
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 hetedik alkalommal kerülhet sor a díj odaitélésére. 

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

2 0 1 8 .  é v i  R E G I O  A R C H I T E C T  
 

Építészeti életmű díj adományozá-
sára, olyan építészre, aki több évtize-
des építészeti szakmai munkásságá-
val, szakmai erkölcsi magatartásával 
példát mutatott a helyi építészeti ér-
tékek megőrzésében és továbbvitelé-
ben, oly módon, hogy alkotásai egy-
úttal hordozták az építészet mindig 
megújuló általános értékeit; 

Építészeti közéleti munkásság díj 
adományozására, olyan építészre, aki 
elismert szakmai tevékenysége mel-
lett olyan, több éves építészeti szak-
mai közéleti, szervezési, vagy oktatá-
si tevékenységet fejtett ki, mellyel ki-
emelkedő módon szolgálta a helyi 
építész szakma fejlődését, s ezen ke-
resztül az építészet egészét. 

Építészeti alkotói díj adományozá-
sára, olyan építészre, akiknek tervei 
alapján olyan épület, műtárgy, vagy 
egyéb építészeti alkotás valósult meg 
a tárgyévet megelőző legfeljebb 3 
évvel korábban, amely osztatlan el-
ismerést váltott ki szakmai körökben 
és az adott mű szűkebb, tágabb kör-
nyezetében. 

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  2018. március 31. 
- A díjra történő javaslatok benyújtásának határideje:  2018. július 1.    
- A jelöltek portfoliójának benyújtása:  2018. augusztus 15.      
- Kuratórium döntése a díj odaítéléséről:  2018. szept. 15.    
- Prezentációs anyag elkészítésének határideje:  2018. 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 2017. októberében kerül sor az Épí-
tészet Hónapja alkalmából megtartandó rendezvényünk keretében  

 

A 2018. évi "REGIO ARCHITECT" ÉPÍTÉSZETI TERVEZŐI DÍJ 
ADOMÁNYOZÁSÁNAK FELTÉTELEI 

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.  

 
 

M E G H Í V Ó 
 

Tisztelettel meghívom tagjainkat  
kamaránk 2018. évi tisztújító taggyűlésére 

és a kötelező továbbképzésre 
 

Időpont: 2018. március 28 (szerda) 8:15 óra 
Helyszín: TISZA(p)ART mozi Szolnok, Templom u. 4. 

 

A taggyűlés határozatképes, ha a kamara tagjainak több mint fele 
jelen van. Határozatképtelenség esetén azonos napirenddel megis-
mételt taggyűlés időpontja: 

 

2018. március 28. (szerda) 8:30 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, 2018. március 12.    
     Makai István  
                               elnök 

 
Mellékletek: napirendi javaslat, beszámolók  

 

 
 

JAVASLAT A TAGGYŰLÉS NAPIRENDJÉRE 
 

 8:00-tól Regisztráció 

 8:30 Megnyitó 

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

 NAPIRENDI JAVASLAT 

 1. Az Elnökség beszámolója 

 2. 2017. évi költségvetési beszámoló  
    és a 2018. évi terv 

 3. Az Etikai- Fegyelmi Bizottság beszámolója 

 4. A Felügyelő Bizottság jelentése 

 5. Általános vita és határozathozatal  
    a beszámolókról és a költségvetésről 

 6. A jelölőbizottság jelentése, jelölések 

 7. Szavazás a tisztségviselőkre 

 8. Szünet, szavazatszámlálás 
 

          10:00 KÖTELEZŐ TOVÁBBKÉPZÉS 
 

 9. A továbbképzés szünetében eredményhirdetés,  
    szükség esetén pótszavazás 
 10. A megválasztott elnök zárszója 
 
 

 

KÖTELEZŐ TOVÁBBKÉPZÉS 

A Magyar Építész Kamara 2018. március 28-án 10:00 órai kez-
dettel tantermi kötelező továbbképzést tart építész kamarai szak-
magyakorlók számára Szolnokon a TISZA(p)ART moziban 

Tervezett program 

9.30 - 10.00 Regisztráció 

10.00 – 10.40 A szabálytalan tevékenységek köre az általános és a 
sajátos építmények körében, és azok szakmagyakorlókat érintő 
jogkövetkezményei dr Gács Andrea 

10.40 – 11.20 Az építménytípusok rendszere és az építménytípu-
sokhoz kötődő építészeti-műszaki dokumentáció követelményei   
dr Gács Andrea 

11.20 – 11.30 Szünet 

11.30 – 12.10 A szakmagyakorlókra és tevékenységükre vonatkozó 
előírások köre dr Gács Andrea 

12.10 – 12.50 Az építési termékek dr. Szabó László 

12.50 – 13.20 Ebédszünet (szendvics büfé) 

13.20 – 13.45 BIM tájékoztató Graphisoft 

13.45 - 14.25 Az általános és sajátos építményfajtákat érintő mű-
emlékvédelmi, régészeti előírások, eljárások dr. Vukov Konstantin 

14.25 – 15.05 Tájékoztató az E-építési napló változásairól a legfel-
jebb 300 m2 alapterületű lakóépület egyszerű bejelentéséhez kap-
csolódóan Lechner Tudásközpont 

A képzés díja: 10.000 Ft + ÁFA. A JNSzMÉK tagjai részére in-
gyenes, nyilvántartott szakmagyakorlói számára kedvezményes, 
amennyiben nincs valamilyen díj hátralékuk. A különbözetet a ka-
mara rendezi a MÉK felé. A kedvezmények jóváhagyásáról min-
den esetben a területi kamara dönt. 

A kötelező továbbképzésre jelentkezni kizárólag elektronikus 
úton lehet, a tako.mek.hu honlapon keresztüli online regiszt-
rációt követően az adott képzésre történt jelentkezés 
megerősítésével. 
A jelentkezés rögzítését követően vagy bankkártyás fizetési 
móddal azonnal, vagy a visszaigazoló emailben szereplő 
bankszámla számra történő utalással 24 órán belül van mód a 
képzés díját rendezni. (Csekken, illetve a helyszínen erre nincs 
lehetőség.) 

 

AZ ELNÖKSÉG BESZÁMOLÓJA 
 

  Tisztelt Taggyűlés! 

Kamaránk fő feladatát képezte az elmúlt évben is a tervező- és 
szakértő mérnökök, valamint építészek szakmai kamaráiról szóló 
1996. évi LVIII. törvény (a továbbiakban: Kamtv.) 3. § (1) bekez-
désében, és az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakma-
gyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) kormány-
rendeletben előírt állami közfeladatok színvonalas ellátásának biz-
tosítása, a tagok kötelező és szabadon választott továbbképzésének 
szervezése. 

Elnökségünk az elmúlt évben is törekedett az egészséges munka-
megosztásra, rendszeresen üléseztünk, elmaradások nélkül tárgyal-
tuk meg az esetékes feladatokat, és hoztuk meg a szükséges dönté-
seket. Vitatott döntésünk az elmúlt évben sem volt. A korábbi 
évekhez hasonlóan igyekeztünk, hogy minél inkább meg tudjunk 
felelni rendeltetésünknek. 



Működésünk általános célja a nyilvántartási, névjegyzék-vezetési, 
továbbképzési és érdekképviseleti feladatok szakszerű ellátása, és 
az ahhoz kapcsolódó informatikai fejlesztés, továbbá hozzájárulás 
az építészeti minőség javításához, a mérnöki tevékenységek elis-
mertségéhez és a szakmai sikerek népszerűsítéséhez. Kapcsolatunk 
a MÉK elnökségével és titkárságával jó. A küldöttgyűlés, a területi 
elnökök tanácskozásai, a titkári értekezletek napirendi pontjai át-
fogták a kamara működésének szinte teljes területét.  

Titkárságunk 

Nagy feladatunk 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 2017-ben is gyakorlatilag pa-
naszmentesen, segítőkészen végezte munkáját. Megtörtént az el-
múlt húsz év dokumentumainak személyre szabott archiválása is.A 
titkárság székhelye évek óta a Tisza moziban van. Elhelyezése 
megfelelő, a bútorozottságát és technikai felszerelését a miniszter-
elnökségi támogatás segítségével az elmúlt években megújítottuk 
és fejlesztettük. 

Továbbképzés 

Nagy hangsúlyt fektettünk tagjaink és a nyilvántartott szakmagya-
korlók továbbképzésére. A Szolnokon megtartott, általunk szerve-
zett szabadon választott képzések ingyenesek voltak.  2017-ben két 
szabadon választott oktatásunk volt. Az oktatásokat a 300 m2 alatti 
lakóépületek tervezéséről a Magyar Építész Kamarával, „Webári-
um” megnevezéssel pedig a tervlap.hu-val közösen rendeztük. 

Kiállítások, rendezvények 

A 2016-ban elkezdett vándorkiállításunk – a közép- és általános is-
kolások részére „Építőkockák” címmel megszervezett, az építésze-
tet népszerűsítő kreatív akciónk 2017-ben Törökszentmiklóson és 
Kunszentmártonban mutatkozott be. Októberben, az Építészet Hó-
napja alkalmából fiatal építészeink munkáiból rendeztünk kiállítást. 
A facebookon kamaránk oldalán és az Építész Egylet csoportban 
lehet követni a beszámolókat az eseményekről. 

Szakmafelügyelet 

Szakmafelügyeleti munkacsoportunk három állandó taggal műkö-
dik az elnökségünk megbízása alapján, építésügyi igazságügyi 
szakértő, gyakorlott településtervező és közigazgatási szakember 
bevonásával. Az eseti feladatokhoz szükséges további közreműkö-
dők kiválasztása a konkrét szakterületben jártas, kiemelkedő felké-
szültségű kollégák bevonásával történt. Alapfeladatunkon túlme-
nően az elmúlt évben kiemelkedő kötelezettségünk volt az elké-
szült Települési Arculati Kézikönyvek véleményezése. A megye 
78 települése közül december 22-ig 64 készítette el a TAK-ot, to-
vábbi 12 áthúzódott 2018-ra. 

Etikai-fegyelmi ügyek 

A 2016-ban bepanaszolt két kollégánk tagsági viszonyát a Pest 
Megyei Építész Kamara etikai-fegyelmi bizottsága egy-egy évre 
felfüggesztette, és 300 illetve 100 ezer forint pénzbüntetéssel súj-
totta őket. A MÉK EFB 2017. novemberében jóváhagyta az első 
fokú döntést, amely így végrehajthatóvá vált. A két elmarasztalt bí-
rósághoz fordult a döntés megváltoztatása érdekében, erről több in-
formációnk nincs. 

Kapcsolattartás 

Rendezvényeinkről, továbbképzésekről és más szakmai informáci-
ókról tagjainkat levélben vagy e-mailben tájékoztatjuk. Több mint 
140 tagunknak van már a levelező listánkon érvényes e-mail címe. 
Alapszabályunk kötelezővé teszi, hogy a szakmagyakorló érvényes 
e-mail címéről - amelyiken az üzeneteket, meghívókat, melléklete-
ket fogadni tudja - naprakészen tájékoztassa a Jász-Nagykun-
Szolnok Megyei Építész Kamarát. 

Taglétszám, költségvetés 

Az aktív taglétszámunk 157 fő, a nyilvántartott szakmagyakorlók 
száma 130. 

A Miniszterelnökséggel kötött szerződés vissza nem térítendő tá-
mogatást biztosított a szakmai, közigazgatási és adminisztratív fel-
adatok ellátása, továbbképzések szervezése, építészeti kultúra fej-
lesztése, elterjesztése tárgyában. A támogatás összege: 5 millió fo-
rint volt, amit 2017. január 1. és 2017. december 31. között hasz-
náltunk fel  

A támogatás 2017-ben is komoly segítséget jelentett a dologi ki-
adásokban, így a postaköltség, bérleti díj, a karbantartások és javí-
tások tekintetében, továbbá a továbbképzések költségeinek biztosí-
tására és a titkárság bérköltségére. A Települési Arculati Kézi-
könyvek véleményezésére további 1,8 millió támogatást kaptunk. 

A 2016. évi taggyűlés által megállapított tiszteletdíjakat és a titkár-
sági alkalmazottak illetményét nem javasoljuk megváltoztatni 
2018-ban. 

A költségvetésünk 2017-ben is pozitív szaldóval zárult, remélhető-
leg 2018-ban is így lesz. Részletesen lásd a mellékelt költségvetési 
beszámolóban. Mindenesetre igyekszünk komoly tartalékot képez-
ni esetleges támogatás-csökkenés esetére. Elképzelhető az is, hogy 
házigazdánk sikeres fejlesztési pályázata esetén el kell hagyni ked-
vezményes bérleti díjú, megkedvelt irodánkat. A 2016. évi taggyű-
lés által megállapított tiszteletdíjakat és a titkársági alkalmazottak 
illetményét nem javasoljuk megváltoztatni 2018-ban. 

Makai István 
elnök 

 
 

AZ ETIKAI-FEGYELMI BIZOTTSÁG  
BESZÁMOLÓJA 

 
 

2017-ben Bizottságunkhoz etikai-fegyelmi ügy nem érkezett illetve 
korábbi évekről áthúzódó ügy jelenleg nincs folyamatban. Köszö-
nöm a tagság eddigi bizalmát, a következő választási ciklusban már 
etikai elnökként nem folytatom munkámat. 
 

Kérem a beszámolóm elfogadását. 
Dombi Gábor 

elnök 
 

A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG  
JELENTÉSE 

 
a Taggyűlés számára a Jász - Nagykun - Szolnok Megyei Építészek 
Kamarájának 2017. évi működéséről, a 2017. évi költségvetés tel-

jesüléséről és 2018. évi tervezett költségvetéséről  
 

   Tisztelt Taggyűlés! 

A Felügyelő Bizottság a Területi Kamara választott szerveként vég-
zi munkáját. 

Működési rendünk: 

Bizottságunk 1 fő elnökből, 2 fő tagból és 2 fő póttagból áll. Az el-
nök havi rendszerességgel  

A Felügyelő Bizottság a 2017-ben az alábbi feladatokat látta el: 

 A rendszeresen megtartott havi elnökségi üléseken részt 
vettünk. 

 A pályázatok előkészítésében segítettük az elnökséget 
 A vándorkiállítások szervezésében közreműködtünk. 

1., 2017. évi működés és beszámolók felülvizsgálata: 

- A Területi Kamara 2017 évi működése mind szakmai és pénzügyi 
szempontból megfelelő volt, beavatkozást nem igényelt. 
- A beszámolók reálisak, megfelelnek a tárgyévi tényeknek, ezért el-
fogadásukat javasoljuk. 

2., 2017. évi költségvetés teljesülése 

- A 2017. évi gazdálkodás 16240 eFt bevétellel és 12980 eFt ki-
adással realizálódott. 
- A 2017. évi eredménye (+) 3615 eFt, amely a működés szempont-
jából megfelelő. 
- A pénzkészletek 2017. évi nyitó állománya 7684 eFt a fordulónapi 
záró állománya 10944 eFt volt, amely 3260 eFt növekedést mutat. 
- A fordulónapon meglévő 10944 eFt-os pénzkészlet biztosítja a 
kamara likviditását és megfelelő pénzügyi működését. 

3.,2018. évi tervezett költségvetés: 

-A 2018. évi tervezett költségvetést megtárgyaltuk és elfogadható-
nak tartjuk. 

Kérjük jelentésünk és egyben javasoljuk a beszámolók elfogadását. 

Szolnok, 2018. március 09. 
 
    Honti Gyula Pálinkás István Somogyi László  
      FB elnöke        FB tag                     FB tag 
          

T I S Z T Ú J Í T Á S  
 

JELENLEGI TISSZTSÉGVISELŐK: 
 

Elnökség: Makai István elnök, Molnár Istvánné alelnök, Gutman 
József, Marton Csaba 

Felügyelő Bizottság: Honti Gyula elnök, Pálinkás István, Somogyi 
László. Póttag: Vidra Tamás 

Etikai-Fegyelmi Bizottság: Dombi Gábor elnök, Dombi Tamás, 
Székács Károly, dr. Hegedűs Annamária, Simkó József.  Póttag: 
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 Pótküldöttek: Simkó József, 
Molnár Istvánné, Csendes Mónika 

A VÁLASZTÁSI JELÖLŐ BIZOTTSÁG  
JELENTÉSE 

 

A bizottság feladatának megfelelően a 2018. évi március 28-ra ter-
vezet tisztújító taggyűlésre, az ide vonatkozó MÉK, továbbá a 
JNSzMÉK alapszabályának 12 § 5. pont és alpontjai figyelembevé-
telével jelöltek állítását elvégezte. 
 

A Választási Jelölő bizottság a mellékletbe csatolt elfogadó nyilat-
kozatok alapján az alábbi jelölt listára tesz javaslatot: 
 
Tisztség / Választható létszám / Jelölt neve / Kamarai szám / 
(megjegyzés) 
 
Elnök: 1 fő  

Makai István József  16-0083 

Alelnök: 1 fő   

Dombi Gábor   16-0244 
Gutman József   16-0062 

Elnökségi tag: 2 fő   

Dombi Gábor   16-0244  (2. helyen) 
Gutman József   16-0062  (2. helyen) 
Lakatos László   16-0075 
Molnár Istvánné  16-0027 

Felügyelő Bizottság: 3 + 2  fő  

Csendes Mónika   16-0222  (póttag) 
Csörgő Csaba  16-0271 
Gutman József  16-0062  (3.helyen) 
Honti gyula  16-0126 

Kovács János  16-0016 
Lakatos László  16-0075  (2.helyen) 
Somogyi László  16-0073 
Pálinkás István  16-0111 
Vidra Tamás  16-0250 

Etikai és Fegyelmi Bizottság: 5 + 2 fő póttag 

Csörgő Csaba  16-0271 (2.helyen) 
Dombi Tamás                       16-0270 
Döbrei József  16-0035 
Hegedűs Annamária Dr. 16-0246 
Honti Gyula  16-0126 (2.helyen) 
Horváth Ferenc  16-0245 
Laczkó József  16-0146 
Lakatos László  16-0075 (3.helyen) 
Pálinkás István  16-0111 (2.helyen) 
Simkó József  16-0131 
Somogyi László  16-0073 (2.helyen) 
Stomfainé Polgár Katalin 16-0208 
Székács Károly  16-0015 

Választási Bizottság: 3 + 3 fő póttag   

Csala Imre  16-0064 
Csendes Mónika  16-0222 (2.helyen) 
Csörgő Csaba  16-0271 (3.helyen) 
Dombi Tamás                        16-0270  (2. helyen) 
Döbrei József  16-0035 (2.helyen) 
Horváth Ferenc  16-0245 (2.helyen) 
Kovács János  16-0016 (2.helyen) 
K. Tóth János Balázs 16-0076  
László József  16-0146 
Somogyi László  16-0073 (3.helyen)

 Staniszewski Andrea 16-0276 
Stomfainé Polgár Katalin 16-0208 (2.helyen) 
Székács Károly  16-0015 (2.helyen) 
Vidra Tamás  16-0250 (2.helyen) 

Küldöttek: 6 + 3 fő póttag    

Csala Imre  16-0064 
Döbrei József  16-0035  (pótküldött)   
Gutman József  16-0062 
Honti gyula  16-0126 
K. Tóth János Balázs 16-0076 
Kovács János  16-0016 
Makai István József 16-0083 
Molnár Istvánné  16-0027 
Simkó József  16-0131 
Somogyi László  16-0073 
Tekse András  16-0082 
Vidra Tamás  16-0250  

       
JNSzMÉK tisztújító taggyűlés 2018. március 28. döntése során a 
megválasztottak biztosítani tudják kamaránk jogszerű, szakszerű és 
felelősségteljes működését. 
 
Kérjük jelentésünk elfogadását. 
 
Tisztelettel 
  
   K. Tóth János Balázs      Csendes Mónika     Markóth Imre 
        VB. elnök                        VB. tag                  VB. tag 
 
Mellékletek: elfogadó nyilatkozatok és adatlapok 
 
 

 

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 
info@jnszmek.hu  teszt.jnszmek.hu  facebook.com/jnszmek/   

facebook.com/groups/epitesz.egylet/  


