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-----------------------------------------------------------

Az Országos Kamara Hírei
-----------------------------------------------------------

Küldöttközgyűlés: 2003. 03. 28.
Az Országos Építészkamara elnöksége 
2003.  március  28-ra  évi  küldött-
közgyűlést  hívott  össze.  Az  esemény 
helyszíne a BMGE K. épület díszterme 
volt.
A  küldöttközgyűlésen  kb.  335  küldött 
jelent  meg. Megyei  kamaránkat képvi-
selő megjenet küldöttek: Borbély Lajos,  
Boros Pál,  Dóka József,  Gáspár Imre 
Elemér,  Öveges László,  Paksi  Csaba, 
Vásárhelyi Dániel  Részvételünk így 70 
%-os volt.
Kiadott napirend:
1. A MÉK elnökének beszámolója.

Oktatási  Munkabizottság  beszámo-
lója
Tervpályázati  és  Versenyfelügyeleti 
Munkabizottság beszámolója

2. MÉK  2002.  évi  költségvetési 
beszámolója

3. Etikai-Fegyelmi Bizottság elnökének 
beszámolója

4. A  Felügyelő  Bizottság  elnökének 
beszámolója

5. Beszámolók elfogadása (szavazás)
6. MÉK  Elnökségének  2003.  évi 

programja (vita, szavazás)
7. Magyar  Építész  kamara  2003.  évi 

költségvetése (vita, szavazás)
8. Pénzügyi  Szabályzat  módosítás 

előterjesztése (szavazás)
9. Jelölés:  a  MÉK  Etikai-Fegyelmi 

Bizottságba  póttagok,  a  MÉK  Kht. 
Felügyelő Bizottságba tagok jelölése

10. Választás
– a MÉK Etikai-Fegyelmi Bizottságba 
póttagok választása
– a MÉK Kht. Felügyelő Bizottságba 
tagok választása

11. Versenyszabályzat tervezet, szerzői 
jog

12. Alkalmasságon alapuló kiválasztási 
eljárás  ismertetése  (ACE-UIA-MÉK 
anyaga)

13. Zárszó

A küldöttek az egyes napirendi pontok 
megtárgyalása-megvitatása  után  azo-
kat  sorra  egyetértőleg  jóváhagyták, 
elfogadták.
A küldöttközgyűlés a  7. napirend pont 
megvitatása és szavazása után 2003. 
évre 32.000,– Ft/fő tagdíjat fogadott el.
 (A  kiadott  küldöttgyűlési  szöveges 
anyag  a  megyei  küldötteknél  teljes 
terjedelemben megtekinthető.)

V.D.

-----------------------------------------------------------

A Területi Kamara Hírei
-----------------------------------------------------------

Elnökségi ülés: 2003. 01. 14.
Az Elnökség 2003.  január 14-i  ülésén 
az alábbi kérdésekről tárgyalt:
• A  2002.  május  16-i  taggyűlésen 

felhatalmazást kapott az Elnökség, 
hogy a Mérnöki  Kamarával  közös 
tulajdonú  irodahelyiség 
vásárlásáról  tárgyaljon,  és 
utólagos  beszámolási 
kötelezettség  mellett  igény 
szükség szerint döntsön

A Mérnöki  Kamara  2002.  decem-
berében jelezte, hogy Kecskeméten 
a  Bercsényi  utcában  egy  most 
szerveződő társasházban lehetőség 
van  egy  66,0,  illetve  77,0  m2 
alapterületű  iroda  vásárlására 
180.000,- Ft/m2 + ÁFA költséggel.
Az  Építész  Kamara  Elnöksége  az 
ajánlatot megtárgyalta, és az alábbi 
döntést hozta:
a közös vásárlással egyetért,
–  anyagi  lehetőségei  miatt  a  66,0 
m2-es alapterületű iroda vásárlását 
támogatja,
– max. 40%-os tulajdonlás mellett,
– továbbá felhatalmazta az Elnököt 
a fentiek képviseletére.
A Mérnöki Kamara 2003. január 16-i 
ülésén  Borbély  Lajos  ismertette 
Elnökségünk  álláspontját,  amit  a 
Mérnöki  Kamara  Elnöksége  - 
megértve  lehetőségeinket  -  de 
elfogadni nem tudott. 
(A Megyei Mérnöki Kamara a 77,0 
m2-es  irodavásárlása  mellett  
döntött. szerk.)

• A tagság részéről  jelzés  érkezett, 
hogy  az  I.  fokú  építés  felügyeleti 
szerv felelős műszaki vezetői név-
jegyzékbe felvett műszaki vezetők-
től  megköveteli,  hogy  alkalma-
zottja,  vagy  legalább  megbízásos 
jogviszonyban  legyen  a  kivitelező 
vállalkozóval.  Az  Elnökség  az 
építés felügyeleti szerv jogszabály 
értelmezésével  nem  ért  egyet, 
ezért  megkereséssel  fordul  a 
Belügyminisztérium  Építésügyi 
Hivatalához állásfoglalás megadá-
sa végett. 

Az  Elnökség  tagsági  ügyekkel 
kapcsolatos határozatai:
• Isic  Zsuzsanna  okl.  üzemmér-

nököt  É3  jogosultsággal  tagjai 
sorába felvette. Tagsági szám: É2 
03-0316. 

• Fekete  Gáspár építészmérnököt 
É3  jogosultsággal  tagjai  sorába 
felvette.  Tagsági  szám:  É3-03-
0315.
(Az Elnökség a novemberi ülésén 
úgy  döntött,  hogy  a  januári  első 
ülésen  tárgyalja  meg  a  főiskolai 
végzettségű  építészmérnökök 
2002. 12. 31-ig szabályosan beér-
kezett kérelmeit. szerk.)

-----------------------------------------------------------

Elnökségi ülés: 2003. 03. 14.
Az Elnökség 2003. március 18-i ülésén 
az alábbi kérdésekről tárgyalt:
• Kecskemét  Város  általános 

rendezési  terveinek  készítése 
kapcsán az Építész Kamara és a 
Mérnöki  Kamara  segítségét  aján-
lotta fel Kecskemét Város képvise-
lő  testületének.  Az  Elnökség  a 
megállapodás  megkötésére  feljo-
gosította Borbély Lajos elnököt.

• A  kamarában  jelenleg  könyv-
vizsgálat  folyik,  a vizsgálat  felöleli 
az  elmúlt  két  év  gazdálkodását, 
illetve a 2002. évi mérleget.

• Az Elnökség a 2003. március 28-i 
MÉK Küldöttgyűlés  anyagát  meg-
tárgyalta,  és  az  előterjesztéseket 
támogatta.

Az  Elnökség  tagsági  ügyekkel 
kapcsolatos határozatai:

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Felelős kiadó: Borbély Lajos területi elnök   Felelős szerkesztő: Vas Tibor 

Szerkesztőség: 6000 Kecskemét, Pf 486  —  Tel/fax: (76) 482-916  —  e-mail: epitmuh@axelero.hu
A Bács-Kiskun Megyei Építész Kamara címe: 6000 Kecskemét, Rákóczi út 2. Tel/fax: (76) 505 793,  505 794

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



• Monus  Krisztián  okl.  építész-
mérnököt É2 jogosultsággal  tagjai 
sorába felvette. Tagsági szám: É2 
03-0317. 

• Vidéki  István  okl.  magasépítési 
üzemmérnök építész  kamarai 
tagsági  viszonyáról  2002. 
december  31-i  hatállyal  történő 
lemondását tudomásul vette, tagjai 
sorából törölte. 

• Csákváry János okl. építőmérnök 
(tags.sz.:  03-0267)  kérésére 
tagsági  viszonyát  2003.  január  1-
től 2003. 12. 31-ig felfüggeszti.

• Baróti Sándor építőipari technikus 
(ÉK-03-7056)  tervezői  jogosultsá-
gáról  lemondott,  a  tervezői 
névjegyzékből a titkárság törölte.

Csizmás Ferenc

-----------------------------------------------------------

§ § §
-----------------------------------------------------------
2003.  január  1-től  érvényes  építés-
hatósági eljárási illetékek a 2002. évi 
XLII. tv. alapján
Megjelent  a  Magyar  Közlöny  141. 
számában 2002. november 15-én

Elvi építéshatósági kérelmek:
–  Elvi  telekalakítási  engedély  telken-
ként: ...........................................  5.000
– Elvi építéshatósági engedély (kivéve 
az elvi telekalakítást)...................15.000
Építéshatósági engedély kérelmek:
– Telekalakítási engedély telkenként
..................................................... 5.000
Építési:
–  Új  lakóépület,  valamint  rendeltetés-
szerű használatával összefüggő rendel-
tetésű  új  építmény  építésére,  illetőleg 
meglévő  ilyen  építmény  bővítésére 
vonatkozó engedélynél önálló rendelte-
tési egységenként ..................... 10.000
– Egyéb rendeltetésű építmény építési 
engedély:

– önálló rendeltetési  egységenként 
250 m2 nettó alapterületig ... 15.000
– 250 nettó alapterület felett rendel-
tetési egységenként ............ 50.000

–  Meglévő  építmény  átalakítása, 
felújítása,  helyreállítása,  korszerűsí-
tése, elmozdítása ...................... 10.000
–  Egyéb  rendeltetésű0  építmény 
bővítése .................................... 10.000
–  Műtárgy  (pl.  zárt  szennyvíztároló), 
valamint  egyéb  építési  tevékenységre 
(pl. kerítés, reklámtábla, antenna stb.)
................................................... 10.000
–  Felvonó,  mozgólépcső,  mozgójárda 
építésére ................................... 15.000

Fennmaradási:
– Az előbb felsoroltak szerint,  mint az 
építési engedélyeknél
Módosított építéshatósági engedély
................................................... 10.000
Használatbavételi:
– Önálló rendeltetési egységenként
................................................... 10.000
– Bejelentés köteles (építményen: por-
tál,  kirakatszekrény,  védőtető,  előtető, 
üzleti  ernyőszerkezet; hirdetés és rek-
lámcélú építmény vagy szerkezet, rek-
lám-,  cég-  vagy  címtábla,  fényreklám, 
közterületen:  park,  sportpálya,  játszó-
tér, szobor, kerítés; terepszint megvál-
toztatása; mesterséges szellőztetés (pl. 
klíma)  és  égéstermék  kivezetés  (pl. 
konvektor);  védett  területen  építmény 
felületképzésének  felújítása,  homlok-
zaton vezetékek létesítése .......... 2.000
Rendeltetés megváltoztatás:
–  Önálló  rendeltetési  egységenként 
10.000
Építésrendészeti eljárás ......... 10.000
Szakhatósági  nyilatkozat,  névátírás, 
engedély meghosszabbítás . . 10.000 
Az országos szakmai követelmények 
előírásaitól  eltérő  műszaki  megol-
dásra vonatkozó engedélynél .10.000
Fellebbezés .............................. 20.000

Csizmás Ferenc

-----------------------------------------------------------

Konferencia
-----------------------------------------------------------

FIGYELEM !
A  Bács-Kiskun  Megyei  Mérnök  és 
Épí-tész Kamara egy napos szakmai 
konfe-renciát  szervez  2003.  április 
18-án.

ÉPÜLETFIZIKA
GYAKORLÓ MÉRNÖKÖKNEK ÉS 

ÉPÍTÉSZEKNEK
címmel.
A  konferencia  célja  aszakmai 
ismeretek  bővítése  és  a  meglévők 
frissítése.
A meghívót  küldjük — jegyezd elő! 
(büfé lesz)

Borbély Lajos

-----------------------------------------------------------

Hírek - Események
-----------------------------------------------------------

KECSKEMÉT
ÚJ SZABÁLYOZÁSI TERVE

–  Kecskemét  Megyei  Jogú  Város 
Közgyűlésének  Városrendezési  és 
Városüzemeltetési  Bizottsága  felkérte 
az  Építész  Kamarát,  hogy  mondjon 

véleményt  a  készülő  ÁRT.szerkezeti 
előtervéről.
A kért  véleményt  megadtuk,  melyhez 
írásos  szakmai  véleményt  adott 
Vásárhelyi  Dániel,  Szilberhorn  Erzsé-
bet,  Boros  Pál,  Losonczy  László  és 
Borbély Lajos.

A  Bizottság  február  5-ei  ülésén  a 
kamarai véleményt Borbély Lajos elnök 
ismertette, egyben felajánlotta, hogy a 
Kamara  igény  szükség  szerint  a 
jövőben  is  munkát  vállal  az  ÁRT 
alakításában.  Marczi  Albert  bizottsági 
elnök  a  felajánlást  örömmel  fogadta, 
továbbá  a  részletek,  a  munkamenet 
tisztázása  érdekében  egyeztető  meg-
beszélést kezdeményezett (szerk.).

-----------------------------------------------------------

TALÁLKOZÓ

– Jó hangulatú, baráti  találkozó volt  a 
múlt évben megrendezésre került jeles 
korfordulósaink  (60.  és  70.  évet 
betöltött) köszöntése.
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Az írásos tudósítás  helyett  közöljük  a 
találkozó képeit,  valamint az Elnökség 
kezdeményezésének  fogadtatását. 
(szerk.)

BÁCS-KISKUN MEGYEI ÉPÍTÉSZ 
KAMARA
Borbély Lajos
elnök úr részére
6000. Kecskemét,
Rákóczi u. 2.

Tisztelt Elnök Úr – kedves Lajos!

Meglepődve  és  megilletődéssel  
olvastam kedves leveledet,  mellyel  az 
éppen soron következő, de tíz év után 
ismét  nullával  végződő  sorszámú 
születésnapon  alkalmából  december 
12-ére  a  megyei  Építész  Kamara 
nevében ebédre invitálsz.

Manapság  fehér  holló  gyakoriságúak 
az  ilyen  figyelmességek  (melyeknek 
utoljára  boldog  tervező  vállalatos 
éveimben  voltam  részese!)  és  ennél  
fogva  talán  nem  is  kell  külön 
indokolnom, magyaráznom az igen jól  
eső meglepődésemet és a meghívásért  
való szívből jövő köszönetemet.

Őszinte  örömmel  részt  is  vennék  az 
ebéden,  de  haladott  korom  ellenére 
még mindig teljes  napi  elfoglaltsággal  
dolgozom, és december 12-én a sajnos 
nem  halasztható  munkahelyi  ügyeim 
miatt előre láthatólag a nap nagyobbik 
részében nem leszek Kecskeméten.

Kérlek  ezért,  fogadd  el  ezeket  a 
soraimat  a  távolmaradásom 

kimentésére és szívből kívánok Neked, 
a  jelenlévőknek,  az  egész  megyei  
Építész  Kamarának  békés,  boldog 
karácsonyt,  jó egészséget és örömteli  
új esztendőt.

Baráti üdvözlettel
Bajzik László

(az É2-03-0026 számú kamarai tag.
Kecskemét, 2002. december 7.

TOVÁBBI KÉPEK A TALÁLKOZÓRÓL

összeállította: Vasti és Csizmás Ferenc
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-----------------------------------------------------------

Pályázatok
-----------------------------------------------------------

Tetõtér-díj 2003
Az Alaprajz folyóirat és a Velux 

közös, nyilvános pályázata
A pályázat célja:
– Az építészeti, esztétikai szempont-ból 
igényes  tetõterek  népszerűsí-tése,  a 
figyelem  felhívása  e  gyakran  a 
szükségleti építészet körébe száműzött 
feladatra;
– A kiváló szinten tervezett és épített, 
igényes  tetõterek  megismerése  és 
bemutatása.
A pályázatot  egyetlen,  lakóház-otthon 
kategóriában hirdetik meg.
A pályázatra olyan tetõtér-beépítéssel, 
tetõtéri  bõvítéssel,  tetõtér-beépítéses 
épület tetõterével lehet pályázni, ame-
lyet 1999. január 1. után vettek haszná-
latba,  és  még  nem  publikáltak. 
Pályázhat az épület tervezõje, illetve a 
tervezõ  beleegyezésével  a  kivitelezõ 
vagy  az  építtetõ.  A  pályázónak  jogi 
felelõsséggel nyilatkoznia kell, hogy az 
építésben  részt  vevõ  többi  fél  (kivite-
lezõ,  építtetõ,  megrendelõ,  beruházó, 
tulajdonos, használó, üzemeltetõ, bérlõ, 
lakó)  a  pályázati  részvétel  ellen  nem 
emel  kifogást,  és  az  épület  nyilvános 
szereplését nem ellenzi. A tetõtér zsűri 
általi megtekintését biztosítani kell.
Benyújtandó munkarészek:
–  Egységes,  kitöltött  adatlap  (a  kiadó 
címén átvehetõ,  illetve letölthetõ (RTF 
formátum, 7 kB);
– Legalább két külsõ és két belsõ fotó, 
legalább 10x15 centiméteres méretben; 
– Alaprajz(ok), metszet(ek) a megértés-
hez szükséges számba, min. A3 méret
– Műszaki leírás, alkalmazott anyagok 
megnevezése.
Díjazás:
A  zsűri  négy  díjat  ad  ki  készpénz 
formájában, az alábbi összegekben:
Lakás-otthon kategória:
• I. díj:  350.000,– Ft
• II. díj:  250.000,– Ft
• III. díj:  150.000,– Ft
VELUX különdíj:
• 300.000 Ft 
A nyertes pályázatokat az Alaprajz és 
más folyóiratok bemutatják, valamint a 
VELUX Továbbképzési  Központ  (1031 
Bp., Zsófia u. 7.) kiállítótermében 2003. 
április 28. - május 16. között az összes 
beérkezett  pályázatot  kiállítják.  A 
VELUX különdíjra a kiállítást megtekin-
tõk is szavazhatnak,  minden szavazó-
nak ajándékkal kedveskedik a VELUX.

Zsűri:  Cságoly  Ferenc DLA (BMGE 
Középülettervezési  Tanszékvezetõ,  a 
zsűri  elnöke),  Csanády Pál (okl.  épí-
tész,  Alaprajz  fõszerkesztõ),  Tornócz-
ky  Mónika (okl.  építész,  VELUX 
Magyar-ország  Kft.),  Hegedűs  Péter 
DLA  (okl.  építész,  vezetõ  tervezõ), 
Hõnich  Richárd (okl.  építész,  vezetõ 
tervezõ, MÉK delegált)
Határidõ:  2003. 04. 22-ig kell postára 
adni, vagy a kiadónál leadni.
Cím:  BertelsmannSpringer  Magyaror-
szág Kft., 1124 Budapest, Németvölgyi 
út 114., hétköznap 8.30-16.00
-----------------------------------------------------------

Pályázat a Fogorvostudományi 
Kar Oktatási Centrum 

megvalósítására
A  Semmelweis  Egyetem  (1085 
Budapest,  Üllõi út  26.)  és az Oktatási 
Minisztérium (1055 Budapest, Szalay u. 
10-14.)  "Nyilvános  Tervezési  Verseny-
pályázatot"  hirdet  a  Budapest  VIII. 
kerület, Szentkirályi utca 47. alatti (volt 
Pátria  Nyomda épülete)  ingatlan  terü-
letén  a  Fogorvostudományi  Kar  Okta-
tási  Centrum  megvalósítására.  A 
Tervezési  Versenypályázat  tárgya  a 
meglévõ  ingatlanon  a  Fogorvos-tudo-
mányi  Kar  részére  olyan  korszerű 
oktatási  központ  létrehozása,  amely  a 
jelenleg  több  helyen  működõ  oktatási 
intézetek  egy  helyre  telepítésével 
biztosítja  a  fogorvosképzés  teljes 
vertikumát.  A Kiíró  a  pályázat  kereté-
ben  kívánja  kiválasztani  a  megvalósí-
tásra  legalkalmasabb  terveket  és  a 
tervezõt (tervezõket).

A  tervpályázati  kiírási  dokumentáció 
átvehetõ  2003.  február  24-tõl  május 
26-ig, munkanapokon 8-13 óra között a 
Semmelweis  Egyetem  Műszaki 
Fõosztályán.,  Budapest  VIII.,  Rökk 
Szilárd u. 13. I em. 103. sz. iroda.

A  kiírási  dokumentáció  megvásárlá-
sának  összegét,  20  000  Ft  +  áfa,  a 
Semmelweis Egyetem MÁK 10032000-
000283243-00000000  számlájára  kell 
befizetni  átutalással  vagy a dokumen-
táció  átvételének  helyszínén  kapható 
csekken.

A  pályázaton  az  a  tervezõ,  tervezõ-
csoport vehet részt, aki a kiírási doku-
mentációt  megvásárolta,  a  pályázatot 
benyújtotta,  a  kiírás  feltételeit  magára 
nézve  kötelezõnek  elfogadta,  akivel 
szemben a 16/1998. KTM rendelet 10. 
§-a  szerinti  kizáró  ok  egyike  sem  áll 
fenn, és a pályázó vagy tervezõcsoport 
esetén a csoport vezetõje "É-1 Vezetõ 
tervezõ" jogosultsággal rendelkezik.

A  tervpályázat  benyújtásának  határ-
ideje: 2003. május 26.

A bírálóbizottság összetétele:
elnök: dr. Fiala István, Oktatási Minisz-
térium;  társelnök:  prof.  dr.  Zelles 
Tivadar, Semmelweis Egyetem; tagok: 
Müller  Emil,  Oktatási  Minisztérium; 
Szilágyi Béla,  Egészségügyi Szociális 
és  Családügyi  Minisztérium;  Balázs 
László,  Józsefvárosi  Ónkormányzat; 
Patonai Dénes és  Szűts Zsuzsa, Ma-
gyar  Építész  Kamara;  Töreky  Dezsõ, 
Magyar Építõművészek Szövetsége és 
Varga László, Semmelweis Egyetem.

Az Építész Fórum alapján 
összeállította: Vasti

-----------------------------------------------------------

Szakkönyv
-----------------------------------------------------------

Déry Attila: Történeti anyagtan
"E  KÖNYV  a  Történeti  anyagtan 
folytatása. Akár az előző kötet, ez sem 
szabályos építéskivitelezési szakkönyv. 
Azt mondtuk akkor, hogy 'aki  valamely 
épület  felépítésének menetéhez részl-
etes és alapos segédletet óhajt, megta-
lálhatja  a  szakma  közismert  és 
hasznos  régi  és  új  alapműveiben...  
Nem  is  ajánlatos  az  építést  mint  
gyakorlati  szakmát  csak  könyvből  
tanulni,  és  még  kevésbé  ajánlható,  
hogy valaki tapasz-talat nélkül, csupán 
elméleti  ismereteire  támaszkodva 
fogjon  ilyen  feladathoz'.  Hozzátettük 
még, hogy 'e könyv a már megszerzett  
tudás  és  gyakorlati  isme-retek 
kiegészítője.  Azokat  a  régi  építési 
eljárásokat foglalja össze, amelyek az 
elmúlt  évtizedekben  vagy  évszáza-
dokban már feledésbe merültek'.
Mindez  e  kötetre  is  igaz.  Akit  az 
építészet  története  érdekel,  vagy  aki 
régi épületekkel kapcsolatba kerül, pl. a 
tulajdonos,  a  helyreállító  tervező  vagy 
akár a kivitelező, illetve annak bármely 
szakipari alvállalkozója, annak érdemes 
ismernie  a  múlt  építészeti  elveit  és 
gyakorlatát. Az első, anyagtani kötet a 
régi  anyagösszetételeket  és  technoló-
giákat ismertette, e második, szerkezeti 
kötet  pedig  az  egyes  szerkezeteket 
foglalja össze...."
Olvashatjuk a bevezetőben.
A 300 oldalon részletes leírásokkal és 
gazdag ábraanyaggal megtöltött  muta-
tós megjelenésű könyvet mi is ajánljuk 
a szakmát gyakorló és szerető minden 
kollégánknak.
A  kötet  a  TERC  Kft  gondozásában 
jelent  meg 2002-ben,  s  itt  szerezhető 
be kedvezményesen. (ár: ?)

Vasti
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