
 

 
 

M e g h í v ó 
 

    A Nógrád Megyei Építész Kamara 2019. évi szezonnyitó rendkívüli taggyűlésére
A  taggyűlés időpontja: 

2019. szeptember 10. (kedd) 16.00-óra 
(regisztráció 15.30 órától) 

A  taggyűlés helyszíne: 
Novohrad-Nógrád Geopark Eresztvényi Látogatóközpont előadóterme 

Salgótarján, Eresztvény  
 
 

N A P I R E N D 
 

1./ Tájékoztató az Alapszabály módosításáról, kiegészítéséről.  
     Az Alapszabály jóváhagyása. 
    Előadó: Fülöp Zsolt a NMÉK elnöke 
 

2./ Egyebek, 
     Tájékoztató a taggyűlés óta történt eseményekről, a tervezett rendezvényekről. 
     Előadó: Fülöp Zsolt a NMÉK elnöke 
 
3./ A Látogatóközpont szabadtéri részén szalonnasütéssel egybekötött beszélgetés. 
 
Az 1. napirendhez tartozó előterjesztés a www.nmek.hu honlapunkon is olvasható! 
 

 

Határozatképtelenség esetén az ismételt taggyűlést azonos helyszínen és azonos napirenddel  
16.30-tól tartjuk meg! 

 
 
 

 
Melléklet: Javaslat a Nógrád Megyei Építész Kamara Alapszabályának módosítására 
 
 
 
Salgótarján, 2019. augusztus 27. 
 
 
 

                 Fülöp Zsolt s.k. 
                         elnök 

 

NÓGRÁD MEGYEI ÉPÍTÉSZ KAMARA 
3100 Salgótarján, Mártírok útja 1.  

Tel/fax: +3632 423-253 Tel: +3632 789-479 

Honlap:www.nmek.hu  E-mailnmek@upcmail.hu  

 

http://www.nmek.hu/
http://www.nmek.hu/index.php?option=com_content&task=view&id=123&Itemid=135
http://www.nmek.hu/
mailto:nmek@upcmail.hu
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NÓGRÁD MEGYEI ÉPÍTÉSZ KAMARA 
ELNÖKE 

3100 Salgótarján, Mártírok útja 1.  
Tel/fax: +3632 423-253 Tel: +3632 789-479 

Honlap:www.nmek.hu  E-mail nmek@upcmail.hu 

 
 
 
Szám: 27-4/2019. 
 
 

JAVASLAT 
A Nógrád Megyei Építész Kamara 

Alapszabályának módosítására 
 
 

 
Tisztelt Taggyűlés! 
 
 
 A 2019. április 16-i taggyűlésünkön elfogadott Alapszabály módosításokat tartalmazó 
és az elnökké választott Fülöp Zsolt bírósági bejegyzésére vonatkozó kérelmünkre a 
Balassagyarmati Törvényszék Pk.60.002/1997/37 sz. végzésével hiánypótlásra szólított fel. 
Az adminisztratíve pótolható hiányosságokat – a vállalási nyilatkozatokat új tartalommal 
kitöltve kell beküldeni – pótolni tudjuk, azonban az alapszabályban talált „törvénysértő” 
kitételeket kizárólag a taggyűlés döntései javíthatják ki. 
 Ezért hívtuk össze a rendkívüli taggyűlést, melyen döntésre javasoljuk 
alapszabályunkban a következő bekezdések módosítását. 
 
ad1/  
- Kifogásolt bekezdés: 
 „4.1.2.3   
  c) Az elnökség határozatait (döntéseit) szótöbbséggel hozza, nyílt szavazással, 
 szavazategyenlőség esetén az elnök szavazat dönt.” 
- Javasolt új bekezdés:  
4.1.2.3 
 c) Az elnökség határozatait (döntéseit) szótöbbséggel hozza, nyílt szavazással. 
 
ad2/  
-Kifogásolt bekezdés: 
 „4.1.3.3 
  c) A Felügyelő Bizottság határozatképes, ha az ülésen tagjai többsége jelen van. 
 Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.”  
- Javasolt új bekezdés: 
 4.1.3.3 
c) A Felügyelő Bizottság határozatképes, ha az ülésen tagjainak többsége jelen van. A 
 bizottság határozatait nyílt szavazással, szótöbbséggel hozza. 
 
ad3/ 

- Kifogásolt bekezdés:  
„5.1.3 
k) Tagdíjmentesség illeti meg a tiszteletbeli tagokat. A 70.életévét betöltött kamarai 
 tag kérheti tiszteletbeli tagságát. A tiszteletbeli tagság jogosultsággal és 
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 kötelezettséggel nem jár. A tiszteletbeli tagsági kérelmet a jogosultsággal való 
 lemondással az elnökség bírálja el.”  

 
ad4/ 

- Javasolt új bekezdés:  
5.1.3 
 k) A „tiszteletbeli tag” címmel rendelkező tagokat tagdíjmentesség illeti meg. 
 
ad5/ 
- Javasolt új bekezdés:  
4.1.2.3 
 l) Az elnökség a tag kérelmére „tiszteletbeli tag” címet adományozhat. A 
 tiszteletbeli tag kérelmével egyidőben a jogosultságairól le kell mondania.  
ad6/ 
- Módosítandó fejezetcím: 
 „8.fejezet: vezető tervezői cím” 
- Javasolt új fejezetcím:  
8.fejezet: adományozható cím 
 
ad7/ 
- Javasolt új bekezdés:  
a) A 70. életévét betöltött kamarai tag „tiszteletbeli tag” címet kérhet. 
b) A „tiszteletbeli tag” cím iránti kérelmet a jogosultságról való lemondás 
elfogadásával egyidejűleg az elnökség bírálja el. 
c) Tiszteletbeli tag címet az kaphat, aki a tárgyévi tagdíját rendezte és tartozása 
nincs. 
d) A tiszteletbeli tag tisztségviselőnek nem választható. 
 
ad8/ 
- Kifogásolt bekezdés:  
„10.2 
a)  A szomszédos területi kamarával a területi kamara akkor egyesíthető, ha a 
 Taggyűlés érvényes – a jelenlevők 2/3- ának egyetértő szavazata – 
 határozatával az egyesülést kimondja.” 
-Javasolt új bekezdés:  
10.2 
a) A szomszédos területi kamarával a területi kamara akkor egyesíthető, ha a 
 Taggyűlés érvényes – a jelenlevők 3/4-ének egyetértő szavazata – 
 határozatával az egyesülést kimondja. 
 
ad9/ 
-Kifogásolt bekezdés:  
„10.3 
b) A szétválásról a Taggyűlés határoz. A határozat érvényességéhez a jelenlévők 2/3-
 ának egyetértése szükséges. A határozat kihirdetésével lép hatályba.” 
 
ad10/ 
-Javasolt új bekezdés: 
10.3 
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b) A szétválásról a Taggyűlés határoz. A határozat érvényességéhez a 
 jelenlévők 3/4-ének egyetértése szükséges. A határozat kihirdetésével lép 
 hatályba.” 
 
 
Tisztelt Taggyűlés! 
 
 
 A törvényszék által kifogásolt bekezdések módosítása a jogszabályok 
változása miatt – polgári törvénykönyv – vált szükségessé. A tiszteletbeli tag cím pedig 
valóban félreérthetően került be az alapszabályunkba. A korábbi megfogalmazás 
szerint úgy volt értelmezhető, hogy az elnökségünk ad tiszteletbeli tagságot, pedig ezt 
csak taggyűlés tehetné meg.  
 Miután itt „csak” kérésre adható címről lehet szó, ezért javasolom ezt több 
bekezdésben is szerepeltetni, mint az alapszabály új előírásai. Így – megítélésem 
szerint a tag jogi státusa változatlan, de a cím adományozásával a kötelezettségei 
változnak. 
 
Tisztelt Taggyűlés! 
 
 Kérem a javaslatokat megvitatni, elfogadni, hogy a határidőre megküldhessük 
a törvényszéknek. 
 
 
Salgótarján, 2019. augusztus 26. 
 
 
 
                                                                         Fülöp Zsolt 
                                                                             elnök                                                       
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