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A választási ciklusidő lejárta előtt az ÉTE elnöksége előrehozott tisztségviselő 
választást kezdeményezett. A Tisztújító Küldöttközgyűlést 2008. május 27-én a „Pesti 
Konferencia Központ”-ban tartottuk. A nagy érdeklődéssel várt küldöttközgyűlésen a 
szavazati joggal bíró küldöttek 63%-a volt jelen. A küldöttközgyűlés első részében a 
2007. évi gazdálkodás helyzetét, a 2008. évi gazdálkodási tervet, Alapszabály 
módosítást, valamint az elnökségnek és a bizottságoknak az elmúlt ciklusban végzett 
munkájáról szóló beszámolókat vitatták meg a küldöttek. Takácsy Gyula Elnök 
megnyitóját követően az írásban kiküldött napirendek elfogadására, majd Dr. Pallos 
Zoltán ügyvédnek levezető elnökké történő megválasztására került sor. 
 
A 2007. évi gazdasági beszámoló, a 2007. évi közhasznúsági jelentés és a 2008. évi 
gazdálkodási tervet László László főtitkár terjesztette elő és az írásban kiküldött 
előterjesztésekhez szóbeli kiegészítést fűzött. A 2007. évi eredmények gondok 
ismertetésénél hangsúlyozta, hogy az egyre nehezedő körülmények között a 
bevételeket és kiadásokat oly mértékben visszafogottan tervezték, hogy az már a 
működőképesség rovására történt. A bevételek csökkenésének egyik alapvető okát az 
egyesületi tagok aktivitásának hiányára vezette vissza. (Ma már alig van „alulról” 
szervezett bevételes rendezvény és a tagdíjbefizetési arány is egyre romlik!) 
Ugyanakkor a külső körülmények, így pl. a pályázati lehetőségek folyamatos 
szűkülése is kedvezőtlenül hat és bizonytalanságot okoz a tervszerű gazdálkodásban. 
Mindezek ellenére – elsősorban a titkárság erőfeszítéseinek köszönhetően – a 2007. év 
gazdálkodása a jóváhagyott terv szerint alakult. A 2008. évi gazdálkodási terv 
előterjesztéséhez fűzött szóbeli kiegészítésben a főtitkár hangsúlyozta, hogy az előző 
évek terveihez hasonlóan az adottságokhoz alkalmazkodva költségtakarékos 
„szintentartó” tervet készítettek. Ábrahám Ferenc a Felügyelő Bizottság elnöke 
hozzászólásában hangsúlyozta, hogy bár mérlegen kívüli kötelezettségek nincsenek az 
Egyesület gazdasági helyzete mélyponton van. Kérte az új Elnökséget, hogy feladatai 
között kiemelten kezelje a gazdasági helyzet helyreállítását. Ezt követően a 
küldöttközgyűlés az előterjesztéseket egyhangúlag elfogadta.  
 
 
Az Alapszabály módosító napirend előterjesztője László László főtitkár hangsúlyozta 
a módosítások szükségességét, melynek célja elsősorban az Elnökség mozgásterének 
bővítése, a Társelnöki cím és a Tanácsadói Testület létrehozásával, valamint a 
Főtitkári és a Regionális Alelnöki pozíciók megerősítésével. A hozzászólások (Bank 
Lajos, dr. Jancsó Gábor) egyetértettek a javaslattal. Bank Lajos az Alapszabálynak 
„monitoring” Bizottsággal történő kiegészítését javasolta. Az Alapszabály módosító 
előterjesztést a javasolt kiegészítéssel a küldöttek elfogadták. 
 
A leköszönő elnökség nevében Takácsy Gyula elnök ismertette az elmúlt ciklusban 
végzett munkát és a fokozatosan nehezedő körülmények között elért eredményeket. A 
sikeres rendezvények közül kiemelte az Alpár Ignác 150 éves születésnapja 
megünneplésének 2005. évi eseményeit, köztük a Magyar Tudományos Akadémián 



megrendezett konferenciát, a Nemzetközi Gázkonferenciákat, valamint az építésügy 
és az építészet aktuális témaköreivel foglalkozó a Nemzetközi Építőipari 
Szakkiállításhoz kapcsolódó Construma konferenciákat. Sikeresnek tartotta az elmúlt 
években a Kárpát medence területén (Erdélyben, Felvidéken és Kárpátalján) 
szervezett szakmai tanulmányutakat. Az eredmények mellett kritikusan értékelte a 
működés és gazdálkodás helyzetét, majd a következőképpen foglalta össze az elmúlt 
években végzett munkát: „Az elmúlt ciklusban végzett egyesületi munkával – az elért 
eredmények ellenére – összességében nem lehetünk elégedettek, ami természetesen 
vonatkozik az Elnökségre, a szervezeti egységekre és általában az ÉTE tajgaira. Az 
Elnökség a vállalt és kitűzött célokat erejéhez mérten teljesítette. Megállapítható 
azonban, hogy a kedvezőtlen és sok vonatkozásban egyre romló külső hatások 
(pályázati lehetőségek beszűkülése, állami megbízások csökkenése, stb.) mellett az 
aktivitás nem volt kielégítő, illetve a társadalmi munka iránti érdeklődés, a korábban 
jellemző szakmai tettrekészség csökkent. Szerencsére van egy kisebb létszámú és 
lelkesen dolgozó tagság, akiket önzetlen munkájukért minden dicséret megillet.” 
Takácsy Gyula elnök végül megköszönte a tagság és a szervezeti egységek 
támogatását és az Elnökség nevében kérte az Elnökség lemondásának elfogadását. Az 
elnökségi beszámolót vita követte, végül a küldöttek az elmúlt ciklus munkájáról 
szóló írásbeli beszámolót, valamint az Elnökség lemondását elfogadták.  
 
Az Elnökség beszámolójának elfogadása után a Bizottságok is beszámoltak 
munkájukról. A Felügyelő Bizottság elnöke Ábrahám Ferenc kritikusan értékelte az 
elmúlt ciklusban végzett munkát. „Nem került sor az Elnökség programjában 
elhatározott gazdasági háttérrel is rendelkező elnökségi tagok bevonására. A 
megválasztott elnökségi tagok munkájuk ellenére nem tudták kellő eréjjel képviselni 
Egyesületünket. A megkezdődött térvesztés, a fizető és aktív taglétszám csökkenése 
és az elöregedés vezetett oda, hogy folyamatos vészjelzéseket és ezt tükröző, a 
megoldást sürgető határozatokat kellet az Elnökség asztalára letennünk. Sajnos ezekre 
vagy késve, vagy egyáltalán nem kaptunk érdemi választ. Az elnökség tagjainak 
munkája mellett ki kell emelnünk a Főtitkár és az erősen minimalizált munkaidejű 
titkárság erőfeszítéseit., melyeknek köszönhetjük, hogy még van Egyesület”. Majd 
összefogásra szólította fel a tagságot, hangsúlyozva, hogy „az Egyesület léte és jövője 
valamennyiünk kezében van”.  
 
 
Az FB beszámolóját követően a Díjbizottság és az Etikai Bizottság is tájékoztatást 
adott a végzett munkáról, majd a küldöttek elismeréssel fogadták el a három bizottság 
tevékenységét. 
 

A Küldöttközgyűlés második szakaszában a tisztségviselők megválasztására került 
sor. Semmelweis Ferenc a Jelölő Bizottság elnöke ismertette a Bizottság munkájának 
szempontjait és az Elnökségre vonatkozó követelményeket, 
–  a leendő Elnökség adjon garanciát az ÉTE működésének biztosítására; 

– tegye ismét vonzóvá a jogi és egyéni tagság számára az Egyesületet; 
– állítsa helyre a tudományos életben korábban megszerzett és kiérdemelt 

elismerést; 



– a jelöltek legyenek alkalmasak a kapcsolatrendszer helyreállítására, a szakmai 
értékek megóvására, és a szakma érdekeinek érvényesítésére, majd javaslatot 
tett az ÉTE elnöki tisztségének betöltésére és felkérte Gerencsér László urat a 
HÉROSZ Zrt. elnök-vezérigazgatóját programjának ismertetésére.  

Az elnöki székfoglaló program főbb elemei: 
– érdemi szerepvállalás az építőipar egészét érintő szabályozási környezet, 

szerződési rendszerek, díjszabások kialakításában és alkalmazásuk általánossá 
tételének elérésében; 

– az Egyesület külső és belső együttműködésének, kapcsolatrendszerének 
fejlesztése; 

– a szakmai fejlődési, továbbképzési lehetőségek biztosítása; 
– szerepvállalás a hazai építéstudományi, oktatási háttér fejlesztésében, az 

építészeti kultúra kialakításában. 
Az elnökségi program ismertetése, megvitatása után a Jelölő Bizottság elnöke 
előterjesztette a javasolt Elnökség tisztségviselőit, a Felügyelő,- Etikai,- és 
Díjbizottság tagjait. Ezt követően titkos szavazásra került sor, melynek 
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