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MÉSZ programok 2011

Események
március 3-5.Tavaszi Építészeti Fesztivál és Kongresszus  - Budapest
március 4-5UIA - Fenntartható, tervpályázati munkabizottsági ülése -
Budapest
március 4.Nemzetközi tervpályázatok lehetőségei Mo.-n konferencia –
Budapest
március 15.Ybl-díj átadás, és kiállítás - Budapest
március 30-31Műemlékek Védelme konferencia, Ráckeve
április 5-10.Construma-Budapest
április 9.  Ybl Miklós emléknap – Budapest
Május ZéroCO2 előadások, és oktatás és konferencia
május 4-7.EFAP konferencia Budapest
május 13. Város &Víz hallgatói ötletpályázat kiállítás megnyitó
május 24. MÉSZ évi rendes közgyűlés
május 27-29. IV. Graphisoft Építészregatta és kiállítás – Badacsony
MájusSzendrői Jenő díjátadása

Előadássorozatok
Csütörtöki Iskola 
február 24 
A BOR MISZTÉRIUMA ÉS CSODÁJA / Zelnik József etnográfus
március 24 
MERRE FORDUL A VILÁG / Kopátsy Sándor közgazdász 
április 28 
A VÁROSI TANYA ÉS KÖZÖSSÉGI KERTEK / Rosta Gábor politológus
május 26 
STRUKTURÁLIS REFORMOK / Mellár Tamás közgazdász
szeptember 29 
GAZDASÁGFEJLESZTÉS, TELEPÜLÉSFEJLESZTÉS / Varga-Ötvös Béla
október 20 
VÁLTOZÓ FALUKÉP / Gráfik Imre néprajzkutató
november 17 

MájusSzendrői Jenő díjátadása
Május Magyar Építészetért emlékérem átadása (díjazott: Magyar Péter)
Junius ZéroCO2 előadások, és oktatás és konferencia
június 3.Város & Víz hallgatói ötletpályázat díjátadó Pollack Mihály tér
július 8. Csonka Pál érem átadása
augusztus 10-15Kínai Építész Szövetség látogatása Magyarországon
szeptember 15  Kulturális Örökség Napja – Budapest
október 20.-23. Peking, /.Nemzetközi Építészeti Expo
október 3.  Építészet Világnapja
október 3.  Év Háza díjátadás, Visegrádi Négyek családi házai, 
Szakrális épületek a V4 országaiban
November 30. Csete György könyvbemutató
december 13.  Kotsis Iván érem átadása (díjazott: Cságoly Ferenc)
december 14.  Kós Károly Egyesülés estje
december 15  Kós Károly –díj átadása

november 17 
NEMZETI VIDÉKSTRATÉGAI KONCEPCIÓ/ Czene Zsolt
december 8 
"A MAGYAR NYELV TERMÉSZETI RENDE" / Czakó Gábor író

Régi-új Magyar Építőművészet lapbemutatók

Tetőakadémia
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Kiállítások

Január - Lakó Ikon (MÉSZ székház)
március - Ybl Miklós-díj 2010 (MÉSZ székház)
március - C&Q Tervpályázat és minőség 2000-2010 (MÉSZ székház)
Április- Új magyar ornamentika (MÉSZ székház)
Április- Magyar Építészeti fotó (MÉSZ székház)
Szeptember - Felvidéki Magyar építészek bemutatkozása (MÉSZ székház)
Szeptember - Finnagora Tapio Antilla Design (MÉSZ székház)
szeptember  - Maak Design (MÉSZ székház)
október - Pro Architectura-díj 2011(MÉSZ székház)
október -ÉV HÁZA 2011 (MÉSZ székház)
December -12 év a Dél Dunántúli Építész Kamara kiállítása (MÉSZ)
Visegrádi Négyek országainak szakrális épületei (MÉSZ székház)

Klubesemények

BME Építész Hallgatói klub programjai
03. hó jótékonysági est 
09. hó hallgatói klub és előadások
04. hó hallgatói klub és előadások
04. hó építésznapok
05. hó hallgatói klub és előadások
06. hó kerti parti
09. hó gólyahét

10. hó    Senior építész klub 
11. hó MakoveczImre emlékestVisegrádi Négyek országainak szakrális épületei (MÉSZ székház)

Visegrádi Négyek családi házai 2011 (MÉSZ székház)
December -12 év a Dél Dunántúli Építész Kamara kiállítása (MÉSZ)
Visegrádi Négyek családi házai 2011 (MÉSZ székház)
Építészek munkásságát bemutató kiállítások
Fiatalok Feketén Fehéren vándorkiállítás
02.11.-17. – Győr ;02.18-24. - Szombathely 02-25-03.03.- Pécs, 
03.04-10. –Szeged, 03.11-21.- Budapest BME, 03.23-31- Miskolc
04.01-7. - Debrecen, 04.08-14. - Budapest SZIE–Ybl Miklós kar
04.15-21. Budapest, Moholy-Nagy Művészeti Egyetem

11. hó MakoveczImre emlékest
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március 15. Ybl Miklós-díj átadás, és kiállítás 
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március 29-30. Műemlékek Védelme , Építményeink védelem konferencia, Ráckeve

Séd Gábor - Peltan András - Almássy Piroska :A kolozsvári Mátyás Király emlékmű felújítása
Szalay György : Egyházi műemléképületek védelme Szlovákiában
Kunyik Gergely - Szabó Kornél :A Komáromi Bencés Rendház pincéjének szigetelése
Bodolayné Bakk Ilona (Magyar Államvasutak) Használaton kívüli vasúti víztornyok felújítása
Győr Attila (Kulturális Örökségvédelmi Hivatal) A vasút és az Örökségvédelem
Cs. Kovacsics Beáta : Pesti Vígadó belső rekonstrukció
Sághi Attila : Rác Fürdő rekonstrukció
Szabados Gyula : Halász Bástya - műemlékvédelem és funkcionalitás
Simon Viktória (Magyar Építőművészek Szövetsége) A történelmi városrészek felújításaSimon Viktória (Magyar Építőművészek Szövetsége) A történelmi városrészek felújítása
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május 4-7.  EFAP konferencia, Budapest
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május 13. Város & Víz hallgatói ötletpályázat
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május 24. MÉSZ évi rendes közgyűlés
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április 6. :Magyar Építészetért emlékérem 
átadása (díjazott: Magyar Péter) 



Csonka Pál emlékérem átadása VII. 18.

MÉSZ programok 2011

Tima Zoltán és Gurubi Imre Iványi Zoltán



augusztus 10-15 Kínai Építész Szövetség látogatása Magyarországon 

MÉSZ programok 2011

Budapest, 2011. augusztus 11. – Az augusztus közepén, Magyarországon tartózkodó 5 fős magas rangú kínai 
építész delegáció többek között a pekingi Expon történő magyar megjelenés részleteiről folytat tárgyalásokat 
Szőcs Géza kultúráért felelős államtitkárral (Nemzeti Erőforrás Minisztériuma), Nagy Ervin országos 
főépítésszel (Belügyminisztérium), valamint Kálmán Ernővel, a Magyar Építőművészek Szövetsége elnökével.

http://www.mek.hu/index.php?option=com_content&task=view&id=2897



október 3.  Építészet Világnapja :Év Háza díjátadás, 
Visegrádi Négyek családi házai, Szakrális épületek a 
V4 országaiban 
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december 13.  Kotsis Iván érem átadása 
díjazott: Cságoly Ferenc
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01. hó - Lakó Ikon kiállítás
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03. Hó  C&Q  - Tervpályázat és minőség- 2000-2010



Új magyar ornamentika kiállítás (MÉSZ székház)
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12 év a Dél Dunántúli Építész Kamara kiállítása (MÉSZ székház) 



Fiatalok Feketén Fehéren -
vándorkiállítás 
02.11.-17. – Győr
02.18-24. - Szombathely 
02-25-03.03.- Pécs
03.04-10. - Szeged 
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03.04-10. - Szeged 
03.11-21.- BME Bp. 
03.23-31- Miskolc 
04.01-7.- Debrecen
04.08-14. - SZIE , Bp.
04.15-21. MOME Bp.
06.10-15  - Shanghai
10. 20-22 - Peking
10. 23-31 - Donying
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1088 Budapest,Ötpacsirta utca 2. tel.: 00 36 (1) 318 2444, fax.: 00 36 (1) 318 4699, email: meszorg@t-online.hu,  www.meszorg.hu

www.meszorg.hu



MÉSZ képviselet külföldön 2010- 2011-ben 
(UIA, V4, EFAP, ASSC, HUDEC emlékház) 

 

A Magyar Építőművészek Szövetsége, mint az UIA alapításának egyik indítványozója, a Budapesten 2008-ban 

létrehozott  a V4 építészeti társulásának kezdeményezésével és ötletével, gyorsan tudott nemzetközi  kapcsolatokat 

kiépíteni az elmúlt három évben.  

Ez az elsősorban kulturális együttműködés, a demonstráció eszköze, a V4 közös építészetpolitikájának kidolgozásával 

kormányzati körök felé.  

Brüsszel, Magyarország és Lengyelország soros EU elnöksége kapcsán kívántuk felhívni  magunkra a figyelmet, az 

újrapozícionálódó magyar építésügyi struktúránkban hagyományainkra, a MÉSZ 100 éves történetére. Az ehhez 

elkészített tanulmány és film, folyamatosságában tartja felszínen azt a kulturális értéket, amelyet az elmúlt 4 év alatt 

feldolgoztunk, és nemzetközi összefüggésben elemeztünk. (Szecesszió, bauhaus, organikus és a kortárs építészet 

összefüggései) 

Ezért hoztuk létre az „Új ornamentika és organikus építészet” c. kiállítást, valamint a „Hagyomány és Innováció” 

kiállítást, amelyek folyamatában mutatják be ezt a fejlődő struktúrát és melyhez elkészült egy magyar szabadalommal 

működő interaktív, a zenét és az építészetet összekapcsoló installáció. Ennek finanszírozása teljes egészében a Balassi 

Intézet és az NKA külön e célra elkülönített támogatásával jött létre. Ezekkel a kiállításokkal minden támogató felé 

külön-külön el kellett számolnunk tételesen. (NKA, Balassi Intézet, Külügyminisztérium és a NEFMI felé) 

Hangsúlyozni kell hogy ezek a támogatások mind az utazások, mind a tevékenységek tekintetében címzett feladatok, 

melyeket meghatározott, célokra, feladatokra, eszközökre és tevékenységekre biztosítottak.  

Az UIA részvétel nemzeti vállalásunknak megfelelően - miszerint 1953 óta tanácstagot és helyettes tanácstagot 

delegálunk ebbe a szervezetbe - elnökségemet megelőző 14 évben nem tudott működni.  Legutóbb dr. Böhönyei János 

vett részt az UIA vezetésében az 1990-es évek elejéig. Az NKA támogatásával és erőfeszítéseink révén ez is újra 
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sikerült.  Nem csupán az UIA vezetésében vesz részt a MÉSZ, hanem a Visegrádi Négyek regionális 

együttműködésével, közép-Európa egyik legjelentősebb építészeti kongresszusának, fesztiváljának szakmai 

szervezőjeként hirdeti a magyar építészek sikereit és helyezi nemzetközi kontextusba. 

Ezen kívül rendezi a MÉSZ a Visegrádi 4-ek családi házai c. kiállítást, mely a Magyar Év Háza kiállítással 

összekapcsolva alkalmat ad a magyar építészeknek nemzetközi kiállításon való megjelenésre. 

Erre a célra a Visegrádi Alapnál, külön, szigorúan célzott pénzügyi támogatásra tudtunk pályázni. 

A Tavaszi Építészeti Fesztiválok és az Építészet Világnapja eseményei kapcsán is  példaértékű ez az együttműködés a 

közép-európai országok között és a II. régióban egyaránt.  

Ez a folyamatos építkezés az, amely a hazai döntéshozók számára szervezetünk súlyát, jelentőségét megadja. Így a 

Hudec program 2011. október 21-én, a miniszterhelyettesi és nagyköveti szinten képviselt  Külügyminisztériumi 

részvétellel került Sanghajban aláírásra. Díjaink, épületeink, az Év Háza pályázat nemzetközi kontextusba való 

helyezésével értékrendet teremtünk magunk, építészeink számára Közép-Európában és a nagyvilágban. Mindez 

széleskörű respektet jelent a MÉSZ-nek.  

Ezen túlmenően a távol-keleti kapcsolatok, melyek kitörési lehetőségek elvándorló építészeink itthon tartására, még 

egyben levő szellemi kapacitásaink külföld felé történő felajánlásával, kapcsolatok teremtésével, kíván a MÉSZ 

lehetőséget nyújtani.   

Két út kínálkozik, az egyik a MÉSZ 100 éves történetébe illeszthető Hudec László referenciái alapján kapcsolatot 

teremteni a kínai partnerekkel, más részről oktatási, egyetemi kapcsolatok révén létre hozni munkalehetőségeket. 

Minthogy a MÉSZ-nek a kínai kapcsolatok révén van nagyobb esélye, elsőként ez az, mit képvisel, mármint hogy 

kulturális alapon hozzon létre gazdasági kapcsolatokat.  

A Magyarországon tanult vietnámi értelmiségiekkel a kapcsolatok kiaknázása egy hosszabb folyamat, amelyhez 

egyenlőre nincsenek személyes közvetítői kapcsolataink, mint pl. Kína esetében. Ez a stratégia egybevág a Külügy - és a 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium, illetve a Balassi Intézet céljaival, ezért támogatják a MÉSZ programját anyagilag is.  
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Ebben az évben mind a Külügyminisztériumtól, mind a Balassi Intézettől 6-6 millió Forintot kaptunk ezen célok 

megvalósítására.  Ezen túlmenően a Belügyminisztérium  5 millió Ft, a Nemzeti Kulturális Alap további 6 millió Ft-tal 

támogatta programunknak. Így annak ellenére, hogy ebben az évben jelentős váratlan kiadások voltak, a teljes 

költségvetés ennek az intenzív programnak a megvalósításával együtt is körülbelül nullszaldós. 

MÉSZ képviselet külföldön 2010-ben 

 
Jelmagyarázat: 
 
UIA II. régió:                      A MÉSZ az UIA – a Nemzetközi Építészek Szövetsége II. régiójának tagja. A II. régióba 32 ország tartozik. Elnökét 2011-14 között 

Törökország adja.  
UIA Concil Meeting:          a Nemzetközi Építőművészek Szövetségének legfelső döntéshozó testülete, világ 5 régiójából 4-4 ország delegáltja, a II.régióban ez 32 

országból 4 országot jelent. A delegáló országok 2011- 14 között: Magyarország, Lengyelország, Görögország és Oroszország. Félévente 
ülésezik. 

UIA Presidents' meeting:    a régión belüli UIA országonkénti tagszervezetek elnökeinek tanácskozása, mely minden évente egyszer esedékes.  
      (2009-ben Budapesten volt) 

UIA Vision & Strategie:     az UIA elnöksége mellett működő legfelsőbb tanácsadói fórum, mintegy 10 fővel, vezetője Gaetan Siew, e tanácsadói testület tagja 
Kálmán Ernő elnök.  

EFAP:                                 Európai Építész Politikai Forum, Magyarországnak nincs ilyen dokumentuma és ezt a V4 országokkal közösen szándékozik kidolgozni, 
hogy nagyobb súlya legyen saját országaiban. Ebben a MÉK és a MÉSZ közösen lép fel. A MÉSZ 2010 óta tagja az EFAP-nak. 

Heritage UIA Region II.:    Az UIA II. régió műemléki munkacsoportjának konferenciája 
ACE.                                    Az Európai Építészeti Tanács a kamarák szervezete 
MACA:                                A V4-ek országok mintájára a Szovjetunió volt FÁK országai is létrehozták szervezetüket  
 

Időpont Hely a cél az eredmény a támogató 

2010. január 
16-19. 

Ausztrália Sydney, 2 
fő 

UIA Council 
meeting 

A MÉSZ külön prezentációja az elnökségnek:  

            -  Kínai magyar építészeti kapcsolatok bemutatása 

             - Visegrádi 4-ek együttműködése 

              - A Budapesti Tavaszi Építészeti Fesztivál programjainak       

ismertetése  

NKA pályázat 
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             -  Meghívás a „Hagyomány, Válság, Kiút”  MÉSZ konferenciára  

Budapestre az UIA Sport és szabadidő Bizottsága 

vezetőségének, Gaetan Siew, Gerrint John, Lisa Siola, Joseph 

Acebillo.  

2010. 
március 12-
15. 

Ciprus Limassol, 3 
fő 

UIA Presidents' 
meeting 

A II. régió és az UIA elnöksége részére prezentáció :  V4 beszámoló,  

 Duna stratégia, V4 építészetpolitika bemutatása 

Egyeztetés az ACE elnökével az építészetpolitika támogatásáról. 

NKA pályázat 

2010. 
március 16- 

Franciaorsz
ág 

Párizs, 10 
fő 

Kortárs Építészeti 
Fesztivál 

Új Ornamentika és organikus architektúra program indítása, a magyar 

innovációt bemutató raypainting homlokzatfestés, Nicolas Schöffer 

hagyaték Magyarországi elhelyezéséről egyeztetés, teljes UIA elnökség és 

japán elnökség részvétele a magyar kiállításon, további Magyar Intézetek 

felé ajánlás, résztvevők: BME, Kós Károly egyesülés, Francia Építészeti 

Akadémia, Marseilles-i Egyetem képviselői. Konferencia és kiállítás. A 

magyar építészet és építészirodák bemutatása.  

NKA 
pályázat,  
BBI 

2010. július 
14. 

Spanyolorsz
ág  

Madrid, 
2+2 fő 
(MÉK-
MÉSZ) 

EFAP 
konferencia 

Beszámoló a Lengyel Építész Szövetséggel a V4 közös építészetpolitika 

ismertetése, Darius Smiechowski részvételével. Tagfelvétel az EFAP-ba. 

MÉK-MÉSZ közös külügyi Munkabizottság. Prezentáció. 

NFGM 

2010. július 
30-31. 

Japán Tokyo, 2 fő UIA Council 
meeting 

Magyar prezentáció az UIA tanácsülésen: Bécsi úti Foster féle irodaház 

elleni UIA nyilatkozat elfogadtatása,. Duna stratégia pályázat előkészítés, 

Értékalapú Programelemzés bemutatása. Kínai magyar építészeti 

együttműködés ismertetése. Heritage munkabizottságba való jelentkezés. 

NKA 

2010. 
augusztus 
30-
szeptember 

Kína Shanghaj 
13 fő. 

13 fős Építész 
delegáció 
látogatása, 
Építészeti Hidak 

Hudec Konferencia a sanghaji Park Hotelben, együttműködési 

megállapodás aláírása ASC-ASSC- MÉSZ között, Tongji Egyetemmel 

NFGM 



 5 

6. Kelet-Nyugat 
2010 Konferencia  

való kapcsolatfelvétel, Magyar Főkonzulátussal való programegyeztetés, 

helyi építész irodákkal való kapcsolatfelvétel, előadások és filmek, 

prezentációk a magyar építészetről. Hudec Interaktív Tudástár, Hudec 

Jánosi-Deke Erkh könyvbemutató, látogatás Deke Erkh fotóművésznél, 

Budapesti kiállításnak előkészítése. A magyar Miniszterelnök kínai 

látogatásának előkészítése Sanghajban. 

2010. 
szeptember 
7-10. 

Vietnám Hanoi, 2 
fő. 

2 fős Építész 
delegáció 
látogatása 
Hanoiba, 
együttműködés 
kiépítése a 
Vietnámi Építész 
Szövetséggel 

A Vietnámi Magyar Baráti Társasággal kapcsolatfelvétel, a Vietnámi 

Egyetem rektor-helyettesével tárgyalás, a Vietnámi Építész Szövetség 

elnökével jövőbeli kiállítás és konferencia előkészítése, kapcsolatfelvétel 

a helyi Magyarországon végzett építészekkel, Prezentáció a BME-ről. 

NFGM, 
rendkívüli 
NKA pályázat 
és támogatás 

2010. 
szeptember 
10-12. 

Észtország Tallinn, 2 
fő 

UIA Vision & 
Strategy ülés  

UIA ülés, valamint a MACA és az UIA keretszerződés aláírásán való 

részvétel, a V4 és a Balti Államok keret megállapodásának előkészítése. 

A Kelet-európai térség és Magyarország V4 államok közötti kapcsolat 

újra pozicionálása. 

NFGM, a 
BME 
támogatta. 

2010. 
október 8-
10. 

Lengyelorsz
ág 

Kazimierz 
Dolny, 1+2 
fő 

Kelet-Európa 
építészetpolitikai 
konferencia  

MÉK-MÉSZ -V4-ek építészpolitikájának bemutatása, az ACE 

részvételével, a magyar EU-s elnökség programjának előzetes ismertetése, 

előadás a magyar építészetpolitikáról és a V4 budapesti 12 pontjáról. 

Egyeztetés a lengyel-magyar EU-s elnökség EFAP programjáról.  

BM, NFGM 

2010. 
november 
18- 

Belgium  Brüsszel, 
Magyarok 
Háza, 2+3 
fő 

Újornamentika az 
építészetben 
kiállítás, EFAP 
Konferencia 

EFAP konferenciához kapcsolódó, a magyar EU-s elnökséget előkészítő 

kiállítás, építészetpolitikai konzultáció. A magyar építészet és 

építészirodák bemutatása. 

NKA pályázat 
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2010. 
november 

Bulgária Szófia, 1 fő Bolgár Építész 
Szövetség 50 
éves évfordulója 

Bolgár Építész Szövetség 50 éves évfordulója, Duna stratégia közös 

pályázatának egyeztetése, a Bolgár Építész Szövetség kezdeményezése a 

Duna stratégia magyar vezetésére.  

NKA pályázat 

2010. 
december 

Kína Hebei 
tartomány, 
Sanghaj, 2 
fő. 

A kínai Hebei 
tartomány 
októberi 
látogatásának 
viszonzása, 
Hudec ház 

Hebei tartomány és a MÉSZ együttműködési megállapodásának aláírása, 

a sanghaji Hudec Ház szerződésének előkészítése, egyeztetése, a sanghaji 

kerülettel való oktatási és külügyi bizottsággal való egyeztetés, 

megállapodás előkészítése a miniszterelnöki látogatásnak érvényt 

szerezve. Eredményeképpen sikerült az önkormányzatot rábírni arra, hogy 

az ASSC és a MÉSZ programját elfogadja és a Kínai-magyar Építészet és 

Kultúra Háza legyen. A Changning kerület és Budapest III. kerületének 

testvér kerületi előkészítése a MÉSZ javaslatára és közvetítésével. 

NKA 
rendkívüli 
támogatás 

MÉSZ képviselet külföldön 2011-ben 

2011. január 
6-14. 

Kína január 6. 
Peking, 
január 9. 
Dongying, 
1+1 fő 

Shandong  
tartomány 

Pekingben egyeztetés az ASSC-vel a Hudec és 2011 évi programokról, 

így az ASC vezetőségének magyarországi látogatásáról, látogatás 

Shandong tartományban. Magyar irodák lehetőségeinek feltárása, a Hudec 

Házzal kapcsolatos szerződés egyeztetése, külügyi bizottsággal és az 

ASSC-vel. szerződés tervezet főbb pontjainak egyeztetése. Prezentáció a 

kínai-magyar kapcsolatokról. A magyar építészet és építészirodák 

bemutatása. 

Kína, 
Shandong  
tartomány 
meghívása és 
költségviselése 

2011. január 
16-24. 

Libanon Beirut, 2 fő UIA Council 
meeting, Heritage 
UIA Region II. 
szeminárium, 
Visegrádi 
Négyek 

V4 prezentáció, kínai-magyar kapcsolatok UIA bemutatása, Heritage 

munkabizottsági ülés, Értékalapú Programelemzés bemutatása. A 

budapesti tavaszi eseményekre, így a Tervpályázati Munkabizottság 

NKA 
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Konferencia ülésére és a Fenntartható Fejlődés Munkabizottság ülésére és 

programjának ismertetése. Meghívás Budapestre az UIA vezetősége 

részére. Célja, hogy a MÉSZ egy Duna-stratégiával kapcsolatos UIA 

pályázatot előkészítse.   

2011. 
február 4-6. 

Szlovákia Pozsony, 1 
fő 

V4 kiállítás V4 családi házai kiállítás megnyitása, Hudec ház egyeztetés, szlovák. 

magyar együttműködés, közös kiállítás a cseh-szlovák- magyar 

borászatokról, magyar kezdeményezés a szakrális terek a V4-ek 

országaiban tokiói bemutatására.  

NKA 

2011. április 
9-22. 

Kína Sanghaj, 3 
fő. 

Újornamentika az 
építészetben 
kiállítás távol-
keleti első 
bemutatása és a 
Tongji 
Egyetemmel való 
kapcsolatfelvétel. 
Tananyag átadása 
a magyar 
építészettörténet 
oktatásról. 

április 11. ASSC-vel való egyeztetés Hudec ház közös programjáról, Új 

Magyar Ornamentika Kiállítás megnyitása a Tongji Egyetemen, 

Együttműködési megállapodás előkészítése a Tongji Egyetemmel, Hudec 

film előkészítésével kapcsolatos tárgyalás a területi Önkormányzattal, 

Megbeszélés a Sanghaji Magyar Konzulátussal, Jiaotong egyetemmel, 

Hudec ház felmérés. április 12. Ningbo város Doquinan tó fejlesztésének 

meglátogatása, a Balatoni Fejlesztési Tanács együttműködésének 

támogatására előadás tartása. április 13 , Hudec háznál bejárás, tárgyalás. 

A MÉSZ elnökének előadása a Tongji Egyetemen „Távol a világban-

közel a kultúrában” címmel.  A Chongquingi Garden Expo előkészítése, 

tervezési feladatok egyeztetése. A pest megyei és debreceni kert területek 

kiválasztása, terveinek egyeztetése. A terveket a Garten Stúdió és 

Debrecen MJV készítette. 

KÜM, BBI 
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2011. június 
2-9. 

Singapore Singapore, 
2 fő 

UIA Council 
meeting 

Tárgyalás a Singapore-i Építész Szövetség elnökével -aki Makovecz Imre 

tanítványa – jövőbeli magyar építészeti kiállítás előkészítése Singapore-

ban, UIA Tokyo kongresszus előkészítése, prezentációk: V4 programok 

prezentáció, II. Régió programjairól beszámoló 

NKA 

2011.június 
16-21. 

Törökország Istambul, 2 
fő. 

UIA Presidents' 
meeting 

Az elmaradt Tel-Avivi elnöki találkozó pótlása, prezentációk: a II. régió 

programjai, a Visegrádi Négyek programjai, MÉSZ programjai. V4 

országok külön egyeztetése a tokiói választások előtt. 

NKA 

2011. június 
22-29. 

Kína Sanghaj, 3 
fő. 

A KÜM és a BBI 
képviseletében a 
tervek 
bemutatása a 
Hudec házra, a 
programok 
egyeztetése. 

Hudec ház bejárás a Hudec legutolsó (1940-es években) tulajdonosaival, 

prezentációk, helyi levéltárral egyeztetés, kerületi önkormányzattal 

szerződés előkészítés, ASSC-vel egyeztetés, Hudec-ház kivitelezőivel 

egyeztetés, egyeztetés a Park Hotel-el jövőbeni együttműködésről 

kulturális és diplomáciai programok lebonyolítására. 

KÜM, BBI 

2011. 
szeptember 
6- 

Kína szeptember 
8., Sanghaj, 
szeptember 
9., 
Changning 
kerület; 2 
fő. 

A Magyarországi 
infrastrukturális 
fejlesztések 
bemutatása a 
kormányközi 
megállapodásnak 
megfelelően 

Tongji Egyetem meghívására a Kínai Vasútfejlesztési Konferencián való 

előadás: Miért éppen Magyarország? címmel, prezentáció,  a Tongji 

Egyetem rektorhelyettesével és a kínai közlekedési miniszter helyettessel   

tárgyalás  A 6. Pekingi Nemzetközi Építészeti Expo kiállításán a magyar 

kiállítás helyszínének egyeztetése, a magyar építészeket bemutató 

kiállítások előkészítése. 

KÜM, BBI 

2011. 
szeptember 
22-október 
1. 

Japán Tokyo, 11 
fő 

Az 24. UIA 
Világkongresszus
án az UIA-n 
pozíciók 
megerősítése, V4 
szerepének 
növelése. 

Sikeres magyar előadások: Wesselényi Garai Andor, Magyar Péter, 

Csanády Gábor, Vukoszávjev Zorán, Janesch Péter, Kálmán Ernő. Új 

innovatív magyar tanulmányok és eljárások bemutatása: aximetri, zene és 

építészet, kartonart design. Lengyelország is bekerül a régió 

képviseletébe, így két V4-es ország van a régió vezetésében, a V4 súlya 

NKA 
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jelentősen megnövekedett. A lengyelekkel közös tokyoi V4 kiállításra 

felkérés. Magyarország megőrizte pozícióit, a régió növelte befolyását. 

2011. 
október 18-
28 

Kína Peking, 3 
fő. 

6. Kínai 
Építészeti Expo-
előadás tartása, 
kiadványok, 
prezentácók 

A hozadéka a MÉSZ mintegy 60 db. hazai és külföldi média-megjelenése.  

A  legnagyobb kínai építészirodákkal való kapcsolatfelvétel, a Magyar 

Külügyminisztérium Turisztika és a Nemzeti Erőforrás Minisztérium a 

felvette programjába a Hagyomány és Innováció kiállítást, ezzel elindult 

egy távol-keleti referencia kiállítással, a magyar irodák munkáinak és a 

magyar fejlesztési lehetőségek bemutatására.  

    okt.21. 
Sanghaj, 2 
fő. 

Hudec-szerződés 
aláírása 

Évente 30 nap bemutatkozási lehetőség Sanghajban ill. a Park Hotelben a 

magyar építészek számára. Magyar iroda tervezi a Hudec ház egy 

részének rekonstrukcióját. A szerződés aláírásán részt vett Hóvári János 

helyettes külügyi államtitkár, a pekingi magyar nagykövet, a sanghaji 

főkonzul, és a kulturális szakdiplomaták. 

    okt.23.  
Dongying, 
5 fő. 

"Hagyomány és 
innováció" 
kiállítás 
megnyitása 

A magyar irodák támogatása a városra elkészített európai típusú 

városfejlesztési tervek megvalósításában. A MÉSZ támogatja a városi 

vezetés felé a magyar irodák terveit és bemutatja annak gyökereit, és 

felajánlja közvetítését a várostervezési feladatokban. 

    okt.27.  
Peking, 
1+1 fő. 

"High level 
Culture Forum 
Europe-China" 
konferencián 
Magyarország 
képviselete  

A pekingi magyar kulturális szakdiplomaták program előkészítése a V4  

és a Hudec program alapján. Vezetője a kínai, osztrák kulturális 

szakdiplomata.       

KÜM, BBI, 
NKA külön 
pályázat 

2011. 
november 
14-21 

Kína Peking, 1 
fő 

További 
kiállítások 
előkészítése. 

További kiállításokról egyeztetés a magyar nagykövetségen a kiállítási 

anyagok tárolásának és továbbszállításának kapcsán. 

Chongquing 
város 
meghívása, és 
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  Kína Chongking, 
1 fő 

"Garden Expo"- 
n részvétel 

Találkozás a Sanghaji Építész Szövetség (ASSC) képviselőjével, magyar 

konzullal, főkonzullal. Sanghajban egyeztetés a 2012 évi programokról, a 

Park Hotel hasznosításáról, annak pályázati előkészítéséről, a Hudec Ház 

bemutatása a kerületi együttműködési nyilatkozat aláírásakor. A Garden 

Expo megnyitóján való részvétel, a Chongquingi Hagyomány és 

Innováció kiállítási terület megtekintése és előkészítési tárgyalás: a 2012 

tavaszán magas rangú kormánydelegáció programjába való illesztésről, 

költségviselése 

 
 

A költségek részletes kimutatása a mellékletben található. Minden egyes külföldi utazás célzott támogatásokból, pályázatokból, vagy a meghívó 
költségéből történt. 
 
 
Budapest, 2011. november 25. 
 
 
 
        Kálmán Ernő DLA 
         elnök 


