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MÉSZ HATÁROZATOK TÁRA – 2020. 

 

1/2020. (január 16.) 

A MÉSZ elnöksége a ID+C kínai folyóirattal történő együttműködés koordinálására kiírt pályázat 

beérkezett anyagai alapján Martinkó Józsefet választja ki a MÉSZ képviseletére. 

 

2/2020. (január 16.) 

A MÉSZ elnöksége a Golden Cubes Awards pályázat zsűrijének összeállítása kapcsán az alábbi 

döntést hozza, a zsűri tagjainak felkéri: Somogyi Krisztina, Gyarmathy Éva, Fajcsák Dénes, Nagy 

Csaba és Golda János 

 

3/2020. (január 16.) 

A MÉSZ elnökséges a Kortárs Építészeti Központtal korábban aláírt együttműködési megállapodás 

értelmében a beérkezett megkeresés alapján befogadja a KÉK által szervezett ArchiKids rendezvényt, 

melynek szervezése nem akadályozhatja a MÉSZ saját rendezvényeit. 

 

4/2020.(január 16. 

A MÉSZ elnöksége egyhangúan támogatja az Ezüst Ácsceruza Díj további gondozásának átvételét a 

Honi Művészeti Alapítványtól. 

 

5/2020. (február 13.) 

A MÉSZ elnöksége az egyesület tagjai közé fogadja Fajzi Tamás építészt. 

 

6/2020. (február 13.) 

A MÉSZ elnöksége az egyesület tagjai közé fogadja Pajer Nóra építészt. 

 

7/2020. (február 13.) 

A MÉSZ elnöksége az egyesület tagjai közé fogadja Soltész Noémi építészt. 

 

8/2020. (február 13.) 

A MÉSZ elnöksége az egyesület tagjai közé fogadja Katona Vilmos építészt. 
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9/2020. (február 13.) 

A MÉSZ elnöksége támogatja együttműködési megállapodás aláírását a Békés Megyei Építész 

Kamarával. 

 

10/2020. (április 9.) 

A MÉSZ elnöksége a hatályos rendeletek értelmében a májusra tervezett tisztújító közgyűlés 

elhalasztja. 

A Magyar Építőművészek Szövetsége (MÉSZ) Elnöksége ezennel bejelenti, hogy a koronavírus-járvány 

(Covid-19) kapcsán kialakult rendkívüli helyzetre tekintettel, figyelembe véve a vonatkozó 

jogszabályokat (így különösen a 46/2020 (III.16.) Korm. rendelet 4. §-ában foglaltakat), valamint a 

rendelkezésre álló, nyilvános információkat, nem lát lehetőséget arra, hogy a tervezett tisztújító 

Közgyűlés 2020. május 25-én megtartásra kerüljön. A transzparens működés jegyében a fentiek 

ellenére a május 10-ig a MÉSZ közzéteszi honlapján a 2019. évi Éves Beszámolóját, 2020 évi Tervezett 

Költségvetését és Elnöki beszámolóját. A MÉSZ továbbra is figyelemmel kíséri a járványügyi helyzet 

alakulását, a vonatkozó jogszabályokat, hatósági döntéseket és kommunikációt. A MÉSZ Elnöksége a 

Közgyűlés megtartásáról és meghozandó határozatokról szóló közleményt egy későbbi időpontban 

fogja publikálni. Kérjük tisztelt Tagjainkat, hogy továbbra is kövessék figyelemmel a Közgyűléssel 

kapcsolatban a MÉSZ honlapját [www.meszorg.hu 

 

11/2020. (április 9.) 

A MÉSZ elnöksége elfogadja az egyesület 2019-es évi pénzügyi beszámolóját. 

 

12/2020. A MÉSZ elnöksége elfogadja az egyesület 2020-as évre vonatkozó költségvetési tervezetét. 

 

13/2020. (április 9.) 

A MÉSZ elnöksége az egyesület tagjai közé fogadja Virág Norbert építészt. 

 

14/2020. (május 21.) 

A MÉSZ elnöksége bizonytalan időre elhalasztja a Csonka Pál-érem ünnepélyes díjátadóját a 

kuratórium és az érintett meghívott családtagok értesítése mellett. 
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15/2020. (május 21.) 

A MÉSZ elnöksége a Közgyűléshez kapcsolódóan elhalasztja a Vedres György-díj meghirdetését és 

ünnepélyes átadását. A pályázati lehetőség a Közgyűlés végleges időpontjának ismeretében kerül majd 

meghirdetésre. 

 

16/2020. (május 21.) 

A MÉSZ elnökségei az egyesület tagjai közé fogadja Bihari Ádám építészt. 

 

17/2020. (május 21.) 

A MÉSZ elnökségei az egyesület tagjai közé fogadja Botzheim Bálint építészt. 

 

18/2020. (május 21.) 

A MÉSZ elnökségei az egyesület tagjai közé fogadja Kovács Lóránt építészt. 

 

19/2020. (május 21.) 

A MÉSZ elnökségei az egyesület tagjai közé fogadja T. Major Krisztina építészt. 

 

20/2020. (június 18.) 

A MÉSZ elnöksége a 2020-as évben esedékes tisztújítás előkészítésére Jelölő Bizottságot állít fel, 

ennek elnöke Marosi Miklós, tagjai Fátyol Tibor és Vasáros Zsolt MÉSZ tagok. 

 

21/2020. (június 18.) 

A MÉSZ elnökségei az egyesület tagjai közé fogadja Semmelweis Tamás építészt. 

 

22/2020. (július 23.) 

A MÉSZ elnöksége változtatás nélkül elfogadja a Jelölő Bizottság által összesített tisztújítási jelölési 

listát. 

 

23/2020. (július 23.) 

A MÉSZ elnöksége egyhangúan tudomásul veszi a Dr. Tóth Márk igazságügyi adó-, járulék és 

könyvszakértő vezetésével az Audit Institute Kft. által készített könyvvizsgálati átvilágítási 

szakvéleményt. 
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24/2020. július 23.) 

A MÉSZ elnöksége a Közgyűlés elé terjeszti a 2019-es évi Közgyűlés határozata alapján előkészített 

nonprofit kft. alapító okiratának tervezetét. 

 

25/2020. (július 23.) 

A MÉSZ elnöksége elfogadja a Közgyűlés elé terjesztendő határozati javaslatokat. 

 

26/2020. (július 23.) 

A MÉSZ elnöksége 4 igen és 2 ellenszavazat mellett elfogadta a Csonka Pál-érem kuratóriuma által 

összeállított díjazási javaslatot. 

 

27/2020. (július 23.) 

A MÉSZ elnöksége Soltész Noémi építészt delegálja az Év Balatoni Háza 2020. díj zsűrijébe. 

 

28/2020. (július 28.) – elektronikus szavazás eredménye 

A MÉSZ elnöksége Vedres György-díjban részesíti Tőrös Ágnes építészt. 

 

29/2020. (augusztus 13.) 

A MÉSZ elnöksége újólag meghirdeti a jelölési időszakot a tisztújítási eljáráshoz. 

 

30/2020. (augusztus 13.) 

A MÉSZ elnöksége kijelöli a Jelölő Bizottság tagjait az újonnan meghirdetett tisztújítási eljáráshoz 

Marosi Miklós – Jelölő Bizottság elnöke, Fátyol Tibor, Vasáros Zsolt személyében. 

 

31/2020. (augusztus 13.) 

Mai nap folyamán közzéteszi a jelöltállítási felhívást – és haladéktalanul kör-e-mailben és a közösségi 

médiában tájékoztatja a tagokat. A közzétételtől számított 30 nap figyelembevételével a jelölési 

határidőt szeptember 13-ával bezárólag határozzák meg. 
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32/2020. (augusztus 13.) 

A MÉSZ elnöksége határozatban rögzíti a jelölési folyamat részleteit az alábbiak szerint: Jelölést a 

taglistában szereplő MÉSZ tag, illetve pártoló tag tehet nevének és email címének vagy 

telefonszámának feltüntetésével a taglistában szereplő MÉSZ tagra, a jelölt személy taglistában 

beazonosítható nevének és a jelölt javasolt tisztségének megjelölésével, a jelölt személy által aláírt 

jelölést vállaló nyilatkozattal és a jelölt fényképes rövid írásos szakmai bemutatkozásával, és 

célkitűzéseivel megválasztásuk esetén. (A jelölést vállaló nyilatkozat letölthető a www.meszorg.hu 

honlapunkon a választási felhívás menü pont alatt.) Egy jelölt egyszerre több tisztségre is jelölhető, a 

választás hierarchikus, több ütemű módszere miatt. 

A jelöléseket írásban dokumentálható módon 2020. szeptember 13-ig lehet emailben elküldeni a Jelölő 

Bizottságnak a jeloles2020@meszorg.hu címre, vagy írásban személyesen leadni nyitvatartási időben 

a MÉSZ Titkárságán. A Jelölő Bizottság a beérkezett jelöléseket regisztrálja, és az érvényesség 

szempontjából megvizsgálja, de nem feladata a jelölések formai hiányainak pótlása érdekében eljárni. 

A jelen felhívásban foglalt feltételeknek nem megfelelő, hiányos, vagy határidőn túl beérkezett jelölés 

érvénytelen. 

 

 

33/2020. (szeptember 24.) 

A MÉSZ elnöksége egyhangú döntést hoz a 2020-as évi Magyar Építőművészetért Érem díjazottjának 

személyéről, a díjat ebben az évben Batár Attila kapja. 

 

34/2020. (szeptember 24.) 

A MÉSZ elnöksége egyhangúan kijelöli a Közgyűlés időpontját és helyszínét a jelenleg érvényes 

járványügyi szabályok figyelembevételével 2020. október 19-e 14 órában az ELTE Lágymányosi 

campusának konferenciatermébe a 2020. augusztusban tervezett Közgyűlésre javasolt napirendi 

pontjaival, beszámolókkal és dokumentumaival. 

 

35/2020. (szeptember 24.) 

A MÉSZ elnöksége változtatás nélkül elfogadja a Jelölő Bizottság által összesített tisztújítási jelölési 

listát. 
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36/2020. (szeptember 24.) 

A MÉSZ elnöksége az egyesület tagjai közé fogadja Erhardt Gábor építészt. 

 

37/2020. (szeptember 24.) 

A MÉSZ elnöksége az egyesület tagjai közé fogadja Árvainé Szabó Valéria építészt. 

 

38/2020. (szeptember 24.) 

A MÉSZ elnöksége az egyesület tagjai közé fogadja Bánsági Dávid építészt. 

 

39/2020. (szeptember 24.) 

A MÉSZ elnöksége az egyesület tagjai közé fogadja Borzák Richárd építészt. 

 

40/2020. (szeptember 24.) 

A MÉSZ elnöksége az egyesület tagjai közé fogadja Csiszér András építészt. 

 

41/2020. (szeptember 24.) 

A MÉSZ elnöksége az egyesület tagjai közé fogadja Fekete Attila építészt. 

 

42/2020. (szeptember 24.) 

A MÉSZ elnöksége az egyesület tagjai közé fogadja Kakas László építészt. 

 

43/2020. (szeptember 24.) 

A MÉSZ elnöksége az egyesület tagjai közé fogadja Kiss Laura építészt. 

 

44/2020. (szeptember 24.) 

A MÉSZ elnöksége az egyesület tagjai közé fogadja Molnár Zoé Vera építészt. 

 

45/2020. (szeptember 24.) 

A MÉSZ elnöksége az egyesület tagjai közé fogadja Poller Mónika építészt. 

 

46/2020. (szeptember 24.) 

A MÉSZ elnöksége az egyesület tagjai közé fogadja Révai Virág építészt. 
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47/2020. (szeptember 24.) 

A MÉSZ elnöksége az egyesület tagjai közé fogadja Seidl Krisztián építészt. 

 

48/2020. (szeptember 24.) 

A MÉSZ elnöksége az egyesület tagjai közé fogadja Silevester Csaba építészt. 

 

49/2020. (szeptember 24.) 

A MÉSZ elnöksége az egyesület tagjai közé fogadja Szontág Júlia építészt. 

 

50/2020. (szeptember 24.) 

A MÉSZ elnöksége az egyesület tagjai közé fogadja Turi Zoltán építészt. 

 

51/2020. (október 29.) 

A MÉSZ elnöksége egyhangúan elfogadja, hogy 30 napon belül megalapításra kerül a Nonprofit Kft. 

 
 
52/2020. (október 29.) 
A MÉSZ elnöksége egyhangúan elfogadja, hogy a tagdíjbefizetéshez kapcsolódó felszólító levelek 
ebben a naptári évben kiküldésre kerülnek. 
 
 
53/2020. (október 29.) 
A MÉSZ elnöksége egyhangúan elfogadja, hogy a Steering Committee of UIA Sustainable Development 
Goals Commission-ből visszahívja ifj. Kistelegdi Istvánt, helyére Reith Andrást kéri fel. 
 
 
54/2020. (október 29.) 
A MÉSZ elnöksége egyhangúan elfogadja, hogy Krizsán András DLA MÉSZ elnök levele kiküldhető dr. 
Bóka István balatonfüredi polgármester részére. 
 
 
55/2020. (október 29.) 
A MÉSZ elnöksége egyhangúan támogatja, hogy Szabó Levente a Középülettervezési Tanszék 
nevében jelölje Balázs Mihályt a Kotsis Iván-éremre. 
 
 
56/2020. (október 29.) 
A MÉSZ elnöksége egyhangúan támogatja Kovács Dániel és Somogyi Krisztina jelölését az Ezüst 
Ácsceruza-díjra. Felkéri Golda János MÉSZ alelnököt a hivatalos jelölés elkészítésére. 
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57/2020. (október 29.) 
A MÉSZ elnöksége egyhangúan elfogadja az Ezüst Ácsceruza-díj tavalyi kuratóriumi tagjainak 
felkérését az idei kuratóriumba. 
 
 

58/2020. (október 29.) 
A MÉSZ elnöksége egyhangúan elfogadja Hartmann Gergely korábbi díjazott felkérését az Ezüst 
Ácsceruza-díj idei kuratóriumába. 
 
 

59/2020. (október 29.) 
A MÉSZ elnöksége egyhangúan elfogadja Bártfai-Szabó Gábor felvételét a MÉSZ-be. 
 
 

60/2020. (október 29.) 
A MÉSZ elnöksége egyhangúan elfogadja Oláh Éva felvételét a MÉSZ-be. 
 

 
61/2020. (október 29.) 
A MÉSZ elnöksége egyhangúan elfogadja Jacó Anna felvételét a MÉSZ-be. 
 

62/2020. (november 18.) 

A MÉSZ elnöksége egyhangúan támogatja a kamarák, építészirodák, kivitelezők szponzorációval 
kapcsolatos megkeresését, valamint egy, a következő évtől hosszú távra tervezett támogatói program 
kialakítását. 
 

 
63/2020. (november 18.) 
A MÉSZ elnöksége egyhangúan elfogadja az SZMSZ felülvizsgálatát és egy előkészítő bizottság 
létrehozását, melynek tagjai: Krizsán András DLA, Tóth Balázs és Anthony Gall.  
 

 
64/2020. (november 18.) 
A MÉSZ elnöksége egyhangúan elfogadja a kuratórium javaslatát, miszerint Balázs Mihály DLA kapja 
2020-ban a Kotsis Iván-érmet. 
 

 
65/2020. (november 18.) 
A MÉSZ elnöksége 8 igen szavazattal és 1 tartózkodással támogatja, hogy kuratóriumi jegyzőkönyv 
záradékát figyelembe véve és megfontolva a 2020-as évben kivételes módon 2 db. Kotsis Iván-érem 
kerül kiadásra – a másik kitüntetett Nagy Bálint. 
 
 
66/2020. (november 18.) 
A MÉSZ elnöksége egyhangúan elfogadja, hogy a kuratórium javaslatát figyelembe véve és 
megfontolva 2020-as két Ezüst Ácsceruza Díjat két díjat ítél oda: Dénes Eszternek, valamint megosztva 
Somogyi Krisztinának és Kovács Dánielnek. 
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67/2020. (november 18.) 
A MÉSZ elnöksége egyhangúan támogatja a Magyar Építőművészek Szövetsége jelölését a 2020-as 
Prima Primissima támogatására. 
 
68/2020. (december 17.) 
A MÉSZ elnöksége egyhangúan elfogadja, hogy a közgyűlést megelőzően összeállítják a tiszteletbeli 
tagnak javasoltak névsorát. 

 
69/2020. (december 17.) 
A MÉSZ elnöksége egyhangúan elfogadja Pólus Károly felvételét a MÉSZ-be. 
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