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1. sz. melléklet az 1. napirendi ponthoz 

 
A CsMÉK Elnöksége javaslata a MÉK Alapszabály módosításához (indoklással) 

 
A hatályos szöveg helyébe a következő lép (kiegészítés: kövér betűtípus)  
„3.3.15 (…) b.) A fenti tisztségekre a területi kamarákban nyilvántartott bármely tag 
megválasztható - a törvényben, valamint jelen alapszabályban foglalt rendelkezések 
figyelembevételével – oly módon, hogy az elnököt és az alelnököket négy különböző 
területi kamara tagjai sorából kell jelölni és megválasztani.” 

 
A hatályos szöveg kiegészül egy e.) ponttal: 
„3.4.4 e.) legalább évi négy alkalommal kihelyezett elnökségi üléseket kell tartani, 
melyeket –rotációs alapon - az elnök, ill. az alelnökök területi kamarája a MÉK-kel 
közösen szervez meg” 
 
INDOKLÁS: 
A MÉK működési zavarai a strukturális felépítés ellentmondásából fakadnak.  
Ez a mindenkori elnök (v. más elnökségi tagok) személyiségétől független probléma 
A struktúra decentralizált, a döntéshozás centralizált. Ezen a Területi Elnökök 
Testületének (TET ) felállítása sem segített.   
A MÉK egy alulról felépített, a területi kamarák által létrehozott köztestület. Operatív 
szerve, az Elnökség a területi kamaráktól függetlenül – igaz, a véleményük szabályozott 
kikérésével - hozza meg döntéseit.   
Ez azonban a gyakorlatban nehézkes, különösen a tényleges operativitást igénylő 
szakmai állásfoglalások, v. személyes képviseletet igénylő esetekben. 
Az operatív munka határozza meg a működést, így feláll az a képlet, hogy gyakorlatilag a 
MÉK=MÉK Elnöksége. 
Bár a tisztújító jelölések és a választás során lehet figyelni a tényleges struktúrának 
megfelelő szempontokra, mégis, a gyakorlatban – a jelölési és választási magatartás 
miatt nem garantált e szempontok érvényesülése. A csoportlélektan íratlan szabályai 
szerint az ismertség és a kiválasztottság, ill. a racionalitás (a székhelyen lakik) dominál a 
választás során, végső soron ez egy centralizált operatív működést erősít. 
A módosító javaslat oldani kíván ezen a problémán. 
A négy különböző területi kamarából kiválasztandó elnök +alelnökök jelölésének, 
kiválasztásának alapszabályba illesztésével automatizmus valósul meg a tekintetben, 
hogy a vezetőségben érvényesülnie kell a decentralizált felépítés elvének. 
Mindez összekötve a kihelyezett elnökségi ülésekkel, jobban megfelel a MÉK 
struktúrájának, a decentralizált működést közelíti.  
A választás során a racionalitás íratlan elvének (vezetőségi tag a székhelyen lakó kamarai 
tag legyen lehetőleg) a jövőben nem kell megfelelni, hiszen különleges esetekre az 
Alapszabály is rögzíti az elektronikus szavazás lehetőségét.  
 


