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KÖZGYŰLÉSI MEGHÍVÓ 
 
Tisztelt Tagunk! 
 
A Magyar Építőművészek Szövetsége (MÉSZ) Elnöke ezúton tájékoztatja, hogy a Magyar 
Építőművészek Szövetsége (székhely: 1088 Budapest VIII. Ötpacsirta u. 2.) 
 

2020. október 19. napján 
14.00 órai kezdettel 

 
tartja soron következő éves rendes közgyűlését, amire tisztelettel meghívja Önt. A Közgyűlés keretében 
tisztújító közgyűlés tartására kerül sor. 
 
 
A tagok regisztrációja 13.30 órakor kezdődik. 
 
A Közgyűlés helye: 

ELTE Lágymányosi Campus - konferenciaterem 
1117 Budapest, Pázmány Péter Sétány 1/A 

 
 
Magyar Építőművészek Szövetsége mindent megtesz annak érdekében, hogy a Közgyűlésen 
résztvevők számára a megfelelő távolságot biztosítsa. A helyszín kiválasztásánál fontos szempont volt 
az érvényben lévő járványügyi előírásoknak megfelelő befogadóképesség biztosítása, és az, hogy a 
biztonságos 1,5 métere távolságot tartani lehessen. 
Kérjük, hogy a Közgyűlésen viseljen maszkot (amennyiben nem lenne Önnél, úgy a regisztrációnál 
kérjen a kollégáktól), és használja a kihelyezett kézfertőtlenítőket. 
 
Kérjük, érkezzen időben, hogy a regisztrációnál elkerülhető legyen a tumultus. 
A résztvevők számára a helyszín parkolójának használata díjmentesen rendelkezésre áll. 
 
 
Program: 
Himnusz 
Elnöki köszöntő 
Megemlékezés az elmúlt évben elhunyt kollégákról 
Tisztelet az elmúlt évben kitüntetett építészeknek 
 
 
Napirendi pontok: 
1. Közgyűlési tisztségviselők megválasztása 

2. Napirendi pontok elfogadása 

3. A MÉSZ Elnökének és elnökségi tagjainak beszámolója a MÉSZ legutóbbi közgyűlés óta végzett 
tevékenységéről 
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4. A Külügyi bizottság beszámolója a legutóbbi közgyűlés óta végzett tevékenységéről 

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

6. A Magyar Építőművészet c. folyóirat főszerkesztőjének beszámolója 

7. A MÉSZ Felügyelő Bizottságának 2019. évi beszámolója, a beszámoló értékelése, elfogadása 
8. A MÉSZ 2019. évi költségvetési beszámolójának elfogadása 

9. A MÉSZ 2019. évi közhasznúsági mellékletének elfogadása 

10. A MÉSZ 2020. évi költségvetésének elfogadása 

11. A Magyar Építőművészek Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság megalapítása 

12. A MÉSZ Elnöksége Jelölő Bizottságának beszámolója a tisztújítás előkészítéséről 

13. A MÉSZ új Elnöksége tagjainak és új Felügyelő Bizottsága tagjainak megválasztása 
 
A MÉSZ Alapszabályának 2.5. pontja értelmében a Közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a 
szavazásra jogosult tagok több mint 50%-a jelen van. Határozatképtelenség esetén a megismételt 
közgyűlésre a határozatképtelenség megállapítását követően 2020. október 19. napján 14.30 órai 
kezdettel a közgyűlés helyének változatlansága mellett, az eredetivel azonos napirenddel kerül sor. A 
megismételt közgyűlés a megjelent tagok számától függetlenül határozatképes. 
 
A napirendi pontok jelentőségére tekintettel személyes megjelenésére számítunk. 
 
 
 
Budapest, 2020. 10. 01. 
 
 

Krizsán András DLA 
a MÉSZ elnöke 


