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Éves beszámoló 2007. 
 
 
Tisztelt Közgyűlés, Építész Barátaim, Hölgyeim és Uraim! 
 
Éppen egy évvel ezelőtt, a MÉSZ 2006. évi közgyűlésén, alelnökké választásomkor 
mondottakban fogalmaztam meg, hogy a mai megváltozott értékválságos időben „jó valahová 
tartozni, kell valahová tartozni”. 
 
Azóta még világosabbá vált, mind a MÉSZ-ben megrendezett Bölcsek köre fórumon, mind az 
elnökségi ülések alkalmával, hogy a MÉSZ számára három lehetséges út kínálkozik: 
 

1. vagy a „langyos vízben", súlyát vesztve lassan elsorvad, 
2. vagy egy egészen szűk elitklubbá válik, 
3. vagy egy széleskörű aktivitást mutató társadalmi szerepvállalással, a minőségi építészet 

szakmai képviseletét vállalja fel. Értékrendet közvetít eligazodást nyújtva az elkötelezett 
építészek, és a laikusok számára is. 

 
Én azt javasolom ez utóbbi elvárást kell megfogalmaznunk, s én is ezt tudom felvállalni 
programként. Az elmúlt 4 hónapban az elnökséggel megvitattuk, elképzeléseinket, négy pontban 
összegeztük, s a közgyűlést előkészítő levélben felvázoltuk. A programunk folytatatása Dr. 
Reischl Gábor elnök úr által megkezdett megújulásnak. 
 
Nem szeretném most a meghívóhoz mellékelt beszámolómat ismételni, ezért inkább az eddig 
elvégzetteket, illetve a jövőbeli elképzeléseket vázolnám. 
 
1. A ház nyitottabb működtetése  
 
Megújult az építész pince, egy hónapja az udvar délután 5 órától kerthelyiségként működik, így a 
Kós Károly terem, és az ott lévő kiállítások késő estig látogathatók, mindenki számára nyitva 
vannak. 
 
A pincében tervezzük Dr. Finta József akadémikus úr javaslatára, építész grafikák, illetve 
számítógépes grafikák bemutatását, amelyek megvásárolhatók lesznek. 
Az előtérben előkészítés alatt van egy könyvesbolt megnyitása, de sajnos az ígért májusi 
időpont csúszik kissé. 
A MÉSZ pince és a könyvesbolt a MÉSZ tagok számára 10 % kedvezményt biztosít, melynek 
igénybevételéhez a tagsági kártyákat megújítjuk. 
 
A Kós Károly terem programjait ősztől szélesebb körben, programfüzetben terjesztjük, 
együttműködve más fórumokkal, többek között a BME tanszékeivel, a SZIE Ybl Miklós főiskolai 
karával, a KÉK-el, vagy a Vam Designnal. 
 
Honlapunk fejlesztése, és a szélesebb körű média megjelenés ügyében megkezdtük az 
egyeztetéseket. 
 
A szomszédunkban megújult Pollack Mihály tér rendezvényeibe is bekapcsolódunk a környékbeli 
kulturális intézményekkel közösen, így az Olasz Intézettel, Andrássy Gyula Egyetemmel, stb. 
 
2. Díjak, elismerések, pályázatok független szakmai előkészítése, publikálása 
 
Az idén, az Ybl Miklós-díj gondozása keretében összeállítottuk az építésügy területén 
adományozható díjak rendszerét, s javaslatot tettünk annak további fejlesztésére. A MÉSZ önálló 
felterjesztéseket tesz egyéb díjakra is.  
 
A központi, és a fővárosi tervtanácsokba közel 30 MÉSZ tagot delegáltunk.  
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Javaslatokat tettünk Hegedűs Péter elnökségi tag révén , a kamara által készített tervtanácsi 
rendeletmódosításra vonatkozóan, mely szerint  a MÉSZ, mint független szakmai szervezet 
önálló képviselőket kíván delegálni,. Összefoglaló javaslatot tettünk a tervpályázati rendszer 
megújítására Kalmár László alelnök  révén is, melyben kezdeményeztük, hogy a tervpályázatok 
kiírásakor megnevezésre kerüljön az opponens személye. 
 
Együttműködünk a MÉK-el a tervpályázatok kiírásában, melyben a MÉK elsősorban a szakmai, 
jogi érdekvédelem, a MÉSZ az építészeti minőség társadalmi képviseletét jeleníti meg.  
 
Javaslatot tettünk, a ma egyre nehezebben követhető, közbeszerzési törvénybe integrált 
építészeti pályázatok, átláthatóbbá tételére. 
 
A kamarai továbbképzési bizottságban képviseljük a MÉSZ véleményét, s a szabadon választott 
témakörben programokkal is jelentkezünk. Ilyen a Csütörtöki Iskola, mely a BÉK-kel közös 
rendezvényünk, s a Wienerbergerrel közös az Ybl-díj 2007. kiállításunk, melynek most látható 
első bemutatása az előtérben. 
A „megújuló források az épített környezetben” című témában is önálló programot szerveztünk. 
Ezeknek az előadásoknak székházunkban adunk teret. 
 
3.  Az építőművészeti alkotók és alkotások számbavétele, nyilvántartása 
 
Javaslatot tettünk az építészek és irodáik átlátható nyilvántartásának rendjére, olyan társulások 
létrehozására biztatva az építészeket, melyek az elkövetkezendő időkben a nagyobb szakmai 
feladatokat is képesek ellátni. Ezzel kapcsolatos igények már megjelentek a befektetők részéről. 
Ezt a munkát a minisztériummal egyeztetve kívánjuk folytatni, melyhez felhasználjuk Architeca 
Hungarica honlapunk adatbázisát. Ez a rendszer a szerzői jogok egyértelműsítésére is alkalmas. 
 
4. Nemzetközi szervezetekben a magyar építészet képviselete.  
 
Idén az UIA magyar tagozata több szekcióülést tartott, az Építészek Házában többek között 
megrendezésre került a High tech, az egészségügyi, valamint a szakrális építészeti szekció 
ülése.  
Összhangban a NÉT és az Európai Unió elvárásaival, megalakítottuk „a megújuló források az 
épített környezetben a fenntartható fejlődésért” c. munkabizottságot, melynek vezetője Szekér 
László. 
 
Az idén Kínában járt magyar küldöttségnek háttér anyagot és szakmai javaslatot készítettünk, a 
magyar-kínai kapcsolatok erősítésére, illetve a magyar- kínai építészeti együttműködés 
előmozdítására. 
Elindult a spanyol-magyar építészeti együttműködés is, egyre erősebbek kapcsolataink a Mies 
van der Rohe alapítvánnyal, s közös kiállítások előkészítése van folyamatba. Madridban a 
Fiatalok feketén, fehéren kiállítási anyag bemutatására. 
 
Mindezek gazdasági háttérének megteremtéséhez alapvető fontosságú a közhasznúság.  
 
A MÉSZ anyagi helyzete bizonytalan, hiszen a tagsági díjon kívül nincs más állandó bevételünk.  
Az elmúlt évi 1 millió Ft-os UIA tagsági díjat sem tudtuk mindeddig rendezni, támogatás 
hiányában. 
Elestünk az ez évi tagsági díj NKA-s finanszírozásától is, mert nem tudtuk az előző évi befizetést 
dokumentálni. Ilyen és hasonló gondjaink miatt is számítunk a minisztérium ígért támogatására. 
 
De biztató, hogy idén már van nyertes NKA pályázatunk, s az ÖTM ezen túlmenően is ígért 
támogatást Szövetségünknek. 
 
A közhasznúság, amely több adminisztrációt jelent ugyan, az adományozóknak, jelentős 
adókedvezményeket biztosít. 
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Közhasznú szervezetként kifizetéseinket jelentős adókedvezményekkel tudjuk majd eszközölni. 
Ez a díjak gondozásánál, a MÉSZ-en keresztül történő kifizetésnél, vagy a tervpályázatok MÉSZ 
által történő lebonyolításánál is előny jelent. 
 
Mindemellett elkerülhetetlen a tagsági díjak emelése, amelyre már két év óta nem került sor. 
Kompenzálásképpen akik a díjat fizetik jelentős kedvezménnyel rendelhetik meg az Új Magyar 
Építőművészet folyóiratot, Ezen kívül megújult működésünk, eseményeink további 
kedvezményekre jogosítják tagjainkat a jövőben. 
 
Kezdeményeztük a MÉK és MÉSZ közötti megállapodást az ÖTM közreműködésével, amely az 
új helyzetnek megfelelően osztja meg a feladatokat. 
 
Fontos MÉSZ megújulása szempontjából, hogy az építészet iránt elkötelezett fiatal építészek, 
akik az alapító okirat szerint már megmérettettek, mielőbb a MÉSZ tagjai lehessenek. Ezért 
szükséges erősíteni a kapcsolatokat hagyományosan, elsősorban az Építész Mesteregylet 
Mesteriskolájával, de a további post graduális képzést nyújtó felsőoktatási intézményekkel is. 
 
Kedves Barátaim, a MÉSZ a minőségi építészet iránt elkötelezettek szakmai szervezete, és mint 
ilyen törekszik az egyéb művészeti ágakkal a kapcsolatok helyreállítására. Célja lehet az 
építőművészet, mint művészeti ág társadalmi elfogadtatásának elősegítése, minél szélesebb 
körű megismertetése. 
 
Célunk, hogy olyan társaságként működhessünk, amelyben az építészeti minőséget vallók, ezt 
az életvitelt folytatók, egymásra találhatnak és egymást segítve szabadon alkothatnak. Ehhez 
szükséges a tagság támogatása és az elnökség aktív közreműködése. 
 
Budapest, 2007. június 8. 
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Éves beszámoló 2008. 

 

 

Tisztelt MÉSZ tagok, kedves Építész Barátaim! 
 
 
 
Közel egy éve töltöm be a Magyar Építőművészek Szövetsége elnöki tisztjét. A választásomkor 
meghatározott program szerint igyekszem megerősíteni a MÉSZ helyét és helyzetét. Azt remélem, 
hogy az elmúlt egy évben talán többet lehetett hallani a MÉSZ rendezvényeiről, így a legújabb 
Tavaszi Építészeti Fesztiválról, melyet hagyományteremtő jelleggel hoztunk létre. A Tavaszi 
Építészeti Fesztivál az országos Tavaszi Fesztivál programjai előtt egy héttel kezdődik, és 
összefogja legrangosabb elismerésünk, az Ybl Miklós Díj átadását, a MÉSZ közgyűlését, és a 
BME Építészmérnöki kar hallgatóinak bemutatkozását. E programsorozattal szeretnénk azt az 
értékteremtő szerepet betölteni, amelyet megfogalmaztunk. 
 
Székházunkban folyamatosan kiállítások, továbbképzéssel kapcsolatos rendezvények voltak, az 
Építész Pincében könyvbemutatók, építész grafikai kiállítások nyíltak. 
* 
Az elmúlt évben a szakmai továbbképzés keretében országos körúton mutattuk be az Ybl-díjasok 
és a Pro Architectura díjasok anyagát, Budapestre hoztuk Barcelona elmúlt 25 évi fejlesztéseinek 
kiállítását, az éghajlatváltozás építészeti kérdéseiről az UIA 2007 kiáltványa alapján nemzetközi 
konferenciát szerveztünk. 
 
Idén tavasszal, hosszú évek után először, Magyarországra látogatott az UIA a Nemzetközi Építész 
Szövetség elnöke Gaetan Siew, valamint a II. régió kassai elnöke Martin Drahovsky és a Visegrádi 
Négyek (V4) tagországainak építőművész szövetségeinek elnökei. Megalakítottuk Budapesten a 
V4 országainak építészeti társulását, mely nagy jelentőségű esemény által a MÉSZ 
kezdeményezőjévé vált a közös geopolitikai helyzetünknél és kulturális hagyományaiknál foga 
hasonló helyzetű országokkal való együttműködésnek. Ez az együttműködés további közös 
konferenciák és pályázatok megrendezését, és egyéb szakmai együttműködés lehetőségeit nyitja 
meg a MÉSZ tagok számára. 
 
Kedves Barátaim!  A MÉSZ tagsága három csoportra osztható,  
• az első csoport, akik elkötelezett tagjai a szövetségének, rendszeresen részt vesznek a 

szakmai közéletben, s a munkacsoportok munkáiban mely munkacsoportok egyre magasabb 
színvonalú munkát végeznek.  pl., megújuló energiák munkacsoport  

• a második csoport, akik passzívan várják a MÉSZ megújulását, tagságukat megtartják, de nem 
látogatják rendszeresen a rendezvényeket, s tagdíjtartozásuk van 

• harmadik csoportba tartoznak, akiknek tudományos fokozatuk és eredményeik alapján helyük 
van a MÉSZ-ben, számítanánk aktív részvételükre és szorgalmazzuk, hogy tartozzanak 
közénk. 

 
Idén a Hausmann- és Diploma-díjas fiatalokat, a mesteriskolásokat, a mesterkurzust-végzetteket, 
a vándoriskolásokat és az egyéb posztgraduális képzésben résztvevőket is meghívtuk tagjaink 
közé. Sokan éltek is ezzel a lehetőséggel, mert mint korábban mondottam jó valahová tartozni, kell 
valahová tartozni. 
 
A MÉSZ tagsága az alábbiakat nyújtja tagjai számára: 
A független MÉSZ elkötelezett tagjait delegáljuk 
• a tervtanácsokba, tervpályázati zsűrikbe,  
• a minisztériumi díjak, elismerések kiválasztásához a díjbizottságokba, 
• a külföldi konferenciákra, tanulmányutakra, a nemzetközi építész szövetségekben való 

részvételre.  
 
Az új Magyar Építőművészet folyóirat előfizetése az idéntől nem csak kedvezményes a MÉSZ 
tagok számára, hanem a kéthavonta megjelenő újság - mely a magyar építőművészet százéves 
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kordokumentuma – előfizetése, egyben a lapbemutatóra szóló belépő is, ahol kredit pontot kapnak 
a résztvevők. 
 
Ezen túlmenően a MÉSZ által rendezett, szervezett rendezvényekre és továbbképzési 
programokra a szövetség tagja kedvezményesen regisztrálhatnak általánosan 20 %-os 
kedvezménnyel. Az Építész Pincében 10% kedvezmény jár a tagsági igazolvánnyal 
rendelkezőknek. 
 
2008-ban a Magyar Építőművészek Szövetsége közhasznúvá vált. 
 
A székház vizes blokkjának átépítése is megtörtént, talán kissé erőnkön felül is, azzal együtt, hogy 
ehhez jelentős segítséget kaptunk elkötelezett építész barátoktól és az együttműködő cégektől. 
 
A Magyar Építőművészek Szövetsége múltja, neve a minőség garanciája, ezért számíthatunk 
továbbra is hasonlóan gondolkodó cégek együttműködésére. 
 
2008-ban a MÉSZ közgyűlés a Construma keretében, a Nemzeti Építészeti Tanács (NÉT) fóruma 
előtt lesz. 
Az elmúlt évben közgyűlésünk keretében megalakult NÉT, azzal a szándékkal jött létre, hogy a 
szakmai szervezetek közötti munkamegosztást teremtse meg. Ennek keretében a nemzeti 
építészpolitikai irányelveket dolgozzuk ki, melyek középtávon határozzák meg az egységes 
társadalmi elvárásokat az építészettel szemben. A NÉT egyeztető fóruma, a Nemzeti Építészeti 
Tanács Fóruma, közgyűlésünk utáni délután lesz. A NÉT fóruma nem nyilvános, a MÉSZ közel 30 
delegáltja vesz részt rajta. 
 
Mellékeljük a Construmára szóló ingyenes belép őt tagjainknak.  
 
Továbbra is valljuk, hogy a szakma érdekvédelmét az államilag alapított köztestület a MÉK látja el, 
aki jogi és etikai kérdések képviselője, míg a MÉSZ, a független szakmai szervezet, a történelmi 
múlt és jelen építészeti értékeinek hordozója, az építészeti minőséget, a jövő építészeti irányait 
hivatott segíteni. A helyzet hasonló a V4-ek országaiban is.  
 
Tisztelt barátaim! 
A szakmai élet elkezdődött, kérlek Benneteket, hogy aktivitásotokkal segítsétek elő, hogy egy a 
környezeti és egymás iránt érzékenyebb, megértőbb jövőt építhessünk. Aki erre indíttatást érez, 
kérem, támogassa munkánkat személyi jövedelemadójának 
1%-ával.  Adószámunk:  19661380-2-42    
 
Budapest 2008. április 02. 

Kálmán Ernő DLA 
 MÉSZ elnök 
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Tájékoztató a 2008. évi tagdíj befizetéséhez valami nt a Magyar Épít őművészet 
előfizetéséhez 
 
67/2007. számú elnökségi határozat alapján az éves tagdíj  18.000 Ft. Tagdíjkedvezmény: az fff 
nyertesek 2 éves tagdíjmentességén kívül nincs  
70 év feletti  tagok tagdíjfizetése önkéntes 
 
Kérjük, hogy a 2008. I. féléves tagdíjat, 9.000 Ft -ot a mellékelt csekken legkésőbb 2008. május 
15-ig  befizetni szíveskedjenek. Amennyiben 2008. évre már történt befizetése, úgy kérjük a 
különbözet rendezését. 
 
 
 
A RÉGI-ÚJ MAGYAR ÉPÍTŐMŰVÉSZET ELŐFIZETÉSI DÍJA AZ UTÓIRAT MELLÉKLETTEL EGYÜTT 2008-RA: 
 
Egyénileg el őfizető MÉSZ tagok számára     5500 Ft / év 
 
Cégen keresztül el őfizetők számára      8700 Ft / év 
 
Diákoknak          6600 Ft / év 
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Éves beszámoló 2009. 
 

Tisztelt MÉSZ tagok, kedves Építész Barátaim! 
 
 
 
Két éve töltöm be a Magyar Építőművészek Szövetsége elnöki tisztjét. Kérem, nézzenek 
meg egy rövid filmet a Szövetség elmúlt évi eseményeinek összefoglalójaként, melyekről a 
Kő kövön című műsor rendszeresen hírt ad, Csontos János és munkatársainak 
szerkesztésében. Együttműködésüket ezúton is megköszönöm. A szünetben a november 
elején Barcelonában forgatott film bemutatóját is megtekinthetik az előtérben. A hangsúlyt a 
2010. -11.-év programjára szeretném helyezni. 
 
Filmvetítés 5’ 
  
XXX A világban az építészi és a mérnöki munka összhangja az, amely a globális 
felmelegedés egyre gyorsuló folyamatát megállíthatja. Kimutatható, hogy a meglévő 
épületállomány rekonstrukciójával, annak évi 2,5-3 %-os felújításával a CO2 kibocsátás 60-
65%-kal csökkenthető már rövid időtávon belül. Semmilyen más reális eszközzel ez nem 
produkálható. Ez hangzott el a legutóbbi kutatások elemző MÉSZ által szervezett Zero CO2 
konferencián a Francia Intézetben. Ebből is érzékelhető, hogy milyen óriási a felelőssége 
van az építészetnek abban, hogyan alakítjuk környezetüket. 
 
A szemléletváltás elodázhatatlan, összehangolt építészi, mérnöki munkára van szükség, 
magas minőségi követelményekkel, reális díjazásért.  
Mit kell hát ehhez tenni és mi lehet ebben a MÉSZ szerepe? 

 
- együttműködő irodák támogatása 
- építészeti, mérnöki együttműködés elősegítése 
- megfizetett méltányos díj 
- iránymutató épületek létrehozása, melyek tervpályázatok útján a MÉSZ deklarált 

közreműködésével választ ki legitim szakértői zsűri 
 
Példaként említeném, hogy a 2009-es legutóbbi Mies Van Der Rohe-díjra benyújtott közel 
340 pályázatból 27 kiválasztottjából kb. 25 közpénzből épült. Büszkék lehetünk arra, hogy 
Önkormányzati lakóépület a Práter utcában, Kis Péter Építészműterme; Kis Péter, Valkai 
Csaba, Tarr Ivett, Sarusi Kis János, Ükös Tamás, Balázsa Gábor, Divinyi Gábor, Barbora 
Tuckova is bekerült ebbe a körbe. XXX 
Meg kell szüntetni az elmúlt évek azon gyakorlatát, hogy nem a tervpályázatok győztes 
épületek épületei épülnek meg. Az elmúlt 20 év arról szólt, hogy nem valósulnak meg a 
tervek (EXPO ’96, Milleneumi Városközpont, Vár – Hadügyminisztérium épülete) miközben 
közpénzek pazarló felhasználásával indokolatlanul drága (metró-) beruházások épülnek.  
 
A klímaváltozás szorító gondjai mellett kell egy idea, ami mentén felépíthető az ország, 
professzionálisan előkészítve, helyzetbe hozva magunkat és a térséget. Tárgyi éghajlati, 
geológiai adottságaink mellett közép-európai stratégiai szerepünket tovább erősítheti a V4 
együttműködés, amely növeli súlyunkat Európában és a világban. Ehhez érték alapú 
elemzéssel programot kell alkotunk. A kortárs urbanisztika felelőssége éppen az, hogy 
átgondolt szakmai társadalmi konszenzuson alapuló elképzeléseket, programokat öntsön 
tervi formába, és ne pedig az aktuális befektetői igényeket szolgálja ki. 
 
A vidékfejlesztésnek különösen fontos szerepe van, az elkövetkező időben. A 
hagyományokra támaszkodva természetes környezettel harmóniában lévő építészet az, 
amelynek jellemezni kell a jövőt, az az értékrend, amely alapja legyen az újfajta szemléletű, 
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környezettudatos építészeti gondolkodásnak. A természetes egyszerűség és tisztaság, 
amely harmóniát teremthet, kivezethet a morális válságból és a társadalmat megosztó 
pazarlásból. Ebben különösképpen számítanék Krizsán Andrásra és a csütörtöki iskola 
mozgalmára, amely Reischl Gábor szellemiségét is hordozza, és összecseng Cságoly 
Ferenc gondolataival is. Új munkacsoport megalakítását tervezzük András vezetésével. 
 
A magyar táj és magyar kultúra, amelynek meghatározó része az építészeti múlt, és amelyre 
joggal lehetünk büszkék, átfogja az egész Kárpát-medencét. Ennek megerősítéséhez 
jelentős támogatás a V4 együttműködés. Legutóbb Guido Hopfner kiállításán 
bizonyosodhattunk meg erről. Előd Ákos a társ művészeti szövetségek felé képviseli a 
MÉSZ-t és a V4-es kapcsolatépítésben jelentős szerepe volt az Építészet Világnapja 
keretében megrendezett Katyn-i pályázat és könyvbemutatónak, ahol különösen a lengyel 
magyar kapcsolataink erősödtek meg. Számomra pedig személyes öröm volt, hogy nemrég 
diplomázott hallgatóm jelentős sikere ez a pályázat. XXX 
 
 
Az építész oktatáson keresztül kell, hogy vállaljuk a misszionárius szerepét. Ezért nagyon 
fontos számunkra az egyetemekkel, főiskolákkal való szoros kapcsolat. Így a BME Építészeti 
hallgatói klubjával, akik havonta vendégeink a Székházban. 
2010 tavaszán számukra pályázatot szeretnénk hirdetni bevonva őket a Székháznak és 
környékének, a Pollack Mihály térnek, mint az építészet terének, utcájának történő 
berendezésére. A Mesterkurzus, mint akkreditált posztgraduális képzés Cságoly Ferenc 
vezetésével hasonlóan fontos a MÉSZ jövője és a szemléletformálás szempontjából. Ebben 
az együttműködésben szerepe van a Vándoriskolának is, különösen a vidékfejlesztés 
kapcsán, és rendezni szeretnénk a Mesteriskolával való együttműködést is, oly módon, hogy 
támogatni kívánjuk őket a Székház térítésmentes használatával. Ezzel látjuk biztosítva a 
MÉSZ jövőbeni elkötelezett tagságát. Külön öröm, hogy Cságoly Ferenc vállalta az elnökségi 
tagságot is, s ezzel a MÉSZ összefogó szerepét és programját jelentősen erősítené. 
 
A Szent István Egyetem elmúlt években felnövekedett fiatal építész generációja 
meghatározó ma is a MÉSZ megújuló fiataljainak körében, melyben elévülhetetlen érdeme 
van Kapy Jenő iskolájának. Így Kalmár László és Borsay Attila kiemelten sokat tettek az 
elmúlt években Szövetségünkért. Borsay Attila a Székház megújításának felszerelésében 
vállalt óriási szerepet és a nyári közös társadalmi rendezvények megallapítása kapcsán 
kialakított támogatói partneri kör kiépítésében is fontos szerepe van. Ily módon erősödött 
meg kapcsolatunk a Graphisofttal, a Vitrával, az Ercoval, a Wissner Hagennel, a Santa’n 
Coollal, Gira-val… stb. és tudjuk rendezvényeinket a Balaton mentén is megrendezni. 
Csontos Györgyinek és Borsay Attillának ezúton is szeretnék gratulálni a Molnár Péter 
díjhoz. Kalmár László elsősorban a tervpályázati rendszer átalakítására tett javaslataival, a 
fiatalok szélesebb rétegeinek tervpályázatokon történő munka szerzésével kapcsolatos 
javaslataival és ebben a MÉSZ szerepének meghatározásával (opponens), segítette 
munkánkat. Örülnék, ha mindketten erősíthetnék az elnökség munkáját. 
 
 
A kelet-magyarországi térségben az Erdély, Felvidék, Kárpát-alja építészeti értékeinek 
képviselete döntő jelentőséggel bír, különösképpen a Debreceni Egyetem MSc építész 
képzésének elindítása lenne időszerű. Nem az a problémánk, hogy túl sok az építész, 
hanem hogy vidéken képzetlen nem szakemberek végzik a tervezési munkát. Feladat lenne 
bőven, ehhez készítettük azt a plakátot, amelyet itt is megkap a tagság kérem tegyék közzé 
a döntéshozók számára ennek üzenetét. XX 
Puhl Antal, aki vállalta az elnökségi felkérést Cságoly Ferenc és Kapy Jenő mellett, jelentős 
szerepet vállalva az oktatás MÉSZ programját erősítő szerepében. Szükségesnek tartanám 
az elnökségi döntések és információk meghozatalában való részvételüket. 
A nyáron a Debreceni Egyemmel közösen rendezett Debreceni kortárs templomépítészeti 
konferencia, Csanády Gábor és Wesselényi Garai Andor szervezésésben, a Mindenség 
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Modellje kiállítás mellett, az UIA-n belül is jelentős építészettörténeti esemény volt. Tervünk, 
hogy a Mindenség Modellje kiállítás anyagát összegyűjtve külföldön kiállításokon jövőre 
Párizsban, majd Sanghajban is bemutathassuk, de Prága, Krakkó és Pozsony is szívesen 
fogadná ezeket az anyagokat, hirdetné a nehéz időkben is születtek értékálló biztos morális 
alapokon álló az élő kortárs magyar építészetet hirdető alkotások, példák. 
 
Mint korábban említettem, kell egy idea, de eddig minden ideánk elvérzett a megosztottság 
kínpadján. Tavasszal Patonai Dénes, korább MÉSZ elnök - akinek baráti önzetlen 
segítségét, melyet elnöki munkámhoz nyújtott ezúton is szeretném megköszönni - az UIA 
sport és szabadidő bizottságának magyar vezetőjével tavaly Pekingi UIA Olimpiákat 
összefoglaló konferencián járva láttunk, hogy egy olimpia megrendezéséhez a világ egy 
szakértői professzionális csapattal dolgozza ki a feltételeket, melynek jelentős eleme az UIA 
angol munkabizottsági vezetősége. 2010 tavaszán felhasználva ebbéli kapcsolatainkat 
szeretnénk megvizsgálni, van-e esély Magyarországnak egy Közép-Európai olimpia 
megszervezésére, a Duna mentén budapesti központtal. Számítanék további elnökségi 
munkájára és nélkülözhetetlen segítségére, a MÉK-el történő egyeztetésekben is. 
Erre a Tavaszi Építész Kongresszus keretében kerülne sor, amely itt a volt Közgyűlés 
termeiben lesz a Magyarok III. Világtalálkozójával együtt. Programot szeretnénk adni reális 
független szakmai alapokon. 
 
Az egészségügyi munkabizottság vezetőjeként Kiss Zsolt István jelentős deklarációkat 
terjesztett ez illetékes minisztériumok felé, amellyel, olyan túlszabályozásokat sikerült 
megakadályozni amely példa értékű lehet. Köszönöm a munkáját. 
 
Winkler Barnának külön szeretném megköszönni eddigi aktív munkáját, és a Hap Galériával 
közös kiállításokat, valamint a MÉSZ által kezdeményezett poszt humusz Ybl-díjat amelyben 
kiemelt szerepe volt, s amely nyomasztó adósságunkat kívánja pótolni. De ugyanilyen nagy 
jelentőségű a MÉSZ másik indítványa, hogy az Ybl Miklós-díj átadása április 6-ra, a mester 
születésének napjára kerüljön át nagyobb nyilvánosságot kapva az esemény ily módon. A 
díjátadást ebbe az Ybl által tervezett épületbe szervezzük. Készülünk továbbá az Ybl 
bicentenáriumra az Ybl egyesülettel közösen. 
Köszönjük, hogy a nép és a szakmai szervezetek egyöntetűen támogatták 
kezdeményezéseinket. 
 
Ha oktatásról, posztgraduális képzésről és fiatalokról van szó, akkor meg kell említeni a 
Fiatalok feketén fehéren pályázatát és utazó kiállítását, adózva Reischl Gábor emlékének és 
eme kezdeményezés méltó formáját is meg kívánjuk találni. 
Köszönet Csontos Györgyinek eddigi elnökségi munkájáért, és az fff pontos és alapos 
szervezéséért. Megértve egyéb elfoglaltságait, - bár az elnökségből mellőznünk kell, de az 
NKA szakkollégiumában jelentős szerep vár rá, mint a MÉSZ delegáltjára. Gondoskodott 
utódjáról. Papp Glória fiatal, végzett Mesteriskolás személyében, akit szeretnénk felkérni, 
hogy önálló programként a MÉSZ tevékenységét és a fiatalokkal való kapcsolttartást 
szervezze. 
 
Az NKA megváltozott szabályzata szerint a kollégium tagjai Pottyondy Péter és Földes 
László is le kellett mondjon a tagságról, Tétényi Éva pedig a brüsszeli elfoglaltságai miatt 
nem vett részt az elnökség munkájában. Ezek a körülmények kívánták, hogy a mai 
közgyűlés tisztújító közgyűlés is legyen egyben. 
 
Földes László az UIA vezetőségi tanácsának tagja, magam helyettesként veszek részt a 
tanács munkájában, mely az öt kontinens 1 millió 400 ezer építészét képviseli ez a tanács. E 
mellett az UIA Tervpályázati Munkabizottságának tagja. Az elmúlt időben, Costa Rica-ban, 
Brazíliában képviselte a MÉSZ-t és az UIA vezetőségét. A mellékelt dokumentumokban 
megtalálható Koppenhágai klímacsúcs UIA deklarációja is, és talán elsőként tesszük közzé a 
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világban, melyet Albert Dubler az I. régió elnöke hozott hozzánk személyesen a Zero Co2 
konferenciánkra. 
A MÉSZ további sikere, hogy a tavasszal megrendezett II régió budapesti elnöki 
konferenciáján Szekér Lászlót választották a II. Régió Megújuló Energiák 
Munkabizottságának vezetőjévé, aki nagy aktivitással szervezi a hazai és a külföldi 
eseményeket. Felkérése az UIA elnökének és a II-es Régió elnökének kifejezett kérésére 
történet, ami nagy elismerést jelent. 
E munkabizottság másik vezetője Ertsey Attila, aki frissen megválasztott kamarai alelnökként 
is a MÉK – MÉSZ közös a munkabizottságát is szervezi. A MÉK-MÉSZ közös 
munkabizottságok különösen fontosak azokban a tevékenységben, ahol a szakmai 
érdekvédelem és a MÉSZ által képvisel építészeti minőség is érvényre kell jusson. További 
közös munkabizottságok felállítását is tervezzük: így a Díjjelölő, és a szakmai minősítő 
bizottságokba az oktatási és továbbképzési valamint a továbbképzési munkabizottságokban. 
XXX 
Az UIA képviseletét a MÉSZ, az ACE képviseletét a MÉK látja el , és egy-egy képviselőt 
delegálunk a EFAP Bizottságba a nemzeti építészetstratégia kidolgozására. 
Ez az együttműködési megállapodás már hónapokkal ezelőtt ki lett dolgozva, várva, hogy a 
MÉSZ-MÉK között egy új együttműködés jöjjön létre, az új MÉK-MÉSZ elnökséggel válik 
aktuálissá. A MÉSZ elnöksége elfogadta a javaslatot a kamara felé, és előzetesen 
egyeztettük már ennek főbb vonalait Noll Tamás megválasztott elnökkel is. A MÉSZ a közös 
Munkabizottságok mellett infrastrukturális szolgáltatást is nyújt a MÉK-nek és MÉK 
számítástechnikai hátterére pedig mi számítunk. Ehhez egy együttműködési támogatást is 
kidolgoztunk, hogy folyamatos legyen a Ház működtetése és felújítása. A Mesteriskolával is 
hasonló megállapodást szeretnénk rögzíteni. 
XXX A MÉSZ az Eu –s elvárásoknak megfelelően lett országosan újraszervezve, elsősorban 
azzal a szándékkal, hogy a regionális főépítészeknek adjon hátteret a tervtanácsok, 
tervpályázatokban illetve a MÉSZ kiállításait, rendezvényeit a regionális helyszíneken is 
bemutathassa. Köszönöm a régiók vezetőinek, hogy vállalták a feladatot, negyedévenként 
közös elnökségi üléseket tartunk. 
 
Az Újmagyar Építőművészet megújult minőségben kerül kiadásra, s újszerű, hogy a 
lapbemutatók akkreditál rendezvények is egyben, amelyek kéthavonta tartalmas 
előadásokkal bővítik a MÉSZ programját. 
Az elmúlt időkben mind az Újmagyar Építőművésze, mind a MÉSZ új honlapot készített, 
mely utóbbi még próbaüzemű, de már egyesítette az Architeca Hungarica anyagát és az 
eseményeket is online lehet regisztrálni ezen keresztül. Ennek kapcsán kiépítettük a 
számítógépes adattárolást a díjak és elismerések archiválására, valamint a Titkárság 
felújítása, új bútorainak beszerzése, a könyvtár szolgáltatását egy nagyteljesítményű másoló 
és scannelő berendezéssel bővítettük, amelyet online szolgáltatásra is lehet alkalmazni. 
Itt szeretném megköszönni Hegedűs Péter eddigi elnökségi munkáját, és hogy 
alelnökjelöltként is vállalja, hogy az Építészek Házát a Szabó Ervin Könyvtárral és 
környezetünkben található páratlan kulturális és oktatási értékekkel együttműködve a MÉSZ 
még inkább kifejezhesse, hogy az építészet a kultúra megkerülhetetlen része. 
Ehhez előkészítő tárgyalások folytattunk a Szabó Ervin Könyvtárral, mely lehetőséget teremt 
egy az épület jövőbeli fejlesztésével, a könyvtár kinyitásával építészeti palota együttesnek a 
meghatározó elemévé váljon. Ez a szerep várna Hegedűs Péterre alelnökké választása 
esetén. 
Mikó László a MÉK-MÉSZ közös külügyi képviseletében eddig is jelentős szerepel bírt, 
megválasztása esetén a MÉSZ alelnökeként, ACE-UIA együttműködését segítené. 
Istvánfi Gyula tanár úr pedig a már korábban említett oktatásban, az akkreditációban lehet 
követe szervezetünknek, és MTA felé jelenthetné azt a kapcsolatot, ami a MÉSZ további 
jelentőségét erősíteni Cságoly Ferenc akadémikus úrral együtt. 
A munkabizottságok vezetőire hárul az a feladat, hogy megválasszák azokat a 
munkatársakat, amelyek biztosítják a folyamatosságok a Munkabizottságok működésében. 
Az érdemi munka a bizottságokban történnek az elnökségnek a döntéseket kell meghozni, 
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valamint ki kell jelölnie az irányokat. Ezért az elnökségi üléseken is helyük van. Kérem a 
szavazásnál vegyék figyelembe, hogy egyszerre kell az új oktatási központú programunknak, 
a folyamatosságnak es az elkötelezett fiataloknak érvényre jutni. elnöki beszámolómban 
ezért tértem ki a feladatokra részletesen. 
 
Köszönöm az leköszönő elnökségnek, a tiszteletbeli elnököknek, alelnököknek, a 
kuratóriumoknak a munkáját, a közgyűlést előkészítő bizottságnak a munkabizottságok 
vezetőinek, ellenőrző bizottságnak Borsos András titkár úrnak Kárpáti Évá pénzügyi 
vezetőnek Susán Lajosné könyvtárosnak Bukocs Béla gondnok úrnak,  Baku Eszter 
művészettörténésznek külügyi kapcsolatokért felelősnek,  Kreisz Brigittának, aki az USA-ban 
folytatja az építészettel való ismerkedést,  és Fazekas Katalin kommunikációs felelősnek és 
minden partnerünknek az eddigi  együttműködést.   
Köszöntjük továbbá a MÉK megválasztott új elnökét alelnökeit, Makovényi Ferencet, Ertsey 
Attilát, Hajnóczy Pétert és az elnökség tagjait. Szeretnénk új korszakot kezdeni, melyet mind 
a tagság mind az ország helyzete megkíván. Mint ahogyan azt már az Elnök úrral 
egyeztetünk rövidesen közös elnökségi ülésen és évzáró eseményen szeretnénk 
megkezdeni az együttműködést. Évzáró eseményünk december 18.-án lesz a székházban. 
 
Az Elnökség nevében Köszönöm a Minisztérium és az NKA támogatását, valamint kiemelt 
támogatóinknak, így a Graphisoftnak és a Wienerbergernek, Rheinczink hungáriának és a 
Hochtift holcim cégeknek a támogatást. 
 
 
 
 
Összefoglalva: célunk a Nemzeti Építészetstratégia szakmai szervezetekkel közös 
megfogalmazása, amely magában foglalja az alábbi gondolatokat: 

- A jogszabályokat egyszerűsíteni kell, felelősségvállalást kell előtérbe helyezni a jogi 
útvesztőkkel szemben.  

- Hosszú távú gondolkodásnak értékalapú elemzés útján kell megvalósulnia.  
- Az oktatást meg kell erősíteni a szemléletváltáshoz 
- Minőségi munkát igazságosabb elosztással megfizetett díjért. 
- Minimális terhelési díj bevezetése, melyben támaszkodhatunk az UIA II-es 

Régiójának görög elnökének támogatására és ezt a kamarával közösen kell 
kezdeményezni. 

- Ki kell dolgozni a minőségi tervszolgáltatást, meg kell erősíteni a tervtanácsokat.  
- A tervpályázati rendszert ki kell terjeszteni, minél több pályázat kell kiírni, hogy a 

fiatalok is megmérettessenek, és ezáltal munkához juthassanak.  
- A szerzői jogokat a megrendelő felé is kötelezővé kell tenni. 

 
A korábban már bevezetett tervezői adatlapot újra kezdeményezzük bevezetni, hogy 
védelmet biztosítsunk az építészek kiszolgáltatottsága ellen. Újra be kell vezetni a 
használatba vételi engedélyt a tervezői nyilatkozattal történő kiegészítését a minőség 
biztosítás érdekében. 
 
Van hát tennivaló a MÉSZ szerepe ebben jelentős… 
 
 
Tervezők: Kendik Géza  vezető tervező, Maza Orsolya , Papp Zoltán Tibor,  Varga Rita  és 
Vilics Árpád  építészek, Erdélyi Mónika  fotó, Preszter Márta  tájépítész. 
 
 
2009.11. 
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MAGYAR ÉPÍTŐMŰVÉSZEK SZÖVETSÉGE 2010. ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSE 

 

Tisztelettel köszöntöm a MÉSZ megjelent tagjait, vendégeinket, a szakmai szervezetek 
képviselőit, Ybl Miklós 196 születése napján! 

Az elmúlt 5 hónap intenzív együttműködéssel és programalkotással telt, különösképpen a 
Magyar Építész Kamara új vezetésével és a Magyar Mérnök Kamara vezetőivel. Új alapokra 
helyeztük az együttműködést közös munkabizottságok és program létrehozásával. 

Az elmúlt időszakban ugyanakkor a nemzetközi építész szervezetekben is jelentős programok 
zajlottak, melyeket a közös munkabizottságok feladatmegosztása szerint határoztunk meg. 

A mai rendes közgyűlés néhány héttel a kamarai közgyűlés után a 2010-11 évek kiemelkedő 
eseményeire fókuszál. 

Így a 2011 év Magyarország európai uniós elnökségére, amelyre 13,5 évenként kerül sor, tehát 
legközelebb 2025-ben. 

Ez az alkalom különösen az Európai építészet politikai fórum magyarországi ülésének 
megszervezését, melyet a magyar építész kamrával közösen készítünk elő, s mely 
ráirányíthatja a figyelmet hazánkra miközben a Duna stratégia európai uniós kiemelt 
nagyberuházását kell előkészíteni és beterjeszteni az eu bizottság elé.  

Hazánkat Lengyelország követi az elnökségben mely a V4-ek országaink közül kiemelt 
stratégiai partnerünk és egyben összeköt bennünket a balti országok, a dumastratégiával 
párhuzamos eus fejlesztésével.  

A MÉK-kel és az MMK-val történt egyeztetés alapján jó lehetőség kínálkozik a 3 szervezet 
meglévő V4 programjának megerősítésére és a két kiemelt a Duna stratégia és a balti régió 
fejlesztésének kidolgozására, szakmai társadalmi előterjesztésére.  

Ezen programok előkészítése részben mér elkezdődött és jelenleg is folyik, annak érdekében, 
hogy abból a környezeti pénzügyi és morális válságból mielőbb túljuthassunk munkát és 
fellendülést adva a magyar építész és mérnök táradalomnak.  

Ennek jelentős eleme az a közös program amelyet már a novemberi közgyűlésen is 
felvetettünk, minthogy a széndioxid kibocsátás csökkentése érdekében a meglévő 
épületállomány magas szintű építészi mérnöki együttműködéssel történő felújítását segítsük 
közösen. Erre azért van reális esély, mert ez a leghatékonyabb módszer arra, hogy a 
széndioxid kvótákból a korszerű felújítások által anyagi forrásokhoz is juthassunk.  

Kezdeményeztük ezt az építész és mérnök kamara, valamint a műszak egyetem felé, hogy az 
idei construmán egy ilyen konferencia keretében hirdessük meg a közös programot, melyhez 
egy közös deklarációt is szeretnénk elfogadni. 

2011 szeptemberének jelentős eseménye a 2011 évi  3 évenként esedékes - tokiói UIA 
kongresszus, amelynek előkészületeit már megkezdtük azzal ,hogy az idei kettes régiós elnöki 
találkozón az UIA és az CE elnöksége előtt tartott prezentációnkkal jeleztük, hogy Tokióban 
közös Duna stratégia és balti régió fejlesztésről szóló kiállítást szeretnénk bemutatni a V4-ek 
országainak és a balti országok kooperációjában. Mindkét nemzetközi szervezet támogatásáról 
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és segítségéről biztosított, mely nemzetközi hirdetést, reklámot jelent a magyar építészek 
számára. 

 

Felkérem Noll Tamást a MÉK elnökét, köszöntőjének megtartására. 

Felkérem az MMK alelnökét köszöntőjének megtartására. 

Emlékezzünk meg az elmúlt néhány hónapban elhunyt építészekről 

 

Helyzetkép: 

A korunkat jellemző gazdasági, környezeti és morális válság áttevődött a társadalmi 
folyamatokra is. A megrekedt, elhúzódó építkezések, műemléki felújításokat (Budapesti 
metróépítkezések, vár, Nemzeti Múzeum és Szépművészeti Múzeum), felszínre hozták az 
építész társadalom elégedetlenségét is. 

Feltörő társadalmi feszültség mellett pl. a régi és az új múzeumi szemlélet feszül egymásnak. 
Műemléki, művészettörténészi és építész vita alakult ki. Ki a legitim e beruházások 
megítélésében? 

Ugyanakkor mindez mélyreható városfejlesztési stratégiai kérdés is egyben: mi lesz a 
Városligeti műjégpálya felújítása után, mi történik a Dózsa György úttal a közlekedéssel a 
parkolásokkal, közlekedési kiszolgálásával, hogy csak a legfontosabbakat említsük.  

De ugyanezeket a kérdéseket tehetjük fel a Nemzeti Múzeum vagy a Vár kapcsán is. 

Milyen lesz a jövő, hogyan kell alkalmazkodnunk a jelenlegi változásokhoz? Hogyan ápoljuk 
emlékeinket és miként kell megtalálni a mai kor számára hasznosítási jelentőségüket, a 
pénzügyi forrásokat - hosszútávú köz, számára történő megőrzésük érdekében, új igényeink 
kontextusában.  

 

Kikre számíthatunk e megváltozott helyzetben? 

 MÉK-MÉSZ közös munka bizottságokat alakítottunk: 

• MÉK-MÉSZ külügyi bizottságban társelnök Kálmán Ernő, MÉSZ delegált Földes László, 
Mikó László 

• MÉK-MÉSZ oktatási bizottságban MÉSZ delegált Cságoly Ferenc DLA, Istváffy Gyula 
Dr., Krizsán András 

• MÉK-MÉSZ továbbképzési bizottságban Kálmán Ernő DLA, Varga Tamás DLA, 

• MÉK-MÉSZ tervpályázati bizottságban Kalmár László a MÉSZ delegáltja. 

 

UIA- MÉSZ-MÉK munkabizottságok 
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• Habitat munkabizottság – új munkabizottság, az urbanisztikai, falu- és városfejlesztési 
kérdésekre  

város: Kerekes György 

vidék: Krizsán András 

• Megújuló energiák a fenntartható fejlődésért 

Ertsey Attila MÉK alelnök 

Szekér László UIA II régiójának munkabizottság vezetője 

A MÉSZ felvételét kérte az Európai Építészet Politikai Fórumba (EFAP), amely a magyar 
építészet stratégia kidolgozásához ad segítséget és támogatást.  

Az építészet stratégia célja az értékközpontú szemlélet megteremtése az épített és táji 
környezet alakításában, elfogadása az országgyűlés által történik, reményeink szerint 2011-
ben.  

Ennek a dokumentumnak a konszenzusos alapon való létrehozása azért fontos, mert az elmúlt 
évek megosztottsága utána egy társadalmi-szakmai konszenzuson alapuló hosszútávú 
(fenntartható) építészet stratégiára van szükség, amely biztosítja a beruházások társadalmi 
fogadását az építész társadalom hitelességét. Ehhez a nemzetközi szakmai szervezetek 
támogatása, a V4 országainak hasonló helyzet ad segítséget hivatkozási alapot. 

A magyar építészet hagyományait ápoló MÉSZ, amely a nemzetközi kapcsolatok lévén egyre 
fontosabb helyet és feladatokat kap a világban (UIA, V4). Párizsi Magyar Intézet kiállítása, 
sanghaji világkiállítás, a magyar építészetet befogadják a nemzetközi építészeti világba. 

Ezen események segítenek abban, hogy közben felfedezzünk olyan új értékeket, mint Hudecz 
és új magyar ornamentika, amely hidat képez a századforduló szecessziója és organikus 
építészet között. 

2010-ben a Sanghajban Hudecz László magyarországi forrásai illetve a kortárs magyar 
építészetet bemutató kiállítás lesz, ezzel erősítve az egyre intenzívebb kínai kapcsolatokat.  

Megerősödtek a világ magyar kulturintézeteivel a kapcsolataink, ennek kapcsán elnyertük a 
párizsi magyar intézet építészeti kiállítását és készülünk a sanghaji Hudecz László kiállításra 
amely Hudecz magyarországi forrásai illetve a kortárs magyar építészetet bemutató kiállítás 
lesz. 

Ez a kapcsolatrendszer jelenti azt, hogy az Új magyar építőművészet a világ összes magyar 
kultur intézetébe eljut és csere lapkánt is bővíti könyvtárunkat. A párizsi magyar intézet 
kiállítása egyben az Új magyar építőművészet lapbemutatója is volt. 

 

Miért nem vagyunk elégedettek? 

Van egy komoly hagyományunk, építészeti hagyatékunk. A gazdasági hátterünk már nem olyan 
erős. Előrelátó szellemi összpontosítással kell a jövőbe tekintenünk. Építhetünk az elmúlt évek 
építészeti sikereire: Kiss Péter Mies van der Rohe, szentendrei temető. 
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Készülünk az EU-s elnökségre – Duna stratégia, UIA MÉSZ MMK, által kiírandó kétfordulós 
nemzetközi pályázatra.  

Különösen nagy jelentősége van annak, hogy a Mariborban most lebonyolított UIA pályázaton, 
ahol 1200 regisztráltból több mint 400 beadott pályázatból a legrangosabb kategóriában magyar 
siker született, Lévai Tamásék első díjat Kalmár László és Zsuffa Zsolt megvételt nyertek. 
Ugyanaz az építész csapat nyerte a Maribori pályázatot, mint a sanghaji vitatott pavilont. 

Fentiekből is látszik, hogy az építészeti színvonal megüti a nemzetközi mércét, de nem vállaljuk 
fel az új értékeket, nem helyezzük hosszútávú kontextusba. 

Véget kell vetni annak az árokásásnak, amely az Expo, Nemzeti Színház, Millenniumi 
városközpont mentén gátolja a fejlesztéseket. 

Társadalmi kontextusba kell helyezni az építészetet, értékalapú programalkotó folyamatot kell 
létrehozni. Szakmai társadalmi programváltásra van szükség a civil szervezetekkel 
együttműködve, az építészet stratégia mentén. 

Programok: 

UIA, UNESCO, MÉSZ: szakmai kamarák 2 fordulós pályázat 

Duna stratégia – előkészítő munkákat megkezdték 

Kamarák európai szövetsége 

A magyar építészek III. Világtalálkozója és az építész kongresszus: tükör a mai építészet elé, 
amelyek az ott elhangzottak alapján erősít, információt adhatunk, milyen lehetőségünk van a 
jövőben. Hinni, bízni kell, megfelelő szakértelemmel előkészíteni. 

A külkapcsolatokban rengeteget segít a Régi-Új Magyar Építőművészet című újság nemzetközi 
cseréje, azonban költségeket kell csökkenteni szűkülő támogatás miatt, racionalizálásra van 
szükség. Együttműködést hoztunk létre a Holnap kiadóval, az ETK könyvkiadóval, 
könyvbemutatókat tartunk külföldön és a MÉSZ székházban.  

A szellemi potenciák szétesnek, MÉSZ szerepe, hogy a szellemi kohéziót megtartsa, 
összefogja. Vállalkozások szövetség által való támogatására törekszünk, ebben is támogatjuk a 
Kamara törekvéseit. 

A MÉSZ munkájának jó visszajelzése az, hogy a gazdasági nehézségek ellenére ugyanolyan 
együttműködés keretében támogat a Wienerberger, a Graphisopft is, amely az év háza pályázat 
esetében fő támogatóvá előlépett. Egyre szélesedik támogató partnereink száma is. 

Az ÉV HÁZA pályázat is meghirdetésre kerül az idén is bár még szükséges anyagi támogatást 
találnunk hozzá. 

Az építész közlönyben való megjelenés a kamarai együttműködés keretében helyre állt, ezúton 
is szeretném megköszönni ezt a kamara elnökének. 

 

Fiatalok a MÉSZ-ben: 

Együttműködés az építészoktatási intézményekkel, BME építész hallgatói klubjával, mely a 
mészben tartja rendezvényeit, segít a rendez vények lebonyolításában. 
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Tervpályázatot irtunk ki az építész hallgatók számra A Régi- Új Magyar Építőművészettel Belső 
Ferencváros új súlyvonalai Ráday kultucca – A turisztikai-kultútális negyed jövője címmel, majd 
jelenleg a Pollack tér rendezésére, melyet kiállítás és workshop is követ a téren.  Ezt a pályázati 
formát folytatni szeretnénk, mely elektronikus úton működik. Eddig több mint 50en regisztráltak. 

FFF 

Az idén esedékes az FFF kiállítás kiírása, mely már olvasható is honlapunkon. Az elnökség 
határozott arról, hogy Dr. Reischl Gáborról nevezi el az egyik külön díjat. 

Megalapítottuk a “Magyar építőművészetért “ díjat a külföldön élő és alkotó építészek számára, 
mivel ők az Ybl Miklós-díjra nem jelölhetők. 

A díjat az építész kongresszus alkalmával előadás keretében szeretnénk átadni, széles körű 
szakmai javaslat alapján.  

Mesteriskolával olyan együttműködést javasolunk, melynek keretében támogatjuk a 
hagyományok alapján a korábbi mész mesteriskolát, költségeik álvállalásával. 

Idén esedékes a Szendrői Jenő –díj átadása az ősz folyamán. A fiatalokat a nemzetközi 
szövetségek közötti együttműködés keretében szeretnénk az ösztöndíj rendszerbe bekapcsolni, 
oktatási intézményekben posztgraduális képzést kapjanak, ezzel erősítve a mesterkurzus, 
vándoriskola, mész tagsági elhivatottságát. 

 

2010.04. 
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Beszámoló 2011. 

 

Tisztelt MÉSZ tagok, kedves Építész Barátaim! 

Ez alkalommal, az Elnökség határozata értelmében, idén tavasszal a MÉSZ költségvetést 
tárgyaló közgyűlésére, az év végeztével pedig tisztújító közgyűlésre kerül majd sor. 
 
A mai közgyűlésen az legutóbbi, 2010. április 6. –i, közgyűlés óta eltelt egy évben 
történtektől számolok be. 
 
A 2010-2011 év a Magyar Építőművészek Szövetsége történetében is jelentősen új 
körülményeket hozott.   
A választások után az építésügy öt minisztériumhoz tartozik, és a MÉSZ-nek újra kellett 
pozícionálnia magát az új államigazgatási keretekben. 
Az építészkamarai és mérnökkamarai vezetés is új, velük is folyamatos kapcsolatban 
vagyunk, az építész kamarával 4 közös munkabizottságot állítottunk fel, a tervpályázati, az 
oktatási, a külügyi és a továbbképzési bizottságot. A mérnökkamarával és az 
építészkamarával közösen pedig egy, a Mariborihoz hasonló, nemzetközi tervpályázat 
kiírását kezdeményeztük.  
 
Az önkormányzati választások után, a Duna-stratégia Magyar Mérnök Kamara által történő 
kidolgozása és a jogi környezet magyarországi ellehetetlenülése következtében, a 
tervpályázat kiírása elakadt, mivel a magyar közbeszerzési törvények nem adnak 
lehetőséget erre. Kezdeményeztük ezért a közös tervpályázati bizottságban a törvény 
megváltoztatását. 
E kérdések megtárgyalására 2011. március 4-én, Budapesten, az UIA elnökségének 
részvételével munkabizottsági ülést rendeztünk, hogy ráirányítsuk a figyelmet a jogilag 
tarthatatlan helyzetre.  
 
Mert míg a környező országok a Duna-stratégia mentén előkészítették a maguk építészeti 
karakterét, Bécs, Pozsony kész tervekkel, Belgrád nemzetközi pályázat kiírásával, addig  
Budapest elszalasztja azt a lehetőséget, hogy egy széles ismertséget hozó, vonzó 
nemzetközi tervpályázattal emelje ki  és vigye a világban Budapest kiváló adottságait és 
építészeti értékeit. Egy ilyen pályázat is hozzájárul ahhoz hogy Budapest fontos hellyé 
váljon, mint azt   Finta József a Juharos Róbert által szerkesztett könyvben is 
megfogalmazta. 
A maribori építészeti tervpályázatot például több mint 1200-an vették ki és közel 500 adták 
be, s Lévai Tamás és Jószai Ágnes ebben a mezőnyben tudott nyerni! 
A MÉSZ a márciusi UIA tervpályázati ülésen megfogalmazott nyilatkozattal segítette a 
tervezőket, majd áprilisban levében fordultunk a Külügyminisztériumhoz, hogy rendezzék a 
tervezési díjaikat. 
 
Az ilyen típusú tervpályázati programnak az előkészítésére dolgozta ki a MÉSZ Heritage 
munkabizottsága az értékalapú programelemzést, amelyet Kerekes György - azóta a főváros 
új főépítésze - közreműködésével és előadásában mutattunk be a 2011. március 4-i építész 
kongresszuson. 
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Ennek ellenére sajnos azt tapasztaljuk, hogy jelenleg a folyamatos ötletelések kapnak teret 
mindenféle társadalmi és szakmai beágyazottság nélkül. A Várra, az Andrássy útra, a Dózsa 
György útra, vagy éppen a dunai új kereskedelmi hidra gondolok itt, melyek így ugyanoda 
vezetnek mint a Szépművészet Múzeum, vagy  a vári hadügyminisztérium ügye. 
 
Ezek a szerteágazó ötletelések nem állnak össze egy programmá. A források hiányában az 
építészirodák 90% vegetál, és  nem indulnak el  a szellemi potenciát egybetartó program 
előkészítő javaslataink alapján azok a programok sem, melyeket az építész kamarával 
közösen tettünk meg. Ilyen középületeink kataszteri felmérése, energiahatékony felújítása, 
vagy az előbb említett értékalapú program elemzés bevezetése.  
Ez az elemzés arra is alkalmas, hogy pl. a Budapest és a történelmileg fontos táji 
egységeink jövőképét, fejlesztési programját kialakítsa, ezzel segítséget adjon a 
döntéshozóknak a jó sorrendű fejlesztési koncepciók megalkotásához. 
 
2011-ben megalakult az Országos Építésügyi Fórum, amelyben a MÉSZ aktív szerepet 
játszik, s amely bizonyos értelemben a NÉT helyét veszi át.  Pintér Sándor belügyminiszter 
úr márciusban, ünnepi ülésen jelentette be a fórum létrejöttét. Azóta a rendeletalkotás 
hihetetlen tempóban zajlik.  
 
Jelentős változásokat kezdeményez a minisztérium a tervtanácsok átalakítására, vagy 
megszüntetésére, amely szakmailag ellenőrizhetetlenné teszi a fejlesztéseket. Ezáltal a 
kisebb irodák számára létfontosságú kontroll és véleményformálás lehetősége is megszűnik,  
s emiatt sem lehet ezzel egyetérteni. Ezért a MÉSZ konstruktív javaslatokat tesz a helyzet 
megoldására, melyben segítségünkre van Szász László, aki BÉK-et és a MÉSZ-t is  
képviseli ez ügyben. 
 
A felsőzsolcai árvíz kapcsán a MÉSZ állásfoglalással, és elnökségi levélben fogalmazta meg 
álláspontját, mivel hogy a katasztrófa utáni újjáépítésben a környezettudatos 
szemléletváltásnak kellene elsődleges szerepet kapnia, s ilyen koncepciójú 
településrendezési terveket és házakat kellene létrehozni. Ugyanezt a javaslatot tettük meg 
a Kolontári iszapkatasztrófa kapcsán. A belügyminisztérium részéről nem, de a 
környezetvédelmi minisztérium részéről Illés Zoltán államtitkár úrtól kaptunk visszajelzést, 
együttműködési szándékra. 
 
Ennek értelmében Budapesten, március 4-én került sor az UIA megújuló energiák 
munkabizottságának ülésére. Ez alkalommal kiállítást is rendeztünk az építészhallgatók 
Kolontárra készített terveiből.  
 
Az elmúlt évben több jelentős építészeti esemény, ügy foglalkoztatta a szakmai és civil 
közéletet. Ezek a Szépművészeti Múzeum bővítésének, a Nemzeti Múzeumnak és a Vár 
rekonstrukciójának ügyei.  A MÉSZ  elnökségi állásfoglalásában az összehangolt programot 
hiányolta, mely olvasatunkban az értékalapú programelemzést jelenti, s amely Budapest 
közép és hosszútávú fejlesztésének koncepcióját alapozná meg. 
Ennek elősegítésére az építész kamarával közösen elindítottunk egy konzultációs folyamatot 
székházunkban, amely a más szakmai szervezetekkel való együttműködést szolgálja. 
 
Jelentős esemény volt továbbá a Norman Foster féle Bécsi utcai fejlesztés kérdése. 
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A MÉSZ kezdeményezte az épületek műemlékké nyilvánítását és javaslatunkra ennek a 
projektnek kapcsán az UIA vezetése tokiói ülésén határozatban fordult a magyar műemléki 
döntéshozók felé. 
 
Újból felvetődik a kérdés: hogyan tudunk majd bármilyen szakmai véleményt megfogalmazni, 
ha megszűnnek a tervtanácsok, ahol ezekről szó eshet, és ha nem lesznek tervpályázati 
lehetőségek sem, ahol a magyar építészek jutnak véleménynyilvánítási lehetőséghez? 
 
Érzékelhető, hogy hogyan érik a befektetői támadások a folyamatosságában egységes 
Belvárost, mint például a Zaha Hadid-féle, vagy a Foster, vagy akár a Hani Rashid-féle 
tervek. 
 
Hogyan tudunk majd védekezni? 
 
Szintén nagy jelentőségű a balatoni Klub Aliga fejlesztésének kérdése, amely lassan két éve 
angol tervezők privilégiuma, s még csak arra sincs módunk, hogy hazánk eme kiemelt 
pontján, építészeink tervpályázaton véleményt nyilvánítsanak.  
Itt is fontos lenne a program tisztázása az értékalapú programelemzés szerint. 
Ezért nagy jelentőségű volt a 2010 jún. 4-6 között Balatonlellén megrendezett „Balatoni 
Fejlesztés” című konferencia, ahol összegyűjtöttük azokat a elképzeléseket amelyek eme 
gyönyörű tájat érintik. 
Úgy gondolom, hogy ez a program, amely Budapestről vidékre helyezi az eseményeink egy 
részét, jelentős siker, sajnálatos hogy ez évben a támogatások hiányában nem tudjuk 
megrendezni ezen balatoni eseményt, pedig nagy szüksége lenne a nyilvánosságnak a 
tervtanácsokat pótolva. 
 
Tavaly a minisztériumok költségvetési támogatásai révén indítottuk el azt a nemzetközi 
programot amely két nagy fontosságú esemény megrendezését tette lehetővé,  és amely a 
MÉSZ nemzetközi szerepvállalásának erősítését hozta.  
 
A Magyar Építőművészek Szövetsége a magyar építészet olyan menedzselésébe fogott, ami 
a mostani nehéz időszakban lehetőséget nyújt az irodáknak a külföldi megjelenésre. Nagy 
elismerés számunkra, hogy a régi-új Magyar Építőművészet c. újságunk kurátorságával létre 
jött az „Új Magyar Ornamentika kiállítás” melyet európai uniós programként mutatnak be 
számos országban. Ezt a kiállítást „Az innováció hagyománya Magyarországon” tematikával 
kiegészítve mutatjuk be Távol-keleten és szeptember végén az UIA konferencián. Mindezzel 
a magyar építészet átfogó innovatív múltját kívánjuk reprezentálni.  
 
Előkészítettük azt a megállapodást, melyet a Miniszterelnök Úr tavalyi kínai látogatása során 
Sanghajban írt alá, a Hudec ház átépítésére. Ennek megvalósításában együttműködünk a 
Sanghaji Építész Szövetséggel és a Tongji Egyetemmel, távol-keleti bázist kialakítva a 
magyar irodák számára. 
 
Nem becsülhető le az a kulturális figyelem, amelyet a magyar építészet kap akár Japán, akár 
Kína, akár Vietnám részéről, s ezt a kulturális közvetítést a MÉSZ felvállalja. Mindez 
közrejátszik abban, hogy egyre több magyar iroda talál munkalehetőséget Kínában, így 
építés alatt van a Zoboki- Demeter iroda shenzen-i múzeum és színház épülete, a Mérték 



D:\ASZTAL\beszáéves\Beszámoló_végleges2011_05.doc 4

Stúdió is végez tervezési munkákat és a megújuló energiák munkabizottság részéről Reith 
András szakértőként működik közre. 
 
Díjak, elismerések: 
 
Ahogy a közgyűlés is emlékezhet rá, 2010. április 6-án posztumusz Ybl-díjak átadásával 
egybekötve került sor a Magyar Építőművészek Szövetségének Közgyűlésére.  
 
Idén 2011-ben ugyanezen időpontban a Magyar Építészetért érem átadásával ünnepeltük 
Ybl Miklós születésének évfordulóját, melyet Amerikában élő építész kollegánk, Magyar 
Péter kapott. 
 
Kós Károly-díjat kapott a régi-Új Magyar Építőművészet szerkesztősége.  
Mátrai Péter Kotsis Iván-díjban részesült. 
 
A Csonka Pál érmet Pattantyús Ádám, Zoboki Gábor és Gonda Ferenc kapta.  
 
Átadásra került a mesteriskolások Szendrői Jenő Díja, melyet Lévai Tamás kapott. 
 
Az Építészet Világnapja alkalmával került sor a Pro Architectura, Palóczy Antal-díjak 
átadására és a Visegrádi Négyek családi házai és Év Háza kiállítás megrendezésére. 
 
A MÉSZ hathatós  közbenjárására és Soltész Ilona megbízott főépítész segítségével, sikerült 
az építészeti díjak szakmai javaslattételi jogát megőrizni, azzal, hogy a Pro Architektúra 
díjból ezentúl 4 db kerül évente kiosztásra 5 db helyett.  
 
A májusi fiataloknak szóló ötletpályázatot a tavalyi Építészek tere hallgatói pályázat után 
idén a Város&Víz pályázat teszi hagyománnyá. A hallgatók körében a növekvő érdeklődést 
mutatja, hogy a tavalyi 26 pályázattal szemben idén 46 pályázatot nyújtottak be és 135-en 
regisztráltak. 
 
2011. május 4 és 6 között Budapesten került sor a MÉK, MÉSZ és KÉK közös 
szervezésében az EFAP konferenciára, ahol bemutatásra kerültek az új építészet politikai 
irányelvek. 
 
Már Brüsszelben bemutatásra került a V4-ek építészetpolitikai alapdokumentuma, mely 
Lengyelországban szeptemberben kerül véglegesítésre. 
 
Mindezekből kitűnik, hogy a hazai és külföldi programok egymást erősítve jelennek meg 
Magyarországon és a világ különböző pontjain.  
 
Pénzügy, költségvetés: 
 
2010-ben az NKA támogatásai sokszor alulfinanszírozottak voltak, s ez a szponzorok és 
támogatók távolmaradása miatt nehéz gazdasági helyzetet okozott az fff kiállítás kapcsán is. 
Nagy szerencsénkre azonban a múlt évben is akadt olyan támogatónk, mint a Wienerberger, 
segítségükkel sikerült megvalósítanunk olyan programokat is, amelyekre más NKA-s 
támogatások nem adtak lehetőséget.  
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Az NKA-s kifizetéseken túlmenően a minisztériumi kifizetések is komoly késedelmet 
szenvedtek, így 2010. decemberében és 2011. februárjában kaptuk meg azokat a 
támogatási összegeket, amelyek számlázása már 2010  első felében meg kellett volna 
történjen. Az ilyen problémák áthidalásában nagy segítséget jelentettek azok a támogatások, 
amelyeket az egyes irodák adtak. Ezek visszafizetése a pontos elszámolások és tisztázásuk 
után ez évben megtörtént. Külön köszönet Winkler Barnabásnak, Csejdy Júliának és Csejdy 
Virágnak, Szekér Lászlónak. Én magam is nagyobb összeget kölcsönöztem az fff 
kiállításhoz. 
 
Kiadványok: 
 
Elkészítettük Hudec László magyar származású sanghaji építész interaktív tudástárát, 
valamint a Szent Helyek c. anyagot mely szintén interaktív módon mutatja be a 2009-ben 
megrendezett "Mindenség modellje" c. kiállítást, 3 nyelven, ez honlapunkról elérhető. 
Két könyv kiadását is támogatta szövetségünk Hudec Lászlóról, melynek sanghaji 
bemutatója kapcsán jelentős együttműködési megállapodást kötöttünk a kínai partnerekkel.  
 
Ezúton is köszönjük támogatóinknak, hogy a nehéz gazdasági helyzet ellenére olyan komoly 
programokat tudtunk megvalósítani, mint a már említett Hudec Interaktív, a Szent helyek 
interaktív tudástár, a posztumusz Ybl-díj kiadványt, vagy a Fenntartható építészet című 
könyvet.  
 
A 2011. év fő programja részünkről az Értékalapú Programelemzés kidolgozása, amellyel a 
Kamarával közösen átfogó, a fejlesztéseket megalapozó metodika alkalmazását 
kezdeményeztünk, s melyet az Országos Építésügyi Fórum építészet politikájában is 
érvényesíteni kívánunk. 
 
A 2011. évben célunk a nemzetközi gazdasági kapcsolatok révén a magyar irodákat 
partnerekhez segíteni.  
Ugyanis az építész irodák folyamatosan kénytelenek elküldeni munkatársaikat, tapasztaljuk 
a fiatal építészek munkanélküliségét és az ennek köszönhető pályaelhagyását, amely a 
nemzetgazdaságra jelentős terheket ró.   
Ezért építészeti specialitásainkat kell bemutatni, élni kell a megújuló energiák nyújtotta 
építészeti lehetőségekkel, ki kell használnunk az UIA-n belüli szerepünket, a 
műemlékvédelmen belüli nemzetközi elismertségünket, és nemzetközi tervpályázatokkal, 
eseményekkel fel kell hívni magunkra a nemzetközi érdeklődést.   
 
2011.05. 
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