
JEGYZETEK 

Félkövérrel a módosított szöveg 
  

F E L H Í V Á S  
 
A JNSZ Megyei Építészek Kamarája taggyűlése 2011. november 17-én 
"REGIO ARCHITECT" néven építészeti szakmai díjat alapított. A díj ala-
pításával és adományozásával kapcsolatos részletes feltételeket taggyűlési 
határozat rögzíti. Idén immár negyedik alkalommal kerülhet sor a díj átadá-
sára 

Ennek megfelelően felhívom kamaránk tagjait, az érdekelt civil szervezete-
ket és magánszemélyeket, valamint a díj kuratóriumát, hogy kamaránk tag-
jai közül tegyenek javaslatokat a  

2 0 1 5 .  é v i  R E G I O  A R C H I T E C T  

Építészeti életmű díj adományozására, olyan építészre, aki több évtizedes 
építészeti szakmai munkásságával, szakmai erkölcsi magatartásával példát 
mutatott a helyi építészeti értékek megőrzésében és továbbvitelében, oly 
módon, hogy alkotásai egyúttal hordozták az építészet mindig megújuló ál-
talános értékeit; 

Építészeti közéleti munkásság díj adományozására, olyan építészre, aki el-
ismert szakmai tevékenysége mellett olyan, több éves építészeti szakmai 
közéleti, szervezési, vagy oktatási tevékenységet fejtett ki, mellyel kiemel-
kedő módon szolgálta a helyi építész szakma fejlődését, s ezen keresztül az 
építészet egészét. 

Építészeti alkotói díj adományozására, olyan építészre, akiknek tervei alap-
ján olyan épület, műtárgy, vagy egyéb építészeti alkotás valósult meg a 
tárgyévet megelőző legfeljebb 3 évvel korábban, amely osztatlan elismerést 
váltott ki szakmai körökben és az adott mű szűkebb, tágabb környezetében. 

A javaslatokat, indoklással együtt, levélben vagy e-mailben kell benyújtani 
kamaránk titkárságára.  

Cím: Szolnok, Templom u.4. 5001 Pf. 67. info@jnszmek.hu 

- A felhívás kibocsátásának határideje  2015. május 31. 
- A díjra történő javaslatok benyújtásának határideje:  2015. július 15.    
- A jelöltek portfoliójának benyújtása:  2015. augusztus 15.      
- Kuratórium döntése a díj odaítéléséről:  2015. szept. 15.    
- Prezentációs anyag elkészítésének határideje:  2015. október 1. 

A díj adományozásáról JNSZ Megyei Építészek Kamarája elnöksége (mint 
a díj jogtulajdonosa és kizárólagos képviselője) által felkért 6 fős szakmai 
kuratórium dönt, melynek tagjai a részletes feltételekben felsorolt szerveze-
tek egy-egy képviselője. 

A REGIO ARCHITECT DÍJ átadására 2015. októberében kerül sor az Épí-
tészet Hónapja alkalmából megtartandó rendezvényünk keretében..
       

A 2015. évi "REGIO ARCHITECT" ÉPÍTÉSZETI TERVEZŐI DÍJ 
ADOMÁNYOZÁSÁVAL KAPCSOLATOS RÉSZLETES FELTÉTELEK 

 

A JNSZ Megyei Építészek Kamarája 2010.12.17-én megtartott taggyűlése 
regionális, helyi építészeti díj alapításával bízta meg a kamara elnökségét.  

A "REGIO ARCHITECT" néven létrehozott díj jogtulajdonosa és kizáróla-
gos képviselője a JNSZ Megyei Építészek Kamarája mindenkori elnöksége.  

 

1./ A REGIO ARCHITECT  díj célja és az adományozás feltételei 

 

A RÉGIO ARCHITECT díj jogtulajdonosa a JNSZ Megyei Építészek Ka-
marája vallja,  

hogy a vidéki, regionális építészet, az építész lét olyan sajátságos értékeket 
hordoz, amelynek szakmai, erkölcsi elismerése ösztönzést képes adni a ki-
emelkedő építészeti alkotások számának gyarapodásához, az építészeti hi-
vatás szakmai szintjének emeléséhez, s ezáltal erősíteni a hazai és egyete-
mes építészet egészét. 

A szakmai díj megalapításával és évenkénti adományozásával a JNSZ Me-
gyei Építész Kamara azon tagjának, vagy építész alkotó közösségének 
szakmai tevékenységét kívánja elismerni: 

A./ Építészeti alkotói díjjal 

akinek tervei alapján olyan épület, műtárgy, vagy egyéb építészeti alkotás 
valósult meg a tárgyévet megelőző legfeljebb 3 évvel korábban, amely osz-
tatlan elismerést váltott ki szakmai körökben és az adott mű szűkebb, tá-
gabb környezetében. 

B./ Építészeti életmű díjjal  

aki több évtizedes építészeti szakmai munkásságával, szakmai erkölcsi ma-
gatartásával példát mutatott a helyi építészeti értékek megőrzésében és to-
vábbvitelében, oly módon, hogy alkotásai egyúttal hordozták az építészet 
mindig megújuló általános értékeit. 

C./ Építészeti közéleti munkásság díjjal  

aki elismert szakmai tevékenysége mellett olyan, több éves építészeti szak-
mai közéleti, szervezési, vagy oktatási tevékenységet fejtett ki, mellyel ki-
emelkedő módon szolgálta a helyi építész szakma fejlődését, s ezen keresz-
tül az építészet egészét.  

A "REGIO ARCHITECT" díjat évente az az építész (vagy építész alkotó 
közösség) kaphatja meg akinek (vagy akiknek) szakmai munkássága meg-
felel a fent részletezett feltételek valamelyikének (vagy összességének). 
Egy évben ugyanazon építész vagy alkotó közösség csak egy díjat kaphat.  

Nem adományozható díj annak az építésznek, (vagy építész alkotó közös-
ségnek) aki (vagy akik) ellen a MÉK Alapszabálya alapján fegyelmi eljárás 
van folyamatban, vagy fegyelmi büntetés hatálya alatt áll (vagy állnak) 
vagy tagságát szünetelteti. 

A díj átadása ünnepélyes keretek között történik, minden évben az Építé-
szek hónapjában (október 1 - 31. között), a JNSzMÉK által megjelölt idő-
pontban.  A díjazott szakmai elismerésként Verebes György által tervezett 
emléklapot, illetve Pogány Gábor Benő által készített kisplasztikát kap. 

A díj adományozásáról JNSZ Megyei Építészek Kamarája mindenkori el-
nöksége (mint a díj jogtulajdonosa és kizárólagos képviselője) által felkért 
6 fős szakmai kuratórium dönt, melynek tagjai, az alábbi szervezetek egy-
egy képviselője:  

- JNSz Megyei Építészek Kamarája,  
- JNSz Megyei Építész Egylet, 
- JNSz Megyei Főépítészi Hivatal, 
- Szolnoki Művésztelep  
- Szolnoki Művészeti Egyesület 
- JNSz megyével szomszédos területi építész kamara. 

A JNSzMÉK elnöke szükség esetén, tanácskozási joggal, más szakmai 
szervezet, köztestület  képviselőjét is meghívhatja a kuratóriumba. 

A kuratóriumnak joga, hogy amennyiben az adott évben nem talál elisme-
résre méltó alkotót, vagy alkotó közösséget akkor a díj adományozásától el-
tekintsen.  

Ugyanakkor joga, hogy indokolt esetben, egy évben több, de legfeljebb há-
rom díjat adományozzon. A kuratórium legkevesebb 4 tagjának jelenlétével 
határozatképes. 
 

2./ REGIO ARCHITECT  díj adományozásának részletes feltételei 

A REGIO ARCHITECT díjat a kuratórium, vagy bármely kamarai tag, 
vagy civil szervezet jelölése alapján lehet elnyerni, melynek odaítéléséről a 
kuratórium dönt. 

Határidők: a felhívásban 

Prezentáció: 

A díjazásra jelölt építész szakmai munkásságát (mindegyik kategóriában) 
egységes formai követelmény szerint elkészített (legkevesebb egy, de leg-
feljebb három) tablón kell prezentálni, annak érdekében, hogy a díjazott 
munkássága a kuratóriumnak, illetve a szakmai és érdeklődő nagyközönség 
részére bemutatható legyen. 

A tabló szakmai anyagának összeállítása a díjazásra jelölt feladata, de a tab-
ló elkészíttetése (az egységes megjelenés biztosítása érdekében) a JNSZ 
Megyei Építészek Kamarája feladata, és annak költségeit is a kamara viseli. 

A prezentációs anyag kötelező formai követelményei:  

- 33 cm x 100 cm befoglaló méretű 3 mm vtg. műanyag tabló, amelyre egy-
séges grafikai elrendezéssel és eljárással kell a szakmai prezentációs anya-
got rögzíteni. 

- A tabló mérete és megjelenése azonos kell, hogy legyen a JNSZ Megyei 
Építész Kamara által 2006 - 2008 évben rendezett (majd több helyszínen 
bemutatott) vándorkiállítás során alkalmazott tablókkal. 

Egyéb feltételek: 

A díj adományozásával kapcsolatos lebonyolítási, szervezési feladatokért, 
ill. a részletes működési szabályzatának kidolgozásáért, a JNSZ megyei 
Építészek Kamarája elnöke a felelős. 

A JNSZ Megyei építészek Kamarájának Elnökségének azon tagjai, akik a 
díj alapításának évében (2011-ben) az elnökség valamely vezető tisztségét 
betöltötték, három évig nem kaphatják meg a díjat. 

 
 

M E G H Í V Ó 
 

Tisztelettel meghívom a JNSzMÉK tagjait  

Kamaránk taggyűlésére 
és az azt követő kötelező továbbképzésre 

 

Időpont: 2016. március 23. (szerda) 8:30 óra. Helyszín: TISZA(p)ART mozi 
Szolnok, Templom u. 4. (A taggyűlés határozatképes, ha a kamara tag-
jainak több mint fele jelen van.)  
 

Határozatképtelenség esetén azonos napirenddel megismételt taggyű-
lés időpontja: 

2016. március 23. (szerda) 8:45 óra 
Helyszín: TISZA(p)ART mozi, Szolnok, Templom u. 4. 
 

A megismételt taggyűlés határozatképes, ha a kamarai tagok több 
mint tíz százaléka jelen van. 
 
 

Szolnok, 2016. március 7. 
                                              Makai István  

                                                                     elnök 

PROGRAM 

Regisztráció 8:15-től 
Megnyitó: Makai István elnök 
  

ÜGYRENDI DÖNTÉSEK  

Jegyzőkönyv vezető megválasztása 
Jegyzőkönyv hitelesítők megválasztása 
Szavazatszámláló bizottság megválasztása 
Levezető elnök megválasztása 
Napirend elfogadása 

NAPIRENDI  JAVASLAT 

1. Tájékoztató a Választási Jelölő Bizottság munkájáról 
2. Az elnökség egy tagjának megválasztása. 
3. Az Elnökség beszámolója a legutolsó taggyűlés óta 

eltelt időszakról és a 2016 évi tervekről 
4. Pénzügyi beszámoló és a 2016. évi terv ismertetése 
5. Az Etikai-Fegyelmi Bizottság beszámolója, 
6. Az alapszabályunk módosítása 
7. A Felügyelő Bizottság jelentése, 
8. Általános vita és határozathozatal a beszámolókról 

és a határozati javaslatokról 
9. A Szavazatszámláló Bizottság jelentése  
10. Egyebek 
 

Mellékletek: 1., 3., 4., 5., 6., 8. a hírlevélben, a 7. a hon-
lapunkon és a helyszínen. 
  

Szünet, büfé 
 

10:00 KÖTELEZŐ SZAKMAI TOVÁBBKÉPZÉS 
 

Részletes program és jelentkezés a MÉK honlapján 
(tako.mek.hu) március 17-éig. 
 

Előadók:  

dr Hajnóczi Péter  MÉK elnök,  
dr Hegedűs Annamária  szabályozási szakjogász  
dr Vukov Konstantin  műemlékvédelmi szakmérnök 

 

 

 

§  TÖRVÉNYMÓDOSÍTÁS  § 
 

A parlamenti honlapon megjelent a T-9369. számú törvényjavaslat 
(az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi 
LXXVIII. törvény módosításáról). Ennek előkészítésében a MÉK  
elnöksége tevékenyen részt vett, azzal egyetért. 

Részlet a törvényjavaslat indoklásból: 

A törvényjavaslatban a legfeljebb 300 négyzetméter összes hasznos 
alapterületű új lakóépületek létesítésére vonatkozó szabályok az épített kör-
nyezet tervszerű alakításának és védelmének érdekében kiegészítésre kerül-
nek. Ennek megfelelően az építés és a tervezés során betartandó szabályok-
ként kerül rögzítésre a kötelező tervezői művezetés intézménye, továbbá az 
építés helyi rendjét alapvetően meghatározó és biztosító követelmények a 
szennyvízelvezetés, az épület-, a lakásszám és a védelmi rendelkezések 
szempontjai. 

Az építési tevékenységgel kapcsolatos felelősségi rendszer átrendezésé-
vel összefüggésben a szakmai garanciák megtartása, valamint a tervezői és 
kivitelezői felelősség tényleges érvényesülése érdekében törvényi felhatal-
mazás alapján kormányrendeleti szinten előírásra kerül a kötelező felelős-
ségbiztosítás. 

Az építési engedélyezés hiányában új formába szükséges önteni a helyi 
önkormányzat településkép-védelmi eszközrendszerét, ennek érdekében kü-
lön törvényt kell alkotni a településkép és a helyi védettség tárgykörében, 
amelynek kidolgozására előzetes társadalmi egyeztetés mellett kerül sor. 

 

SZAKMAFELÜGYELET 
 

Az Elnökség megkezdte egy új szolgáltatás bevezetésének előké-
szítését a korábban felkért Gutman József alapos tájékozódó anya-
gának figyelembevételével. . 

A leendő szolgáltatás egyelőre a „szakmafelügyelet“ nevet viseli, 
célja egyrészt a szakmagyakorlók, az építészek által kifejtett tevé-
kenység színvonalának vizsgálata, másrészt a kamarai tagok tevé-
kenységét vagy az épített környezet minőségét befolyásoló fejle-
ményekkel kapcsolatos szakmai állásfoglalások kialakítása. 

E szolgáltatás életre hívását napjainkban több körülmény is aktuá-
lissá teszi. A tervtanácsi tevékenység általánosan visszaszorult, 
tervpályázatokra is egyre ritkábban kerül sor, sőt, a közbeszerzési  
és egyéb eljárásokban is egyre kevesebbet nyom a latban a szakmai 
minőség - ha egyáltalán sor kerül bármilyen eljárásra az építész ki-
választása céljából. Az egyre gyorsabban változó, esetenként jog-
gal kifogásolható szakmai szabályozási környezet az alacsony 
színvonalú, elégtelen tartalmú építészeti szolgáltatások elterjedésé-
nek potenciális veszélyét hordozza. Sajnos, az építési hatóságok, 
települési főépítészek tapasztalatai sem egyértelműen pozitívak a 
látókörükbe kerülő alkotások színvonalát illetően. A szakmai mi-
nőségellenőrzési rendszer kialakítását és működtetését a kamarai 
törvény a területi kamara feladatkörébe utalja.  

A jelenlegi elképzelések szerint a szakmafelügyelet feladatait egy, 
az Elnökség munkaszerveként működő, az aktuális feladattól füg-
gően változó összetételű szervezeti egység látná el. A szolgáltatást 
mindenki számára elérhetővé kívánjuk tenni, aki az épített környe-
zet színvonalának megőrzésében, javításában érdekelt, legyen az 
szakmagyakorló, jogalkotó, építtető, hatóság vagy éppen magán-
személy. Bízunk abban, hogy Kamaránk tagjainak tevékenységével 
kapcsolatos esetleges kifogások tisztázásában is hasznos szerepet 
játszhat ez a kamarai szolgáltatás. Szándékunk szerint a szakmafel-
ügyelet tevékenysége a lehető legszélesebb nyilvánosság előtt fog 
zajlani. 

Egy eredményesen működő, hatékony szakmai minőségellenőrzési 
rendszer létrehozása közös érdekünk, ezért az Elnökség kéri Kama-
ránk tagjait, hogy észrevételeikkel, javaslataikkal segítsék azt elő. 



 

AZ ELNÖKSÉG BESZÁMOLÓJA 
 

Tisztelt Taggyűlés! 

Az elmúlt év ígéretesen indult a Belügyminisztériumtól a Minisz-
terelnökség felügyelete alá került  szakmánk számára. A megjelent 
kormányhatározat és kormányrendelet új irányt szabott a nemzeti 
építészpolitika számára.  

Remélhetőleg a háromszáz négyzetméteres karácsonyi ajándék 
okozta zűrzavart is enyhíti a heteken belül kihirdetésre kerülő új 
törvénymódosítás és új kormányrendelet. 

Elnökségünk elmúlt évben is törekedett az egészséges munkameg-
osztásra, rendszeresen üléseztünk, elmaradások nélkül tárgyaltuk 
meg az esetékes feladatokat, és hoztuk meg a szükséges döntése-
ket. Vitatott döntésünk az elmúlt évben sem volt. A korábbi évek-
hez hasonlóan igyekeztünk, hogy minél inkább meg tudjunk felelni 
rendeltetésünknek, azaz 

- felügyeljük működési területünkön tagjaink szakmagyakorlását, 
az építészeti tervezési tevékenység jog- és szabályszerű működését; 

- képviseljük tagjaink anyagi erkölcsi és szakmai érdekeit; 

- őrködjünk az építész hivatás szakmai és erkölcsi tekintélye és 
ezen keresztül a megye építészeti kultúrája felett. 

Kapcsolatunk a MÉK elnökségével és titkárságával jó. A küldött-
gyűlés, a területi elnökök tanácskozásai, a titkári értekezletek napi-
rendi pontjai átfogták a kamara működésének szinte teljes területét.  

Titkárságunk 
A titkárság 2014. őszén megújult, szeptemberben visszatért a szü-
lési szabadságról Ignácz Zoltánné, októbertől pedig új titkárunk lett 
a több évtizedes közigazgatási gyakorlattal rendelkező Bella Sán-
dor kolléga személyében. 2015-ben már megmutatkozott a szeren-
csés váltás eredménye, s a megnövekedett feladatok ellenére is 
gondosan, s gyakorlatilag panasz nélkül végezték a munkájukat.  

Nagy feladatuk a napi adminisztrációs teendők és a tervezői jogo-
sultsággal kapcsolatos átsorolások mellett a tervezői és a felelős 
műszaki vezetői, műszaki ellenőri névjegyzék aktualizálása, a 
MÉK honlapján történő hiteles megjelenítés biztosítása, az e-
ügyintézés bevezetése. 

A titkárság székhelye évek óta a Tisza moziban van. Elhelyezése 
megfelelő, a bútorozottságát és technikai felszerelését a miniszter-
elnökségi támogatás segítségével megújítottuk és fejlesztettük. 

Kapcsolattartás 
Rendezvényeinkről, továbbképzésekről és más szakmai informáci-
ókról tagjainkat levélben vagy e-mailben tájékoztatjuk. Több mint 
120 tagunknak van már a levelező listánkon érvényes e-mail címe. 
Ezt a számot feltétlenül növelni kell költségtakarékossági szem-
pontok miatt is. Alapszabályunk kötelezővé teszi, hogy a szakma-
gyakorló érvényes e-mail címéről - amelyiken az üzeneteket, meg-
hívókat, mellékleteket fogadni tudja - naprakészen tájékoztassa a 
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Építész Kamarát. 

Továbbképzés, rendezvények 
2015-től már a MÉK szervezi a kötelező tantermi továbbképzést, 
de szabadon választott kategóriában továbbra is lehetett 
kreditpontokat szerezni szervezésünkben 

Az Építészet Hónapja 
Az Építészet Hónapja keretében október 3-án nyílt meg a Tisza 
moziban a Szolnoki Művésztelepre készült igényes és fantáziadús 
építész diplomatervek kiállítása. Kiállító építészek: Majercsik Lau-
ra, Marton Noémi és Pálinkás István. 

Molnár IVÁN SzMJV VÜB elnök köszöntötte a megjelenteket és 
Sáros László DLA MÉSZ elnök nyitotta meg a kiállítást lírai visz-
szaemlékezéssel. 

Majd Marton Csaba ismertette a Regio Architect 2015 díj kurató-
riumának döntését. Az oklevelet és a kisplasztikát Sáros Lászlóval 
együtt adták át Dombi Gábornak (Kalocsai Ügyészség, alkotói díj 

többségi szavazással) és Makai Istvánnak (több évtizedes szakmai-
közéleti munkásságért díj egyhangúlag). 

Ezután az időközben megérkezett Szalay Ferenc polgármester és 
Verebes György festőművész hozzászólásával kezdődött meg a 
Csendes Mónika által moderált tartalmas beszélgetés a tervek alko-
tóival. 

Taglétszám, költségvetés 
Az aktív taglétszámunk 156 fő. Nyilvántartott szakmagyakorló 
135.  

A tagdíjbevételünk a korábbi évek csökkenő tendenciája helyett 
növekedést mutatott 2015-ben, részben a tagdíjemelés, valamint a 
titkárság igyekezetének következtében. A tagdíjhátralék is jelentő-
sen mérséklődött.  

A Miniszterelnökség a 2015. november 6-án megkötött támogatási 
szerződés alapján 5 millió forint vissza nem térítendő támogatást 
nyújtott kamaránknak közfeladataink - ezen belül nyilvántartási, 
névjegyzék-vezetési és érdekképviseleti feladatok - minél eredmé-
nyesebb ellátására és az azokhoz kapcsolódó informatikai fejlesz-
tésre.  

A támogatást 2015. január 1. és 2015. december 31. között hasz-
náltuk fel. Ezen belül a személyi juttatásokat és a szolgáltatásokat 
folyamatosan, a beszerzéseket főként a harmadik negyedévben. 

A tiszteletdíjak 2007. óta változatlanok, erre az évre a költségveté-
sünkön belül az alábbi módosításokat terveztük (zárójelben a 2007-
ben meghatározott összeg): 

Elnök:     (55) 75 eFt/hó  
Alelnök:    (35) 37 eFt/hó 
Elnöks. tag:(24) 32 eFt/hó   
FEB elnök: (15) 32 eFt/hó  
FEB tag:     (10) 10 eFt/hó  
EFB elnök: (15) 20 eFt/hó*  
EFB tag:    (10) 10 eFt/hó*  
SZF tag:    (10) 15 eFt/hó* 
Szakértő:    (10) 10 eFt/nap*  
Küldött:    (10) 10 eFt/alk   
Vál.B elnök: (-) 20 eFt/alk 
Vál.B tag:     (-) 10 eFt/alk 
 

* E bizottságok elnökének és tagjainak időarányos javadalmazására 
az elnökség tesz javaslatot 

A 2016. év feladatai 
Az eddigi hivatali szakmai munka hasonló minőségű folytatása, a 
szakmafelügyelet megszervezése és felpezsdítése a járásokra kon-
centrálva, az Építészet Hónapjának méltó megünneplése, a me-
gyénkből származó építészhallgatók új generációjával történő kap-
csolatfelvétel. 

Az elnökség felkérte Gutman József, Marton Csaba és Vécsey Ta-
más kollégákat a szakmafelügyeleti szolgáltatás elindításához és 
működéséhez szükséges előkészítési tevékenység elvégzésére.  

Kérem a beszámoló elfogadását. 

Makai István 
elnök 

Alapszabály módosító határozati javaslat: 
9.§ 1. d) Az alapszabályt és a szabályzatokat a titkár az elfogadá-
suktól számított 15 napon belül köteles megküldeni az illetékes tör-
vényszéknek, illetve a miniszternek törvényességi felügyeleti vizsgá-
lat céljából.  

12.§ 5. e) Az elnökség és a felügyelő bizottság tagjai nem lehetnek 
egymás közeli hozzátartozói [Ptk. 8:1.§ (1) bek 1.pont] illetve a 
munkakörükben egymás alá és fölé rendeltjei. 

Az elmúlt évben elfogadott alapszabályunk vizsgálata során a fel-
ügyelő államtitkár – a fentiek szerint módosítandókon túl – megál-
lapította, hogy az alapszabályunk a Kamarai törvényben, az orszá-
gos alapszabályban, illetve a vonatkozó jogszabályokban foglal-
taknak megfelel, azokkal ellentétes rendelkezést nem tartalmaz. 

 

AZ ETIKAI-FEGYELMI BIZOTTSÁG  
BESZÁMOLÓJA 

 

Bizottságunk a 2014. évi tisztújító taggyűlésünk után alakult ujjá.  
Tagjai: Dombi Gábor, Dombi Tamás, Gutman József, dr Hegedűs 
Annamária és Simkó József. 
 

2014-15. évben Bizottságunkhoz sem panasz sem etikai-fegyelmi 
indítvány nem érkezett, és a korábbi évekről sem volt áthúzódó 
ügyünk. 
 

Kérem a beszámolónk elfogadását. 
 

Dombi Gábor 
Elnök 

 
 

A JELŐLŐBIZOTTSÁG JELENTÉSE 
 

JNSzMÉK Elnökségében megüresedett 1 fő elnökségi tag pótlására 
az ide vonatkozó előírások alapján csak választás útján van lehető-
ség. 

Megválasztandó: Elnökségi tag 1 fő 

A felhívásra a szabályoknak megfelelően 4 főre érkezett ajánlás, il-
letve jelölés. 2 fő esetében a főállással összefüggésben keletkezett 
összeférhetetlenség okán, 1 fő jelölt nem vállalt elfogadás okán, 
további 1 fő jelölése elfogadó nyilatkozata nem érkezett be, nem 
került a jelölt listára. 

A Választási Jelölőbizottság a felhívásnak megfelelően a jelölések 
és elfogadó nyilatkozatok alapján az alábbi jelölt listát állította ösz-
sze. 

Gutman József 16-0062 

A fenti jelöltlistával a vonatkozó törvényi és jogszabályi, továbbá 
kamarai előírásokra, szabályokra tekintettel teljesül a 4 fős elnök-
ség száma. 

A Választási Jelölőbizottság feladatát elvégezve, a fentiek szerint 
terjeszti elő a jelölt listát. 

Tisztelettel 
 

 Csendes Mónika     K. Tóth János Balázs            Markóth Imre 
            tag                                  elnök                            tag 

 

 
Emlékeztetőül a 2014. és 2015. évi tisztújítások eredménye: 

 

Elnökség: Makai István elnök, Molnár Istvánné alelnök, Marton 
Csaba, Tanács Lajos (lemondott) 

Felügyelő Bizottság: Honti Gyula elnök, Martonné Molnár Mari-
anna, Somogyi László. Póttagok: Pálinkás István 

Etikai–Fegyelmi Bizottság: Dombi Gábor elnök, Dombi Tamás, 
Gutman József, dr. Hegedűs Annamária, Simkó József. Póttagok: 
Székács Károly, Laczkó József. 

Választási Jelölőbizottság: K.Tóth János Balázs elnök, Csendes 
Mónika, Markóth Imre. Póttag: Csala Imre, Dombi Tamás, László 
József Lajos. 

Küldöttek: Gutman József, Makai István, Markóth Imre, Marton 
Csaba, Mészáros János, Tanács Lajos. Pótküldött: Csendes Móni-
ka, Molnár Istvánné, Simkó József 

 
 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Építészek Kamarája 
Szolnok, Templom u. 4.   Levél: 5001 Szolnok Pf: 67 

Ügyfélfogadás: hétfő – csütörtök 14 és 16 óra között 
Tel: 56/ 411 614 (ügyfélfogadási időben) Fax: 56/ 512 699 

Sürgős ügyben: 30/ 769 2948 vagy 20/ 485 5257 
Honlap: www.jnszmek.hu     e-mail: info@jnszmek.hu 

 

Az Építészet Világnapja Szolnokon 
2015. október 3. 

 

Jó a bizonyosság. A Karácsony melege. A „Péter és Pál (tudjuk) 
nyárban” törvényszerűsége. Véd is, meg felment. Véd, hogy ne fe-
lejtsd el. Felment, hogy „akkor” ne csinálj mást. És akkor itt van ez 
az Építészet Világnapja. Afféle – Hamingway után szabadon – 
„Vándorünnep”. Mint a Húsvét. (Na, azért ne fussunk el, annyira 
azért mégsem.) A Vágó Péter (de van, aki e hazában is jobb’ szere-
ti, ha Pierre Vago-t mondunk), meg Goldfinger Ernő grundolta 
UIA (az Építészek Nemzetközi Szövetsége) szerint legyen az épí-
tészetnek is világnapja. És lett. Október első hétfője. Az persze 
idén október 5-e. Mi meg most harmadikán vagyunk itt. Ám a lé-
nyeg, hogy itt vagyunk. 

Tudták, hogy van már a biztonságos internetnek is világnapja? 
Nem? Pedig van. Február második keddje. Tessék megjegyezni! És 
akkor nem beszéltünk még a Testvérvárosok világnapjáról, április 
utolsó vasárnapjáról. Mert annyi van, hogy már osztozni kell, hogy 
„összefér(je)nek a naptárban”. Július első szombatja ugyanis Nem-
zetközi Szövetkezeti Nap is, de ezt jegyzi az ölelés is. (A világ 
megőrült.) 

És akkor jön a Sáros – ha hívják – és elmondja „szakmasoviniszta” 
nézetét, – mit nézetét, álláspontját, hitvallását, ami úgy szól: az 
ÉPÍTÉSZET minden művészetek „szálláscsinálója”, ami befogad, 
teret ad, gondoskodik és gyakorta, szó szerint „ápol s eltakar”. 
Hogy igazam van-e, azt majd ki-ki eldönti. Én azonban, s koránt 
sem védekezésül, de mondom, hogy mire is készülünk itt ma? 
Hogy az Építészet Világnapja ürügyén megismerhessünk három 
diplomamunkát, amit a Szolnoki Művésztelepre készítettek lelkes 
fiatalok. Mely – mit csinál? Teret ad a művészeteknek. Ahol feste-
nek, szobranak, rajzolnak és plasztikáznak, karcolnak, s függve a 
művésztől, ki tudja, hogy még mi mindent tesznek. És van még egy 
sokkal fontosabb, ami sokaknak fel sem tűnik. Együtt vannak. De 
azt is mondhatnám, hogy együtt laknak. Pontosítok: egy helyen. 

Istenem, de szerettem én itt lenni. Apám és Csalog Zsolt révén „be-
járatos” voltam a „régész-lányokkal” Stanczikkal, meg Gádorral 
Simon Feriékhez, a nemrég elköltözött atyai barátomhoz. Lehet, 
hogy ez utóbbi kicsit nagyképűen hangzik, de ezt Feri – biztosan 
tudom – megbocsátja nekem, mert már akkor is, éreztetetten fel-
nőttként kezelt. Pedig még az elején sem voltam. Ha semmiért, már 
ezért is hálás maradok neki. Néha ott is lehetett aludni. A műterem 
feletti galériára felszállt a reggeli kávé illata, felhallatszott a legen-
dás fekete borítójú, Kovács Dénes féle Vivaldi Négy Évszaka. Már 
majdnem felnőttnek éreztem magam. És voltak beszélgetések. Sok-
sok beszélgetés, miközben azt is közölték, hogy kivel, kikkel nem 
kell beszélgetni.  

Volt, hogy bemehettem Chioviniékhez is. Miközben az alaprajz 
ugyanaz, minden teljesen más. A tárgyak, a színek, a szagok. Úris-
ten! Akikről beszélek, már mind halottak. 

Akkoriban már előtolakodott bennem, hogy én talán építész szeret-
nék lenni. Minek egy családban három képzőművész? Különösen, 
ha valakinek a testvére úgy rajzol, mint az enyém. Mert ő úgy szü-
letett. Nekem meg, nekünk meg? Nekünk meg azt meg kellett ta-
nulni. Aki tanulta a rajzot tudja, hogy az nem a kézügyességről 
szól. A lényege a megfigyelés. Nem. A lényege, ami a megfigyelés 
és az elkészülő rajz között történik. Főleg időben. És természetesen 
az ember fejében. S ha építészként teszi, úgy még inkább. 

Megadatott, hogy több művésztelepen megfordulhattam. Miközben 
mind más és más volt, volt bennük valami nagyon közös. A telep. 
Most lehet latolgatni, hogy a szó milyen értelmében? Nekem a kö-
zösség értelmében. Mert aki ebbe nem fér bele, azt – milyen szép a 
magyar nyelv – azt „kiközösítik”. De ki ám. Akkor talán nem me-
gyek/mentem messzire, ha azt mondom, hogy az építész közössé-
get (is) épít.  

Hogy megáll-e a ház, az, nagyon fontos. Hogy megáll-e a közösség 
az, ennél is fontosabb. 

Nos kedves Mindnyájan. Ünnepre fel!  

Sáros László György DLA  
a MÉSZ elnöke 

 


