
……..  igen, ……..  nem szavazattal,  ……..  tartózkodás mellett elfogadja / nem fogadja el. 
 
 
/ 2019. (05.27.) sz. MÉSZ Közgyűlési határozat 
A MÉSZ Közgyűlése a MÉSZ Ellenőrző Bizottsága Elnökének a Bizottság 2018 évi munkájáról szóló 
beszámolóját 
……..  igen, ……..  nem szavazattal,  ……..  tartózkodás mellett elfogadja / nem fogadja el. 
 
 
/ 2019. (05.27.) sz. MÉSZ Közgyűlési határozat 
A MÉSZ Közgyűlése a MÉSZ 2018. évi közhasznúsági jelentését 
 ……..  igen, ……..  nem szavazattal,  ……..  tartózkodás mellett elfogadja / nem fogadja el. 
 
 
/ 2019. (05.27.) sz. MÉSZ Közgyűlési határozat 
A MÉSZ Közgyűlése a MÉSZ 2018. évi költségvetési beszámolóját 
……..  igen, ……..  nem szavazattal,  ……..  tartózkodás mellett elfogadja / nem fogadja el. 
 
 
/ 2019. (05.27.) sz. MÉSZ Közgyűlési határozat 
A MÉSZ Közgyűlése a MÉSZ 2019.évi költségvetési tervezetét  
……..  igen, ……..  nem szavazattal,  ……..  tartózkodás mellett elfogadja / nem fogadja el. 
 
 
/ 2019. (05.27.) sz. MÉSZ Közgyűlési határozat 
A MÉSZ Közgyűlése a Magyar Építőművészet folyóirat 2018 évi munkájáról szóló beszámolóját  
……..  igen, ……..  nem szavazattal,  ……..  tartózkodás mellett elfogadja / nem fogadja el. 
 

…../2019. (05. 27.) sz. MÉSZ közgyűlési határozat: 

A MÉSZ Közgyűlése az egyesület alapszabálya módosítását egységes szerkezetben elfogadja és 
felhatalmazza az egyesület elnökét, hogy az alapszabályt aláírásával lássa el és a változásbejegyzési 
kérelmet és a kapcsolódó iratokat nyújtsa be a bíróságra. 

Felelős:  Dr. Krizsán András Géza az egyesület elnöke 

Határidő:  a határozat meghozatalától számított 30 nap az iratok bírósági benyújtására 

A határozatot a közgyűlés …. igen, … nem szavazattal, ….. tartózkodás mellett elfogadta. 
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…../2019. (05. 27.) sz. MÉSZ közgyűlési határozat: 

A MÉSZ Közgyűlése vagyon hatékony működtetése és a gazdálkodás racionalizálása a cél szerinti 
feladatok és a közhasznú tevékenység minél teljesebb kőrű és magasabb színvonalú megvalósítása 
érdekében Nonprofit Korlátolt Felelősségű Táraság létrehozásáról dönt, és felhatalmazza az 
egyesület elnökét a nonprofit gazdasági társaság létrehozása előkészítésére. 

Felelős:  Dr. Krizsán András Géza az egyesület elnöke 

Határidő:  a határozat meghozatalától számított 90 nap 

A határozatot a közgyűlés …. igen, … nem szavazattal, ….. tartózkodás mellett elfogadta. 
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MAGYAR ÉPÍTŐMŰVÉSZEK SZÖVETSÉGE 

 

EGYESÜLETE 

 

ALAPSZABÁLYA 

 

EGYSÉGES SZERKEZETBEN 

 

2019.05.27. 
 

A szövegbe ékelt változások vastag berűvel kiemelésre kerültek,  

a megszűnő rendlekezések áthúzással jelöltek! 

  



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.  

(2) A MÉSZ - mint szakmai, művészeti szövetség - a magyar építészet ügyének társadalmi 
képviselője 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 
tevékenységeinek 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 
legfontosabb adatait a honlapján közzéteszi. 

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

(9) A MÉSZ közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, 
pártoknak 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 
társadalmi súlyának megfelelő szerepet kapjon, 

c.) a magas szinten végzett építőművészeti tevékenység – alkotás – visszakapja 
művészeti 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 
érvényesülését. 

 

(2) A MÉSZ feladata, hogy 

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

b) segítse az egyetemeken folyó építészképzést és a Mester- és Vándor-iskolával 
összhangban 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 
nyújtson a szerzői jogi jogosultak jogainak megóvásához, és megfelelő szakmai 
háttér biztosításával 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 
területén kutatási, tudományos, nevelési, oktatási, képességfejlesztési, 
ismeretterjesztési, kulturális, örökségvédelmi, műemlékvédelmi, építőművészeti 
tervezéssel kapcsolatos és környezetvédelmi közfeladatokat lát el közhasznú 
tevékenysége körében. 

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

- kulturális szolgálatás nyújtása, 

- a helyi közművelődési tevékenység támogatása keretében az építészeti 
alkotások hazai és külföldi megismeretése, az építészeti és környezeti 
kultúra fejlesztésének 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 kapcsolódó kiegészítő tevékenységek érdekében végzett, 
azokkal összefüggő gazdasági tevékenység.  

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

Az országos és területi építész kamarákkal való együttműködés keretében a 
kamarák részére székhelyhasználat és a kamarák tevékenységéhez 
kapcsolódó helyszínek biztosítására irányuló tevékenység. 

i) A vagyon hatékony működtetése és a gazdálkodás racionalizálása a cél szerinti 
feladatok 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 feltételeinek 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, 
fejlesztésről 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 
helyi védelme, a helyi közművelődési tevékenység támogatása 

Jogszabályi rendelkezés: 2011. évi CLXXXIX. tv. Magyarország helyi 
önkormányzatairól 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 
kialakításában 

Jogszabályi rendelkezés: 1997. évi LXXVIII. tv. az épített környezet alakításáról és 
védelméről 57/A § (2) 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 
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 
összefüggésben 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 
vannak, illetve amelyekre az építészet, a szakma gyakorlása visszahat; 

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

c) részt vesz az építészek továbbképzésében; 

d) vizsgálatokat végez, elemzéseket készít és készíttet, véleményeket, javaslatokat és 
állásfoglalásokat 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, 
ismertetésében, 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 
útján vesz részt; 

l) kapcsolatokat tart fenn a tömegtájékoztatás és az oktatás szervezeteivel és ezek 
munkáját 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 
segíti 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 
összeegyeztethető díjakban, elismerésekben részesítendő személyek, szervezetek 
kiválasztásában, felkérés esetén, részt vesz; 

q) a szakmai közélet szervezésében, eseményeinek létrehozásában, helyszíneinek 
biztosításában, lehetőségeihez mérten, kezdeményező módon vegyen 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 
feltételekkel 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 feddhetetlen, egyetemi, vagy egyetemi oklevéllel egyenértékű 
főiskolai oklevéllel rendelkező 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 
építészeti 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 
közgyűlés 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 rendes tagok és pártoló tagok felvétele az érintett tag önkéntes elhatározása alapján, 
saját kezdeményezésére történik.  

A tagfelvételről a tagfelvételi kérelem alapján – a Tagfelvételi Bizottság előterjesztését 
követően – az Elnökség a soron következő elnökségi ülésen egyszerű szótöbbséggel 
dönt. Az Elnökség helybenhagyó határozata alapján a tagsági 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 
napon 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 
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tevékenységet bemutató dokumentáció a jelentkező által kiemelkedőnek ítélt alkotó 
tevékenységet képviseli (oktatás vagy építészet-elmélet terén a hallgatói tervekből 
összeállítás, illetve publikációk részletei mutathatók be). 

A MÉSZ Elnöksége külön értékelési eljárás nélkül felveszi Tagnak, amennyiben 
egyebekben 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 
tartalmazó 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 
képviselheti 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) 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 
továbbá a MÉSZ egyéb rendezvényein is. Az Elnökség döntése alapján meghatározott 
eseményeken, illetve szervezetek előtt képviselheti a MÉSZ-t. 
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(5) A TAGOK KÖTELEZETTSÉGEI 

5.1. Az Alapszabályban meghatározott célok megvalósításának elősegítése, a MÉSZ 
tevékenységében 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, kivéve a pártoló és a tiszteletbeli tagot. 

5.5. A 30 év alatti építészek - tagságuk elősegítése és támogatása céljából, a tagsági 
jogviszonyuk létrejöttétől számított két naptári éven keresztül -, továbbá a 70 éven felüli 
tagok mérsékelt (a közgyűlési határozatban meghatározott) mértékű tagdíjat 
kötelesek fizetni.  

 

(6) A TAGSÁG MEGSZŰNÉSE 

A tagság megszűnik az érintett tag halálával, (pártoló tag esetében jogutód nélküli 
megszűnésével), 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 
törlés napjával megszűnik. A tag örököseire a tagságból kifolyólag sem jogi, sem egyéb 
kötelezettség nem hárul. 

6.2.  A tag e jogviszonyát az Elnökséghez címzett írásbeli bejelentéssel indokolás nélkül 
megszüntetheti. 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 
ajánlott levél útján is közli az érintett taggal, aki az értesítés kézhezvételétől számított 30 
napon 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 
kizárási eljárás lefolytatását rendeli el. Kizárásra csak a Fegyelmi Bizottság által 
lefolytatott eljárást követően, a Fegyelmi Bizottság erre vonatkozó indítványa alapján az 
Elnökség határozatával kerülhet sor. A Fegyelmi Bizottság a kizárás alá vont tagot postai 
úton haladéktalanul értesíti az eljárás megindításáról. Az értesítésben közölni kell a vele 
szemben felmerült 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 elektronikus és postai ajánlott levél útján is közölni kell az érintett taggal, aki a 
határozat kézhezvételétől számított 30 napon belül a Közgyűléstől kérheti a kizárást 
kimondó határozat felülvizsgálatát. Az indoklásnak tartalmaznia kell a kizárás alapjául 
szolgáló tényeket és bizonyítékokat. 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 
felmondásáról dönthet.  
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5. § A MÉSZ SZERVEI 
(1) A MÉSZ SZERVEI ÉS SZEMÉLYI TISZTSÉGEI  

1. Legfőbb döntéshozó szerv: 

a) a Közgyűlés 

2. 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 Tagfelvételi Bizottság 

b) 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 
döntéshozó 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 
keretében 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 
meghatározott kötelező esetekben, rendkívüli Közgyűlést kell összehívni. 
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2.3.2.  A közgyűlést a tagoknak és a meghívottaknak, a közgyűlést megelőzően legkésőbb a 8. 
15. napig igazolható módon elektronikus, vagy ajánlott küldeményként postai úton 
kiküldött meghívóval kell összehívni. Írásbeli igazolható módon történő 
kézbesítésnek minősül: pl. ajánlott vagy tértivevényes küldeményként, továbbá 
a tagnak az elektronikus levelezési címére történő kézbesítés azzal, hogy a 
kézbesítés visszaigazolásra 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 
tartja.  

2.3.4.  A meghívónak tartalmaznia kell a közgyűlés helyét, idejét, a határozatképtelenség 
miatt megismételt közgyűlésre vonatkozó figyelmeztetést és információt, valamint a 
közgyűlés javasolt napirendjét, a beszámolók lényegi összefoglalását, tisztújítás 
esetén 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 
indokolásával. A napirend kiegészítésének tárgyában az Elnök jogosult dönteni. Ha az 
Elnök a kiegészített napirendet elfogadja, azt a napirend meghozatalától számított 3 
napon belül kell a tagokkal közölni 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 dönt 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 
terjedő 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 
felügyelőbizottsági tagok vagy más egyesületi szervek tagjai elleni kártérítési 
igények érvényesítéséről 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 
tagjával, vezető tisztségviselőjével, a felügyelőbizottság tagjával vagy ezek 
hozzátartozójával köt.  

j) A MÉSZ más szervezetben történő tagságának elhatározása, illetve ilyen 
szervezetből történő kilépésének elhatározása, a MÉSZ által alapítvány vagy 
gazdasági társaság alapításának elhatározása, vagy ilyen szervezetbe történő 
belépés illetve csatlakozás elhatározása,  
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k) A MÉSZ jogutód nélküli megszűnésének elhatározása és ennek következtében 
döntés a fennmaradó vagyon felhasználásáról, valamint más egyesületekkel 
történő egyesülésről, illetve az Egyesület szétválásáról.  

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 
alapján – a MÉSZ másik tagja is képviselheti. 

Ha egy tag vagy alapító valamely ügyben nem szavazhat, őt az adott határozat 
meghozatalánál a határozatképesség 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 érdekelt a döntésben. 

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

2.6. Határozathozatal rendje 

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

Az Egyesület alapszabályának módosításához a jelenlévő tagok háromnegyedes 
szótöbbségével hozott határozata szükséges. Az Egyesület céljának módosításához és a 
jogutód nélküli megszűnésének elhatározásához a szavazati joggal rendelkező tagok 
háromnegyedes 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 
határozat 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 
dátuma, 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. 
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2.8. A Közgyűlés ülései nyilvánosak. 

 

(3) AZ ELNÖKSÉG 

3.1. A Közgyűlés az Elnökségbe minden 100 rendes tag után egy elnökségi tagot, és minden 
200 rendes tag után egy póttagot választ. 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.  

Az elnökségi tagság megszűnik az elnökségi tag 

a) halálával vagy cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben 
történő 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 
következő 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 
póttagokat a választáskor kapott szavazatuk sorrendjében kell az Elnökségbe felkérni. A 
póttag mandátuma az elnökség többi tagjának tisztségével azonos időtartamra, a 
következő tisztújító közgyűlésig szól.  

Az elnökségi tag tartós akadályoztatása - azaz négy egymást követő ülésről való hiányzása 
– esetére ugyancsak póttagot kell az akadályoztatás idejére az Elnökségbe behívni. A 
póttag az Elnökség munkájában ez esetben az akadályoztatás időtartamára vesz részt. A 
póttag jogköre a rendes elnökségi tag jogkörével azonos. 

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 
kifejezetten a Közgyűlés, vagy a MÉSZ más szerveinek hatáskörébe. 

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

b)  támogatja a Területi Csoportot helyi tevékenységében és ahhoz – egyetértés 
esetén – biztosítja a feltételeket. 

c)  írásos bejelentés alapján tudomásul veszi a Területi Csoport megszűnését. 

3.4.2. Bizottságokkal kapcsolatban 

a) a tagjai sorából a Tagfelvételi és a tagok sorából a Fegyelmi Bizottság tagjainak 
megválasztása, továbbá a tagok sorából a különleges valamint az állandó 
munkabizottságok létrehozása, vezetőinek megválasztása, 

b) a különleges és állandó munkabizottságok munkaterveinek véleményezése, 
működésük összehangolása, beszámoltatása, éves beszámolóinak elfogadása, 

c) nem állandó (hat hónapnál rövidebb időtartamra, alkalmi jelleggel létrehozott) 
bizottságok, valamint területi csoportok létrehozása, feladatuk meghatározása, 
munkájuk 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 történő képviselőit, 

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

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

e) az Elnöknek és egyéb személyeknek járó tiszteletdíjak ill. egyéb szakértői díjak 
megállapítása 

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

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

h) dönt a MÉSZ-t, annak meghívása esetén a tervpályázatok Bírálóbizottságaiban 
képviselő 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. 
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3.4.6. Az egyesületi vagyon kezelése és az ügyviteli rendszer biztosítása, így 
különösen: 

a) az egyesületi vagyon kezelése, a vagyon felhasználására és befektetésére 
vonatkozó, a közgyűlés hatáskörébe nem tartozó döntések meghozatala és 
végrehajtása; 

b)  részvétel a közgyűlésen és válaszadás az egyesülettel kapcsolatos 
kérdésekre; 

c)  a tagság nyilvántartása; 

d) az egyesület határozatainak, szervezeti okiratainak és egyéb könyveinek 
vezetése; 

e) az egyesület működésével kapcsolatos iratok megőrzése 

f) az egyesületet érintő megszűnési ok fennállásának mindenkori vizsgálata 
és annak bekövetkezte esetén az e törvényben előírt intézkedések 
megtétele; és 

g) döntés mindazon kérdésben, amelyet jogszabály vagy alapszabály nem 
utal a közgyűlés vagy más szerv hatáskörébe. 

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 havonta egyszer köteles ülést tartani, amelyet az Elnök – akadályoztatása 
esetén az egyik Alelnök -, az ülést megelőző legkésőbb 5. napon ajánlott postai 
küldeményként vagy elektronikus úton küldött írásbeli meghívóval hív össze. A 
meghívónak az ülés időpontjának és helyének megjelölésén túl tartalmaznia kell a 
megtárgyalásra kerülő napirendet is. 

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, postai vagy elektronikus úton igazolható módon kiküldött 
meghívóval, elsődlegesen az egyesület 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 visszaigazolásra kerüljön (elektronikus 
tértivevény). 

Az Elnökség rendkívüli ülését 10 munkanapon belül össze kell hívni, amennyiben az 
Elnökség tagjainak 1/3-a, vagy a Felügyelő Bizottság Elnöke, vagy a MÉSZ legalább 50 
tagja ezt írásban 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 
elnökségi tagok legalább 50%-a + 1 fő jelen van személyesen, vagy elektronikus 
hírközlő eszköz segítségével. Határozatképtelenség esetére új ülést kell összehívni, 
amelynek határozatképességére az eredeti előírások vonatkoznak. 
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Az Elnökségi tag az elnökségi ülésen tagsági jogait személyes részvétel helyett 
elektronikus hírközlő eszközök igénybevételével is gyakorolhatja (és a 
határozatképesség szempontjából ilyen esetben az ülésen résztvevőként kell 
számításba venni) amennyiben az ülésen részt vevők azonosítása és közöttük a 
kölcsönös és korlátozásmentes kommunikáció biztosított. 

Az igénybe vehető elektronikus hírközlő eszközök: mobiltelefon, skype. 

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 eszközök 
használata esetén: 

A diktafonnal rögzített anyag alapján az ülésen kijelölt személy az elnökségi ülésen 
elhangzottakat úgy foglalja jegyzőkönyvbe, hogy az a távollévő elnökségi tag 
hozzászólásait és leadott szavazata dokumentálását is a valós időbeli 
eseményeknek megfelelően dokumentálja. 

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 átnézésre, jóváhagyásra. A jegyzőkönyv jóváhagyásának határideje annak 
megküldésétől számított 5 munkanap. 

A jegyzőkönyvet készítő személy további 5 munkanapon belül gondoskodik a 
javasolt kiegészítések átvezetéséről, illetve az emlékeztető véglegesítéséről. A 
jegyzőkönyv véglegesnek tekintendő, amennyiben arra észrevétel nem érkezik a 
résztvevőktől. 

Az elnökség ülés tartása nélkül is hozhat határozatot.  

A határozathozatalt az Elnök, a határozati tervezetnek a tagok részére írásban, 
igazolható módon, elektronikus úton történő megküldésével kezdeményezheti.  

A tagok számára a tervezetet úgy kell megküldeni, hogy a kézhez vételétől számított 
legalább nyolcnapos határidőt kell biztosítani arra, hogy szavazatukat megküldjék 
az Elnök részére. A tervezetet akkor kell megküldöttnek tekinteni, ha az 
elektronikus úton feladott tervezetet tartalmazó levelet a tag elektronikus eszközén 
megnyitották és erről elektronikus levélben, visszaigazolás érkezett. A megérkezett 
visszaigazolásokat ki kell nyomtatni és a tervezet eredeti példánya mellé kell 
csatolni.  

A határozathozatal akkor eredményes, ha legalább annyi szavazatot megküldenek 
az Elnök részére, amennyi a határozatképességéhez szükséges lenne ülés tartása 
esetén.  

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

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 hívnia. 

15 



A szavazásra megszabott határidő utolsó napját követő három napon belül – ha 
valamennyi 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 
korábban beérkezik, akkor az utolsó szavazat beérkezésének napja.  

Az elektronikus hírközlő eszköz felhasználásával meghozott határozatokat úgy kell 
rögzíteni, hogy azok utóbb is ellenőrizhetőek legyenek. Az elnökség ülés tartása 
nélkül hozott határozatáról jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyet az Elnök 
aláírásával hitelesít. 

3.9. Az Elnökség határozatait a jelenlévők egyszerű szótöbbségével, nyílt szavazással hozza.  

Szavazategyenlőség esetén a javaslatot elvetettnek kell tekinteni és a következő 
alkalommal ismét szavazásra kell bocsátani. 

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

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

Az Elnökség határozathozatalában nem vehet részt az, aki vagy akinek hozzátartozója a 
határozat alapján 

a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, 

b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként 
érdekelt. (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 
vámhatóságnál 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 törvény szerint felfüggesztette vagy törölte.  

A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett 
közhasznú szervezetet – így a MÉSZ-t is – előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget 
egyidejűleg 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 
postai ajánlott levél útján is meg kell küldeni. 

3.11. Az Elnökség a tisztújítás előkészítése céljából a tagok közül választott, 3 tagú Jelölő 
Bizottságot 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 
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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 a területi kamarákkal, a Mesteriskolával 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 
tanácskozást 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 
felterjesztésére, 

d) a bejelentett panaszok és javaslatok ügyében intézkedik, illetve azokat a MÉSZ 
illetékes 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 
titkársági dolgozók vonatkozásában gyakorolja a munkáltatói jogokat, 

h) a Felügyelő Bizottság Elnökével együtt gondoskodik a MÉSZ Alapszabály, a 
Szervezeti és Működési Szabályzat, a Pénzkezelési Szabályzat, valamint a további 
szabályzatoknak megfelelő működéséről, 

i) összehangolja és irányítja az alkalmi bizottságok munkáját, 

j) előkészíti az állandó munkabizottságok vezetőinek az Elnökség ülésén és a 
Közgyűlésen történő beszámoltatását, 

k) beszámol tevékenységéről az Elnökség, továbbá a MÉSZ tevékenységéről a 
Közgyűlés 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 
megválasztásáig terjedő időszakban az előre megállapított munkamegosztás szerint 
az Elnök jogkörét együttesen gyakorolják. 

4.2.2. Figyelemmel kísérik és összehangolják a MÉSZ állandó munkabizottságainak 
működését. 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 
tapasztalatainak hasznosítása érdekében egyszerű szótöbbséggel Tiszteletbeli 
Elnöknek választhatja.  

4.3.2. A Tiszteletbeli Elnök tisztsége életre szóló.  
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4.3.3. A Tiszteletbeli Elnököt tanácskozási joggal meg kell hívni az Elnökségi ülésekre, 
valamint a MÉSZ hivatalos rendezvényeire. 

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

 

(5) ELLENŐRZŐ SZERV - FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG 

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

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, Elnökhelyettesből, 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 szól. A Bizottság Elnöke, Elnökhelyettese és tagjai 
megbízásuk lejártával újraválaszthatók. 

5.3. A Felügyelő Bizottságban betöltött tagság megszűnik a választott személy 

a) halálával vagy cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben 
történő 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 
munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha 
jogszabály másként nem rendelkezik, 

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

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

Bármely közhasznú szervezet jogutód nélküli megszűnését követő három két évig 
nem lehet más közhasznú szervezet – így a MÉSZ – Felügyelő Bizottságának elnöke, 
elnökhelyettese 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 
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 
törvény szerint felfüggesztette vagy törölte. 

A Felügyelő Bizottság Elnöke, Elnökhelyettese vagy Tagja, illetve az ennek jelölt 
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személy 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 
Alelnökök, továbbá az Elnökség tagjai kötelesek megbízásukról lemondani tartós – 
hat hónapot 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. 

5.4. A Felügyelő Bizottság feladata a MÉSZ Alapszabály, a Szervezeti és Működési Szabályzat, 
a Pénzkezelési Szabályzat és az egyéb Szabályzatok szerinti működésének és gazdasági 
ügyeinek ellenőrzése, amelyhez szükség szerint gazdasági szakember segítségét 
veszi igénybe, melynek költsége az Egyesületet terheli. 

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

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

5.6. A Felügyelő Bizottság Elnöke, Elnökhelyettese és Tagjai a Közgyűlés és az Elnökség 
munkájában 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 
Elnöke – akadályoztatása esetén az Elnökhelyettes -, az ülést megelőző legkésőbb 5. 
napon ajánlott postai küldeményként vagy elektronikus úton küldött írásbeli meghívóval 
hív össze.  A meghívónak az ülés időpontjának és helyének megjelölésén túl tartalmaznia 
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 
kizárhatja.  

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 
alkalommal ismét szavazásra kell bocsátani. 

 

(6) VÁLASZTOTT BIZOTTSÁGOK - TAGFELVÉTELI BIZOTTSÁG 

6.1. A Tagfelvételi Bizottság Elnökből, Elnökhelyettesből, két Tagból és két Póttagból áll, 
akiket az Elnökség választ saját tagjai közül a tisztújítás alkalmával. Amennyiben a 
tisztújításkor erről másként nem rendelkeznek, úgy a következő Közgyűlésig illetve az új 
Elnökség döntéséig hivatalban marad. A Bizottság Elnöke, Elnökhelyettese, Tagjai és 
póttagjai megbízásuk lejártával újraválaszthatók. 

6.2. A Tagfelvételi Bizottság feladata a tagfelvételi kérelmek alapján előzetes értékelés és 
határozathozatali javaslat elkészítése, amelyet az Elnökség következő ülése elé terjeszt. 
Nincs szükség a Tagfelvételi Bizottság eljárására azon esetekben, amikor a 4.§ 3.2. pontja 
alapján a tagfelvételi eljárás külön értékelés nélkül az Elnökség döntése alapján történik.  
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(7) VÁLASZTOTT BIZOTTSÁGOK - FEGYELMI BIZOTTSÁG  

7.1. A Bizottság Elnökből és két Tagból áll, akiket az Elnökség valamely tag elleni fegyelmi 
eljárás elrendelésével egyidejűleg, esetenként választ a fegyelmi ügy kivizsgálására. A 
Bizottság tagja lehet bármely, az adott ügyben nem érintett MÉSZ-tag, aki nem tagja az 
Elnökségnek. 

7.2. 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. 

7.3. 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. 

7.4. 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. 

 

(8) KIZÁRÁSI ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI SZABÁLYOK 

8.1 Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a 
tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. 

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

8.3. A vezető tisztségviselő ügyvezetési feladatait személyesen köteles ellátni. 

8.4. Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen 
szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos 
következmények alól nem mentesült. 

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

8.6. Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető 
tisztségviselő az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől. 

8.7. A felügyelőbizottság tagja az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a 
tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. Nem lehet a 
felügyelőbizottság 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 
írásban be kell jelenteni az Elnökségnek, amely azt nyilvántartásba veszi.  
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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 
segítségével 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 
kapcsolódik. 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 
vállalhat. 

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 
bejelentést tesz az Elnökségnek. 

 (2)  Szakmai Csoportok 

A MÉSZ tagjai – az Elnök, vagy az Elnökség előzetes jóváhagyása esetén - szakmai csoportot 
hozhatnak létre. 

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 
közösség, építészeti felfogás, vagy szakmai program, vagy meghatározó személyiség köré 
csoportosuló MÉSZ tagok számára. 

d) A szakmai csoportot annak Vezetője képviseli. 

e) A szakmai csoport Vezetője és a MÉSZ Elnöke a feladatok összehangolásában 
megállapodnak. 

(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 
tartós művelése és ezen keresztül az Elnökség munkájának alátámasztása. 

3. Az alkalmi munkabizottságok feladata egy-egy meghatározott, rövid időn belül 
megvalósítható feladat elvégzése és ennek eredményeként javaslat kidolgozása az 
Elnökség számára. 

4. Az állandó munkabizottság alakítását az Elnökség határozza el. A munkabizottság 
működésére az Elnökség határozata és irányítása a mérvadó. Az állandó 
munkabizottságok tevékenységének összehangolása az Elnök feladata. 

5. Alkalmi munkabizottságot az Elnökség alakít, működésére a létrehozó Elnökségi 
határozat 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 
feladattal. 

 (4) Különleges Munkabizottságok 
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1. A MÉSZ Elnöksége tartós, különleges feladat ellátására - ilyennek minősül a MÉSZ 
rendszeresen megjelenő kiadványainak szerkesztése (MÉ), fél évet meghaladó 
időtartamú továbbképzési formák irányítása és a MÉSZ egyéb munkaszerveinek 
tevékenységi 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 
jóváhagyott 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, 

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 tanácskozási 
joggal vesz részt. 

5. A Titkár köteles a MÉSZ vezető- és munkaszerveivel együttműködni. Felelős a MÉSZ 
pénzügyi tevékenységének törvényességéért és szabályosságáért. 

 

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. 
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3. A MÉSZ a gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a jóváhagyott 
költségvetés keretein belül a jelen Alapszabályban meghatározott közhasznú 
tevékenységekre fordítja. A MÉSZ tartozásaiért saját vagyonával felel, a tagok a MÉSZ 
tartozásaiért saját vagyonukkal 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 
módját a jelen Alapszabály akként szabályozza, hogy – az érintetteknek történő közvetlen 
kiküldésen túl a MÉSZ honlapján teszik közzé a vezető szervek döntéseiről szóló 
jegyzőkönyvet, illetve határozatait, a Felügyelő Bizottság határozatait, továbbá a MÉSZ 
hatályos Alapszabályát, Szervezeti és Működési szabályzatát, valamint a Közhasznúsági 
Mellékletet. 

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

A MÉSZ működésének, szolgáltatásai igénybevétele módjának, beszámolói közlésének 
nyilvánosságát akként biztosítja, hogy az ezekkel kapcsolatos szervezeti eseményekről, 
rendezvényekről és szolgáltatás igénybevételi lehetőségekről szóló tájékoztatót, továbbá az 
elfogadott 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,  

- legközelebb megjelenő lapszámban a MÉSZ hivatalos lapjában kell közzétenni. 

A MÉSZ szolgáltatásai igénybevételének lehetőségét az igénybevétel kezdő időpontját 
megelőző legkésőbb 5. napon kell közzétenni a fenti módon. Az erre vonatkozó 
hirdetményben meg kell jelölni az igénybevétel módjának technikai feltételeit (pl.: 
rendezvény nyitva tartásának 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 
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hitelesen reprodukálhatóak legyenek. Az adatkezelés a résztvevők írásbeli 
hozzájárulásán alapul. Az adatkezelésre és adatfeldolgozásra az érintett testületi 
szervek tagjai, az általuk ezzel megbízott személyek, illetve minden esetben az 
Elnökség tagjai, illetve az általuk ezzel megbízott személyek jogosultak. Az 
adatkezelés időtartama az adatok felvételétől számított 5 év. Az adatok 
megismerésére az adatkezelésre és adatfeldolgozásra jogosult személyeken túl 
bíróságok, hatóságok, 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 Tanács 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 céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult 
személyéről, az adatkezelés 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 tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett 
adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire 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 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályt a mai napon az Egyesület 
törvényes képviselőjeként aláírásommal hitelesítem.  

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 

 

 

Jogi képviselői záradék: 
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Ellenjegyezem, Budapest, 2019. év május hó 27. napján 
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