
 

MAGYAR ÉPÍTŐMŰVÉSZEK SZÖVETSÉGE 2016. ÉVI 

HATÁROZATOK 

1. /2016. (január 7.) sz. MÉSZ elnökségi határozat 

A MÉSZ elnöksége támogatja Pásztor Erika Katalina, Németh Tamás, Szabó Levente, Bata 

Tibor, Pethő László és Varga Tamás DLA jelöltek felterjesztését Ybl díjra. 

Szavazás: 4 igen, 2 tartózkodás 

 

2./2016. (február 4.) sz. MÉSZ elnökségi határozat 

A MÉSZ elnöksége tagjai közé fogadja: Csendes Monika, Álmosdi Árpád és Sebestyén Péter 

építészeket. 

Szavazás: egyhangú 

 

3./2016. (március 3.) sz. MÉSZ elnökségi határozat 

A MÉSZ elnöksége elfogadja a 2015 évi költségvetési beszámolót. 

Szavazás: egyhangú 

 

4./2016. (március 3.) sz. MÉSZ elnökségi határozat 

Az elnökség a 2012/59. sz. határozattal létrehozott „Szerzői jog – Építészet” Különleges 

Munkabizottság elnöke, Vajai Tamás DLA javaslatával, hogy a MÉSZ céljai között szereplő 

építészeti szerzői jogi nyilvántartást és jogvédelmi szolgáltatást egy újonnan létrehozandó 

külön egyesület végezze, nem ért egyet.  

Szavazás: egyhangú 

 

5./2016. (március 3.) sz. MÉSZ elnökségi határozat 

Az elnökség létrehozza az Építészeti Szerzői Jogi Nyilvántartás különleges Munkabizottságot. 

A munkabizottság tagjai: Dr. Mayer Erika, elnök, Hegedűs Péter, Krizsán András DLA. 

Valamint egyúttal, Smaraglay László felkérését is javasolják. 



 

Szavazás: egyhangú 

 

6./2016. (április 7.) sz. MÉSZ elnökségi határozat 

A szerzői jogi nyilvántartási koncepciót az elnökség elfogadja, egyben felkéri a 

munkabizottságot, hogy egy próbaverziót készíttessenek a MÉSZ informatikusával. 

Szavazás : egyhangú 

 

7./2016. (április 7.) sz. MÉSZ elnökségi határozat 

A jelölő bizottság levele alapján a MÉSZ elnöksége támogatja azt az elvi döntést, hogy a 

következő elnökségtől az elnöknek tiszteletdíj és költségtérítés járjon a tisztség betöltéséért.  

Szavazás: 7 igen, 1 tartózkodás 

 

8./2016. (április 7.) sz. MÉSZ elnökségi határozat 

Az elnökség felkéri Osskó Juditot, hogy, hogy Bodonyi Csaba DLA-t keresse meg, és kérje 

fel, hogy egy esetleges újabb MMA támogatás érdekében tegyen lépéseket, ami a következő 

elnök díjazására fedezetül szolgálna.  

Szavazás: 6 igen, 2 tartózkodás 

 

9./2016. (április 7.) sz. MÉSZ elnökségi határozat 

Kálmán Ernő DLA tagfelvételi kérelmét a MÉSZ elnöksége 2016. április 7-én tartott 

elnökségi ülésén, a 2014. február 27-én kilépést bejelentő levelében foglaltakra tekintettel, 

érintettsége folytán elutasítja.  

Szavazás: egyhangú 

 

10./2016. (április 27.) sz. MÉSZ elnökségi határozat 

Az elnökség a tagság létszámának tisztázása érdekében a fellebbezési határidő betartását 

lehetővé tevő legkorábbi időpontig elhalasztja a közgyűlést. 

Szavazás: egyhangúlag elfogadják a javaslatot. 

 

11./2016. (április 27.) sz. MÉSZ elnökségi határozat 



 

Azok a listák, amelyek határidő után vagy nem a szabályoknak megfelelően érkeztek, 

figyelmen kívül hagyandóak, nem hivatalosak. 

Szavazás: egyhangúlag elfogadják a javaslatot. 

 

12./2016. (április 27.) sz. MÉSZ elnökségi határozat 

Az elnökség jóváhagyja a Jelölő Bizottság által állított jelöltlistát. 

Szavazás: egyhangúlag elfogadják a javaslatot. 

 

13./2016. (április 27.) sz. MÉSZ elnökségi határozat 

Az Elnökség javasolja Nagy Csabát, Kovács Csabát és Vukoszávlyev Zorán PhD-t az 

Elnökségi, Tóth Balázst és Patonai Dénes az Ellenőrző Bizottsági jelöltlistába való felvételre. 

Szavazás: egyhangúlag elfogadják a javaslatot. 

 

14./2016. (április 27.) sz. MÉSZ elnökségi határozat 

Az elnökség támogatja, hogy Sáros László György DLA aláírja a Kós teremről szóló 

1 400 000 Ft-os szerződést. 

Szavazás: egyhangúlag elfogadják a javaslatot. 

 

15./2016. (május 26.) sz. MÉSZ elnökségi határozat 

A költségvetési beszámoló, a költségvetési tervezet és a közhasznúsági melléklet elfogadása. 

Szavazás: egyhangúlag elfogadják a beszámolót. 

 

16./2016. (május 26.) sz. MÉSZ elnökségi határozat 

Az Alapszabály-módosítás napirendi pont megtartása a közgyűlésen. 

Szavazás: egyhangúlag elutasítják a javaslatot. 

 

17./2016. (május 26.) sz. MÉSZ elnökségi határozat 

Az elnökség elfogadja a megbeszéltek szerint módosított napirendet. 

Szavazás: egyhangúan elfogadják a napirendet. 

 

18./2016. (május 26.) sz. MÉSZ elnökségi határozat 

Sáros László György DLA elnöki tisztsége lejárta után megtarthatja az általa használt telefont 

és macbookot. 



 

Szavazás: egyhangúlag elfogadják a javaslatot. 

 

19./2016. (május 27.) sz. MÉSZ elnökségi határozat 

Az elnökség elfogadja az Alapszabály-módosítás napirendi ponttal kiegészített közgyűlési 

napirendet. 

Szavazás: elfogadják a napirendet. 

Mellette: 6 fő 

Ellene: 1 fő 

 

20. /2016. (június 17.) sz. MÉSZ elnökségi határozat 

A titkári pozíció betöltésére nyilvános álláspályázat kiírása. 

Szavazás: egyhangúlag elfogadják a javaslatot. 

 

21. /2016. (június 17.) sz. MÉSZ elnökségi határozat 

A MÉSZ építsen be egy fél éves próbaidőt, amely az elnöknek havi nettó 200.000 Ft-os 

fizetést jelentene, amelyet csak abban az esetben vehet fel, ha ennek megvan a fedezete. 

Szavazás: egyhangúlag elfogadják a javaslatot. 

 

22. /2016. (június 17.) sz. MÉSZ elnökségi határozat 

Minden hónap első csütörtökén, 16.00-kor legyen az elnökségi ülés. 

Szavazás: egyhangúlag elfogadják a javaslatot. 

 

23. /2016. (július 7.) sz. MÉSZ elnökségi határozat 

Salamin Ferenc, Kálmán Ernő DLA és Kendik Géza felvétele a MÉSZ tagjai közé. 

Szavazás: egyhangúlag elfogadják a javaslatot. 

 

24. /2016. (július 7.) sz. MÉSZ elnökségi határozat 

A tagtoborzó listát az elnökség közösen szerkeszti. 

Szavazás: egyhangúlag elfogadják a javaslatot. 



 

 

25. /2016. (július 7.) sz. MÉSZ elnökségi határozat 

Elnöki hatáskörű szociális alap létrehozása azok érdekében, akik nem tudják fizetni az éves 

tagdíjat, de szeretnének tagok maradni. 

Szavazás: egyhangúlag elfogadják a javaslatot. 

 

26. /2016. (július 7.) sz. MÉSZ elnökségi határozat 

A Virág Csaba Budavári Országos Villamos Tehereleosztó épületével kapcsolatban tett 

állásfoglalást e-mailben történő véglegesítés után közzé kell tenni. 

Szavazás: egyhangúlag elfogadják a javaslatot. 

 

27. /2016. (szeptember 15.) sz. MÉSZ elnökségi határozat 

A Magyar Építőművészetért Érdemérem kiadási rendjének megváltoztatásáról és a 2016 évi 

díjazott, Haider Andrea elfogadásáról.  

Szavazás: egyhangúlag elfogadják a javaslatot. 

 

28. /2016. (október 6.) sz. MÉSZ elnökségi határozat 

Keresnyei Johanna felvétele a MÉSZ tagjai közé. 

Szavazás: egyhangúlag elfogadják a javaslatot. 

 

29. /2016. (október 6.) sz. MÉSZ elnökségi határozat 

Együttműködési megállapodások kötésének előterjesztése a BME-vel és a MOME-val. 

Szavazás: egyhangúlag elfogadják a javaslatot. 

 

30. /2016. (november 10.) sz. MÉSZ elnökségi határozat 

Kínai együttműködési megállapodás tervezete a Hudec Házzal kapcsolatban. 

Szavazás: 7 igen, 1 nem. 

 



 

31. /2016. (november 10.) sz. MÉSZ elnökségi határozat 

Herczeg László felvétele a MÉSZ tagjai közé. 

Szavazás: egyhangúlag elfogadják a javaslatot. 

 

32. /2016. (december 01.) sz. MÉSZ elnökségi határozat 

A székház átalakítás elvi programjának elfogadása – felelős: Nagy Csaba. 

Szavazás: egyhangúlag elfogadják a javaslatot. 

 

33. /2016. (december 10.) sz. MÉSZ elnökségi határozat 

Molnár Sarolta Szonja, Petőcz-Tóth Anikó, Csizmadi Péter és Zsuffa Zsolt (ismételt) felvétele 

a MÉSZ tagjai közé. 

Szavazás: egyhangúlag elfogadják a javaslatot. 

 

 

 

 

 

 

 


