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2004…!?
A napokban egy régi megsárgult, 1939-
ből  való  statisztikai  évkönyv  került  a 
kezembe. Az évkönyvet tanulmányozva 
a  mai  szemmel  érdekes  össze-
hasonlításokat találtam. Többek között 
a  társadalmi  fejezet  alatt  fedeztem fel 
az  akkori  idők  szakmáinak  -  ma  úgy 
mondhatnánk  TOP-listáját.  A  rangsort 
1200  megkérdezett  személy  válasza 
alakította  ki,  a  társadalmi  elismertség 
és  az  egyes  szakmák  vélt  éves 
jövedelme alapján.
A lista  lenyűgöző,  a  banki  (pénzügyi) 
szakember  és  a  közjegyző  után  a 
mérnök  az  előkelő  harmadik  helyet 
foglalta  el,  maga  mögött  tudva  olyan 
szakmákat,  amelyek  elsajátításáért  a 
70-es, 80-as években az egyetemeken 
"közelharc"  folyt  és  elvégzése  biztos 
egzisztenciát jelentett.
Szóval, innen jutott eszembe, vajon hol 
tarthatunk  ma!?  A  jelen  statisztikai 
méréseit  nem ismerve -  ha egyáltalán 
van  ilyen  -  számomra  úgy  tűnik, 
pozíciót  vesztettünk,  de  nagyon. 
Mondom ezt azért, mert szakmánkat a 
90-es évek eleje óta folyamatos kudarc 
éri. Megalapozott szakmai véleményün-
ket a politika, a tőke - ha számára nem 
megfelelő - erőből elsöpri. Mindezt teszi 
úgy,  hogy  érdeksérelem  nélkül  eléri 
céljait,  megtalálja  a  terveit  valóra 
váltani  képes  személyt  vagy  szakmai 
szervezetet. Mondhatnánk azt is, ez a 
világ rendje.
Hogy  mégsem  mondjuk,  annak  csak 
egy oka van,  hogy az építészet  több, 
mint  egy  szűk  csoport  érdekeinek 
kifejezője - lényegesen több annál! Meg 
kell,  hogy  feleljen  a  köznek,  még  ha 
privát  beruházás  is  szolgálja 
települését,  lakói  kényelmét  és  vegye 
figyelembe a használók véleményét. 
A  demokrácia  tizennegyedik  évében 
semmi sem indokolhatja  a  közt  érintő 
várospolitika hiányát. Mert mind tudjuk, 
csak  a  nyíltságon  és  a  nyitottságon 
keresztül  érvényesülhet  a  mindenki 
számára áhított közjó - amelynek alakí-
tója  is  részese  a  települését,  városát 
építő tervező mérnök is.
Írásom címéül 2004. évet adtam. Várva 
az  új  évtől,  hogy  a  mérnöki  munka 

megbecsültebb  lesz,  hogy  belátjuk  és 
beláttatjuk,  hogy  a  köz  javára  alkotni 
együtt  és  nem  a  másik  kizárásával 
lehet.  Hogy  ne  így  legyen,  kell  az 
egymás iránti bizalom, a köz tisztelete.
Ha  ezt  megértettük  és  "csak  ennyit" 
elérünk,  a  mérnök  név  megint  szép 
lesz…
Tegyünk érte, hogy így legyen!

Borbély Lajos
Bács-Kiskun Megyei Építész Kamara

elnöke

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

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

Elnökségi ülés
2003. április 29.
Borbély Lajos előterjesztésében az 
Elnökség az alábbi kérdésekről 
tárgyalt:
• A  könyvvizsgálói  jelentés  példás 

gazdálkodás és számviteli tevékeny-
séget állapított meg, egyedüli probl-
émaként merült fel - mely egyébként 
a megyei kamarák gyakorlatában is 
vitás - a tagdíjak előzetes számlázá-
si kötelezettsége. 

• A  kamara  egyszerűsített  mérlege 
elkészült, a 2002. évi eredményünk 
1.402 E Ft. 

• Éber  András EFB  elnöki  és  MÉK 
küldötti  tisztségéről  lemondott. 
Lemondását  azzal  indokolta,  hogy 
főiskolai  elfoglaltsága miatt  közéleti 
tevékenységet nem kíván folytatni. 

• A Felügyelő Bizottság április 15-én 
ülést  tartott,  és  elfogadta  a  2002. 
gazdálkodásról szóló beszámolót, és 
a 2002. évi egyszerűsített mérleget. 
Tudomásul  vette  a  könyvvizsgálói 
jelentést. 
Az  Alapszabály  12.  §  4/b  pontja 
alapján  a  Bács-Kiskun  Megyei 
Építész  Kamara  tisztségviselőinek 
(elnökség,  bizottságok,  küldöttek) 
mandátumát  2005.  május  31-ig 
meghosszabbította.  Felhívta  az 
Elnökséget,  hogy  az  időközben 
megüresedett  tisztségek  a  követ-
kező  taggyűlésen  részleges  tiszt-
újítással kerüljenek betöltésre.

• Az  Elnökség  az  írásban  kiküldött 
anyag  alapján,  soron  következő 
taggyűlés
-  napirendjét;
-  az  Elnökség  munkájáról  szóló 
beszámolót;
-  a  2002.  évi  gazdálkodásról  szóló 
egyszerűsített  beszámolót  és 
mérleget;
-  a 2003. évi költségvetés tervezetét 
elfogadta,  és  a  taggyűlésnek  elfo-
gadásra ajánlja. 

• Az Elnökség az Alapszabály alapján 
megválasztotta  a  jelölő  bizottságot 
Öveges  Lászlót  elnöknek,  Dóka 
Józsefet  tagnak,  Rédeiné  Bondor 
Klárát  tagnak,  továbbá a  szavazat-
szedő  bizottságba  javasolja:  ifj. 
Király  Józsefet  elnöknek,  Babud 
Lászlót  tagnak,  Bozsó  Ferencet 
tagnak.

• Az Elnökség a 2003. évi taggyűlést 
május 20 -ára hívja össze, amennyi-
ben  nem  határozatképes,  a  követ-
kező taggyűlés időpontja jún. 3.

Az Elnökség tagsági ügyben az alábbi 
határozatot hozta: 
Mészöly Csaba (1974) okl. építészt É2 
jogosultsággal kamaránk tagjai  sorába 
felvette. Tagsági száma: 03-0318.

Csizmás Ferenc

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

Rendes évi taggyűlés
2003. május 20.
Borbély  Lajos elnök Úr  a taggyűlést  - 
mintegy  20  perces  várakozás  után  - 
megnyitja,  és  megállapítja,  hogy  az 
nem  határozatképes.  A  határozat-
képességhez szükséges 143 fő (50% + 
1 fő) helyett, 27 fő (9%) jelent meg és 
bejelenti,  hogy a következő taggyűlést 
június  3-ára  hívja  össze,  és  ezzel  a 
taggyűlést bezárta. 
Az  ülés  fórummá  alakult  át,  ahol 
Borbély Lajos a következőkről tájékoz-
tatta a megjelenteket. 
• A  Mérnöki  Kamarával  kapcsolatos 

irodavásárlás  meghiúsult,  de  ezt 
nem vetjük el,  a taggyűlésen ismét 
napirendre tűzzük.
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• Országos jelenség,  hogy a taggyű-
léseket  csak  második,  harmadik 
alkalomra lehet  megtartani,  ezért  a 
Minisztérium  az  országos  Kamara 
javaslatára  már  javasolja  kamarai 
módosítását  a  taggyűlések  határo-
zatképességéhez  szükséges  lét-
számmal kapcsolatban. Feltehetően 
visszatérnek  a  régi  szabályra,  mi-
szerint, ha nincs meg az 50% + 1 fő, 
akkor félóra múlva össze lehet hívni 
a  taggyűlést,  de  továbbra  is  10% 
lesz a megkövetelt alsó határ. 

• A felvetett kérdésekkel kapcsolatban 
élénk vita  alakult  ki,  a hozzászólók 
egyetértésüket fejezték ki. 

C
Csizmás Ferenc

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

Megismételt taggyűlés
2003. június 3.
Borbély  Lajos  elnök  úr  a  taggyűlést 
megnyitja,  és megállapítja, hogy hatá-
rozatképes,  mivel  a  megismételt  tag-
gyűlésen  33  fő  (12%)  jelent  meg.  A 
határozatképességhez  a  284  tagból 
legalább 29 főnek kell megjelennie. 
A  taggyűlés  tisztségviselői:  levezető 
elnök  Vásárhelyi  Dániel,  jegyzőkönyv-
vezető  Csizmás  Ferenc,  jegyzőkönyv 
hitelesítő Dóka József, Fazekas Mihály.
Borbély  Lajos  a  napirend  elfogadása 
után az írásos beszámolót kiegészítette 
a következőkkel:

• Az EU csatlakozással kapcsolatban 
a kamarai tagság köré védelmi hálót 
kell  vonni,  azaz biztosítani  kell  azt, 
hogy a külföldi  építészek ne legye-
nek jobb helyzetben nálunk.  Ennek 
egyik  fontos  állomása  lehet,  pl.  a 
kamarai vizsga, ahol külföldi építész, 
ha  Magyarországon  kíván  tervezni, 
vizsgát tesz arról,  hogy ismeri  azo-
kat a szabályokat, követelményeket, 
hatósági  eljárásokat,  melyek  az 
építésztervezést meghatározzák. 

• Korszerűsíteni  kell  a  kamarai 
törvény  egyes  elemeit,  a  Mérnöki 
Kamara  és az Építész Kamara kö-
zös  előterjesztését  a  Belügyminisz-
térium  elfogadta,  előreláthatóan  el-
marad  az  az  előírás,  hogy  a  meg-
ismételt  taggyűlést  15-60  napon 
belül  kell  megtartani.  Félóra  múlva 
megtartható,  ha  a  tagság  legalább 
10%-a  jelen  van.  A törvény  módo-
sítására  az  építési  törvény  módo-
sításával  együtt  kerülhet  a  Parla-
ment elé. 

• Ismételten  a  Mérnöki  Kamarával 
közös  irodahelyiségről.  A  Mérnöki 
Kamara elköltözött a Klapka utcában 
vásárolt irodájába, de kicsinek tartja. 

Továbbra  is  célja,  hogy  nagyobb 
irodát tudjon venni, és ezt az Építész 
Kamarával kívánja elérni. Az Elnök-
ség  nevében  szeretném  kérni  a 
taggyűlést,  hogy  hatalmazzon  fel 
bennünket, hogy - jógazda gondos-
ságával  eljárva  -  amennyiben  talál 
olyan  lehetőséget  az  irodavásár-
lásra,  akkor  a  Mérnöki  Kamarával 
közösen vehessen megfelelő irodát. 

• A BM Építésügyi  Hivatalhoz  előter-
jesztéssel  éltünk  azzal  kapcsolat-
ban,  hogy  a  Bács-Kiskun  megyei 
építés-felügyeleti szervek az építés-
felügyeleti vizsgálatok során megkö-
vetelték,  hogy  a  felelős  műszaki 
vezető  alkalmazottja,  illetve  megbí-
zásos  jogviszonyban  legyen  a  kivi-
telező  vállalkozóval.  Úgy  ítéltük 
meg,  hogy  a  hatóság  álláspontja 
hátrányos azokra a tervező kollegák-
ra,  akik  a  kivitelezővel  állapodnak 
meg  a  felelős  műszaki  vezetői  fel-
adat ellátására.

• Az Építésügyi Hivatal álláspontunkat 
nem  fogadta  el,  ezért  felhívom  a 
kollegák  figyelmét,  hogy  a  felelős 
műszaki  irányítás  nagy,  anyagi  és 
erkölcsi  kockázattal  járó,  különösen 
felelősségteljes  feladat,  melyet  el-
vállalás előtt alaposan fontolóra kell 
venni.

• Jelentős  eredményünk  az  "Építész 
Lap" negyedévenkénti megjelenése, 
amit  nem  kis  fáradtsággal  sikerül 
biztosítani,  mert  mi  építészek  olya-
nok vagyunk, akik inkább rajzolunk, 
vagy  sokat  beszélünk,  de  nehezen 
írunk.  Az  újság  ezért  hullámzó 
színvonalú, de sokszor komoly infor-
mációkat közlünk. Az Építészműhely 
Kft-vel  úgy  állapodtunk  meg,  hogy 
kéthavonta jelenik meg az újság 300 
pld-ban, jelképes 15.000,- Ft-ot fize-
tünk egy-egy szám megjelenéséért, 
ami a nyomdaköltséget és részben a 
tördelés költségét fedezi. Engedjétek 
meg,  hogy  mindannyiunk  nevében 
megköszönjem  Vas  Tibor  főszer-
kesztő kollegának áldozatos munká-
ját (taps), amivel az újságot csinálja, 
mivel  ez  a  tevékenysége  valóban 
önzetlen, ezért  mindannyiunk nevé-
ben  könyvjutalmat adjak át.

• Az  Építészeti  Világnap  alkalmából 
építészeti  kiállítást  rendeztünk  a 
Kecskeméti  Katona  József  Megyei 
Könyvtár  Konferencia  termében, 
több  jeles  tervező  cég  az  elmúlt 
években megépült  alkotásaival  iga-
zolta az építészet és az öröklött kör-
nyezet közötti kapcsolat megteremt-
hetőségét. A kiállítási anyagok elké-
szítését  a  bemutatott  épületek  kivi-
telezői szponzorálták.

• A  2002.  évi  költségvetés  rende-
zetten  teljesült,  takarékos  stabil 
gazdálkodás  volt  jellemző.  A 2002. 
évi  mérleg  felülvizsgálatáról  könyv-
vizsgálói  jelentés  készült,  a  könyv-
vizsgáló szabálytalanságot nem álla-
pított  meg,  hiányosságot  nem  tárt 
fel. Ezt az írásban megküldött anyag 
tartalmazza.  Egyetlen  hiányosság-
ként  emelte  ki  a  könyvvizsgálat  az 
előzetes  számlaadási  kötelezett-
séget, melyet ez évtől bevezetünk. 

Az Elnökség, a Felügyelő Bizottság, az 
Etikai-  Fegyelmi  Bizottság  beszámo-
lóját a taggyűlés 33 igen, ellenszavazat 
és tartózkodás nélkül elfogadta. 

2/2003 (V. 20.) BKMÉK Tgy.h.:
A BKMÉK Taggyűlése 
• Az Elnökség beszámolóját a tavalyi 

év szakmai és gazdasági  feladatai-
nak teljesítéséről, 

• A  Bács-Kiskun  Megyei  Építész 
Kamara  2002.  december  31-i  egy-
szerűsített  mérlegét  -  melyben  az 
eszközök és források egyező végö-
sszege 8917 eFt;  a  mérleg szerinti 
eredménye:  1402 eFt;  -  valamint  a 
2002.  évre  vonatkozó  eredmény 
levezetését, azaz: az egyszerűsített 
beszámolóját;

• A Felügyelő Bizottság jelentését;
• Az  Etikai  és  Fegyelmi  Bizottság 

jelentését elfogadja. 
Borbély Lajos ismertetése után a 2003. 
évi költségvetés és az irodaház vásár-
lással kapcsolatos határozati javaslatot 
a taggyűlés 31 igen, 2 nem, 0 tartózko-
dás szavazattal elfogadta.

3/2003 (V. 20.) BKMÉK Tgy.h.:
1.)  A BKMÉK Taggyűlése a 2003.  évi 
költségvetést elfogadja.
2.)  A  taggyűlés  felhatalmazza  az 
Elnökséget, hogy utólagos beszámolási 
kötelezettség mellett a dologi kiadások 
között  igény,  szükség  szerint  –  de  a 
takarékos  gazdálkodás  szem  előtt 
tartásával,  átcsoportosításokat,  illetve 
egyes tételek esetében emelést hajtson 
végre.
3.) A taggyűlés a Bács-Kiskun Megyei 
Építész  Kamara  tisztségviselőinek 
tiszteletdíjára tett javaslatot elfogadja. 

4/2003. (V.20.) BKMÉK Tgy. h.:
A  taggyűlés  felhatalmazza  az 
Elnökséget,  hogy  a  jógazda  gondos-
ságával  eljárva,  szem  előtt  tartva  a 
kamara anyagi helyzetét és folyamatos 
működőképességét, a felügyelő bizott-
ság ellenőrzésével és jóváhagyásával a 
két  taggyűlés  között  utólagos  beszá-
molási  kötelezettség mellett  iroda  cél-
jára ingatlant vásároljon.
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Öveges László a jelölő bizottság elnöke 
tájékoztatója a Jelölő Bizottság munká-
járól:
Tigyi  Zsuzsa okl.  építészmérnök 
elnökségi  tag,  a  megyéből  elköltözött 
2002. év őszén, a Pest Megyei Építész 
Kamara tagja lett,  tisztsége megszűnt, 
ezért  helyére  új  elnökségi  tagot  kell 
választani.
Éber András okl. építészmérnök kolle-
gánk,  mint  az  Etikai-  Fegyelmi  Bizott-
ság jelentésében olvasható,  lemondott 
elnöki  posztjáról  és  MÉK  küldötti 
tisztségéről. Helyére a taggyűlésnek új 
EFB  tagot,  a  bizottságnak  pedig  új 
elnököt kell választania.
A MÉK Küldöttgyűlésébe 10 fő küldöttet 
delegálhatunk  a  taglétszám  alapján. 
(30 fő  után  1 fő  küldött).  Jelenleg  10 
küldött  és  1  pótküldött  van.  A vidéki 
kamarák  elnökségei  úgy  ítélik  meg, 
hogy a MÉK Küldöttgyűléseken a vidéki 
küldöttek  teljes  létszámú  jelenlétére 
minden esetben szükség van. Ez csak 
úgy  biztosítható,  ha  a  küldött  akadá-
lyoztatása  esetén  a  pótküldött  vesz 
részt  a  MÉK  Küldöttgyűlésén.  Az 
Elnökség úgy ítélte meg, hogy ennek a 
követelménynek további 3 fő pótküldött 
állításával tudunk eleget tenni. 
A Jelölő Bizottság célja a jelöltállításnál 
az volt,  hogy fiatal,  szakmailag jól fel-
készült, az építészet ügye iránt elköte-
lezett jelölteket állítson. 
Elnökségi tagnak:

Horváth Szilárd (28) 
építészmérnök, építésztervezői 
szakmérnök

Katkics Tamás (33) 
okl. építészmérnök
Etikai- és Fegyelmi Bizottsági tagnak:

Marton Tibor (41) 
okl. építészmérnök
Pótküldötteknek:

Gombkötő Gizella 
építészmérnök, építésztervezői 
szakmérnök

Horváth Szilárd (28) 
építészmérnök, építésztervezői 
szakmérnök

Katkics Tamás (33) 
okl. építészmérnök
ifj.  Király  József  szavazatszámláló 
bizottság  elnöke  ismertette  a  titkos 
szavazás eredményét:
Elnökségi tag: Horváth Szilárd  32 
igen,    ellenszavazat 0,    tartózkodás 1
Elnökségi  póttag:  Katkics  Tamás 32 
igen,    ellenszavazat 0,    tartózkodás 1
Etikai, Fegyelmi Bizottsági tag:  Marton 
Tibor  32 igen, ellenszavazat 0, tartóz-
kodás  1  (Marton  Tibort  a  bizottság 

külön  ülésen  elnökének  megválasz-
totta)
Pótküldött: Gombkötő Gizella  32 igen, 
ellenszavazat 0,   tartózkodás 1
Horváth Szilárd 32 igen,  ellenszava-
zat 0,  tartózkodás 1
Katkics Tamás 31  igen, 
ellenszavazat 0,  tartózkodás 1
A  szavazatszámlás  idején  élénk  vita 
alakult  ki  a  malom területének beépí-
tésével kapcsolatban. A vita lényege az 
volt, hogy Kecskemét tekintélyes építé-
szei  kapjanak  beleszólást  a  Homoki-
dombot és a városközpontot összekap-
csoló  terület,  terület-felhasználásával 
és  építészeti  kialakításával  kapcsolat-
ban. A vitában részt vett Borbély Lajos, 
Kovács Ferenc, Rédeiné Bondor Klára, 
Éber András, Öveges László, ifj. Király 
József.

C
Csizmás Ferenc

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

Elnökségi ülés
2003. július 8.
Az  Elnökség  Farkas  Gábor  DLA a 
MÉSZ  alelnökének  meghívására  -  a 
Gombai  dűlőben lévő tanyáján -  kihe-
lyezett ülést tartott.

Az  Elnökség  az  alábbi  kérdésekről 
tárgyalt és döntéseket hozta. 

• Az Elnök tájékoztatta az Elnökséget, 
hogy a Belügyminisztériumban meg-
alakult az Országos Építésügyi Hiva-
tal, vezetője Fegyverneky Sándor. 

• Az Elnökség jó hangulatúnak ítélte a 
taggyűlést,  továbbra  is  sajnála-
tosnak tartja, hogy a tagság kevésbé 
érdeklődik  a  kamarai  ügyek  iránt. 
Elhatározta,  hogy  a  következő  év-
ben folytatni kell a korábban már el-
kezdett kistérségi építész fórumokat.

• Borbély Lajos bejelentette, hogy erő-
feszítéseket tesz, hogy az Országos 
Kamara  Berlinben bemutatott  kiállí-
tási anyaga az építészeti világnapra 
a megyében bemutatásra kerüljön.

Az Elnökség tagsági ügyekkel kapcso-
latos határozatai:
Barkóczi  Tamás  (26)  okl.  építész-
mérnököt  É2  jogosultsággal  tagjai 
sorába felvette, tagsági szám: 03-0319.
Tóthalmi  Ferenc (26)  okl.  építész-
mérnök É2 jogosultsággal tagjai sorába 
felvette, tagsági száma: 03-0320.
Az elnökségi ülést követő baráti beszél-
getésen  szó  esett  a  megye építésze-
tének helyzetéről, a  szakmagyakorlás 
problémáiról,  a Kamara előtt  álló fela-
datokról.

Csizmás Ferenc

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

Elnökségi ülés
2003. november 6.
Az Elnökség a 2003. november 6-i 
ülésén az alábbi kérdésekről tárgyalt:
1. Borbély  Lajos  elnök  tájékoztatást 

adott  a  Területi  Elnökök  Testüle-
tének  2003.  október  15-én  Érsek-
csanád-Veránka  szigeti  üléséről.  A 
megyei  elnökök  megtárgyalták  a 
MÉK  november  21-i  küldött-
gyűlésének anyagát és elfogadták a 
MÉK  Elnökségének  javaslatát  a 
2004. évi tagdíj mértékéről. 
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2. Vásárhelyi  Dániel  a  Malom  Center 
beruházással  kapcsolatban  tájékoz-
tatta az Elnökséget. Elmondta, hogy 
az  eddigi  ismeretek  szerint  sem  a 
környezetvédelmi hatóság, sem pe-
dig  a műemléki  hatóság nem járult 
hozzá  az  elvi  építési  engedély 
kiadásához, ennek ellenére az enge-
délyt kiadta. A Malom Center ügyé-
ben hosszú vita után az Elnökség a 
következő határozatokat hozta:

• Az  Elnökség  három  tagú  ad-hoc 
bizottságot  hoz  létre  a  Malom 
Center  néven  ismert  városközponti  
beruhá-zás  tervezésével  és 
engedélyezé-sével  kapcsolatos 
tényleges  helyzet  megismerésére.  
Az  ad-hoc  bizottság  a  2003.  
november 24.  napján meg-tartandó 
rendkívüli  elnökségi  ülésen 
számoljon  be  az  Elnökségnek  a 
végzett munkáról.

• Az Elnökség az Mkt. 3.§. (1) bek. b)  
és  c)  pontjában  foglalt  közfelada-
tainak ellátása  érdekében az  Alap-
szabály 13.§. (2) bek. b) pontja alap-
ján  létrehozott  ad-hoc  bizottság 
elnökének  Vásárhelyi  Dániel  alel-
nököt, tagjainak Fazekas Mihály és 
Horváth  Szilárd elnökségi  tagokat 
megválasztotta. 

3. A Titkárság elkészítette a "Tájékoz-
tatót az építésügyi eljárások hatósá-
gairól  és  a  közreműködőkről  Bács-
Kiskun  megyében"  című  kiadvá-
nyunkat,  mely  tartalmazza  a  ható-
ságok,  a  közművek,  kéményseprők 
székhelyét és illetékességi területét. 
A kiadványt  az  Építész  Lap követ-
kező  számával  megküldjük  a  tag-
ságnak. 

• Az  Elnökség  elfogadta  a  Titkárság 
javaslatát  a  számlázási  szoftver 
megvásárlására. 

Az Elnökség tagsági ügyekkel kapcso-
latos határozata:
Az  Elnökség  Baloghné  Szikora  Éva 
okl.  építészmérnököt  a  Bács-Kiskun 
Megyei  Építész  Kamara  tagjai  sorába 
2003. november 6. hatállyal felvette.

Csizmás Ferenc

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

Elnökségi ülés
2003. december 16.
Az Elnökség a 2003. december 16-i 
ülésén az alábbi kérdésekről tárgyalt:
• A Malom  Center  ügyében  kialakult 

helyzetről  és  a  szükséges  intézke-
désekről;

• Szakmai,  etikai-fegyelmi  vétség 
ügyében benyújtott  panasz  befoga-
dásáról;

• A  tervezési  jogosultságot  érintő 
egyes szakmai,  etikai-fegyelmi  sza-
bályokat sértő jelenségek megszün-
tetése  érdekében  kiadásra  kerülő 
Elnökségi állásfoglalásról;

Az Elnökség köszöntötte a jeles évfor-
dulót  megért  kollegákat,  megemléke-
zésül  megajándékozta Vadász György 
építész  életművét  bemutató  könyvvel, 
és ebéden látta vendégül. 
60 évesek:
• Andrássy Ákos dr.  okl.  építészmér-

nök
• Bereczi Árpád okl. magasép. üzem-

mérnök
• Briglovics  Tibor  okl.  magasép. 

üzemmérnök
• Gaál László okl. építészmérnök
• Jobbágy Judit okl. építészmérnök
• Kuminka István okl. építészmérnök
• Mohos Mihály okl. magasép. üzem-

mérnök
• Szederkényi László okl. építőmérnök
70 éves:
• Gyenizse János okl. építészmérnök

Csizmás Ferenc

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

Elnökségi ülés
2004. január 30.
Az Elnökség a 2004. január 30-i ülésén 
az alábbi kérdésekről tárgyalt:
A 2004. évi feladatokról:

• az építési törvény módosításával 
kapcsolatban tájékoztató és 
konzultáció szervezése;

• Kecskemét város helyi építési 
előírásainak kiadása és konzultáció 
szervezése a rendezési tervről;

• "Modern mai építészet" című 
kiállítás bemutatása Kecskeméten;

• Szakmai megbeszélések a 
kistérségek építészeivel;

• Kecskemét rendezési tervének 
véleményezése;

Az Elnökség tagsági ügyekkel kapcso-
latos határozata:

• Zsufa  Klára okl.  építészmérnököt 
É2  jogosultsággal  a  Bács-Kiskun 
Megyei Építész Kamara tagjai sorá-
ba 2004. január 30. hatállyal felvette. 

• Dobos  Gabriella  Krisztina okl. 
építészmérnököt  É2  jogosultsággal 
a  Bács-Kiskun  Megyei  Építész  Ka-
mara tagjai sorába 2004. január 30. 
hatállyal felvette. 

• Györök  János okl.  építészmérnök 
2004.  január  30.  napjával  kamarai 

tagsági viszonyának szüneteltetésé-
hez hozzájárult. 

• Makra  Ilona okl.  magasépítő 
üzemmérnök kérésére kamarai  tag-
sági viszonyát 2004. január 30. ha-
tállyal  megszüntette,  és  a  tervezői 
névjegyzékből  való  törlését  elren-
delte.

• Szabó  Ferenc okl.  magasépítő 
üzemmérnök kérésére kamarai  tag-
sági viszonyát 2004. január 30. ha-
tállyal  megszüntette,  és  a  tervezői 
névjegyzékből  való  kizárását  elren-
delte. 

Csizmás Ferenc

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

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

M A L O M

A "Malom Center" részletes 
eseménynaptárát a következő 

Építész Lapban közöljük

-----------------------------------------------------------
T A L Á L K O Z Ó

2002-höz  hasonlóan  2003 végén  is  a 
kecskeméti  Három Gúnár  étterem kü-
löntermében jó  hangulatú,  baráti  talál-
kozón  köszöntötte  az  Elnökség  jeles 
korfordulósainkat (60. és 70. évet betöl-
tötteket).

Borbély  Lajos  elnök  köszöntő  szavait 
dr. Andrássy Ákos anekdotákkal fűszer-
ezett  válasza  követte,  majd  a  közös 
ebédet  kötetlen,  jókedvű  beszélgetés 
zárta.

Az írásos tudósítás helyett most is kö-
zöljük a találkozó képeit. (szerk.)
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összeállította: Vasti

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

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

AZ ÉV MAPEI BURKOLATA
2003

A pályázat  nemcsak  a  kivitelezõknek, 
burkolóknak  szól,  hanem  a  magán-
építõknek is, akik szívesen bemutatnák 
lakásukat.  A  pályázaton  azok  a  fel-
használók indulhatnak, akik a Mapei ál-
tal  forgalmazott  anyagokat  használták 
fel a burkolat kivitelezés során. 
A burkolatról  minimum 2  db  fotót  kell 
beküldeni a kitöltött pályázati anyaggal 
együtt 2004.  április  1-ig.  A nyertesek 
értékes  ajándékokat  kapnak  (digitális 
kamera, digitális fényképezõgép, mobil-
telefon, lakáskultúra éves elõfizetés).
Eredményhirdetés a  Construma 2004-
es kiállításon várható.
Pályázati anyag letölthetõ a 
www.mapei.hu  honlapról.
-----------------------------------------------------------

"TERCA TÉGLABURKOLATOK"
A  Wienerberger  Téglaipari  Rt.  2001 
szeptemberében "TERCA TÉGLABUR-
KOLATOK" címmel pályázatot hirdetett, 
amelyre a kiíró által gyártott, illetve for-
galmazott  homlokzati  burkoló-  és klin-
kertéglákkal  készült  épületek  engedé-
lyezési terveivel, és az épületek fotóival 
lehet pályázni. Örömmel tájékoztatjuk a 
tisztelt pályázókat, hogy a pályázat har-
madik ütemére 2004. május 28-ig vár-
juk a pályázati anyagokat két kategóri-
ában: 
I. min. 80 m2 homlokzaton burkolt 

családi ház
II. több mint kétlakásos lakóház, illetve 

iroda vagy középület
Bíráló bizottság tagjai:
•Dévényi Sándor, DLA, Kossuth és Ybl 

díjas építész, a zsûri elnöke
•Pammer Stella, a Családi Ház 

fõszerkesztõje

•Bojár Iván András, az Octogon 
fõszerkesztõje

•Csanády Pál, az Alaprajz 
fõszerkesztõje

•László Tibor, a Wienerberger 
Téglaipari Rt. alkalmazástechnikai 
vezetõje

Titkár: Minkó Marianna, a Wienerberger 
Téglaipari Rt. termékfejlesztési asszisz-
tense
Pályázati díjak:

•Hosszú hétvége (4 nap ezen belül 3 
éjszaka) Hollandiában 2 fõ részére. 
Teljes ellátás biztosított, utazás 
repülõvel, a Vista Utazási Központ 
szervezésében. 

•HP vl 800 tervezõi gép 21'' monitorral.
•HP Deskjet 1220 c nyomtató.
Minden nyertes 

• Egy évre szóló elõfizetést kap az 
Alaprajz címõ folyóiratra

A  pályázatról  felvilágosítás  és  nyilat-
kozat  kérhetõ  az  1/464-7040  telefon-
számon Minkó Marianntól.  A pályázati 
kiírást,  valamint  a  nyilatkozatot  letölt-
hetõ  formában  www.wienerberger.hu 
oldalon is megtalálja! 

Az Építész Fórum alapján 
összeállította: Vasti

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

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

Cs. Plank Ibolya - Hajdú Virág - 
Ritoók Pál: Fény és Forma

Modern építészet és fotó
1927-1950

"Luxusvillák,  elegáns  bérházak  üveg-
csőben mozgó liftekkel, egy erőmű ős-
kori űrhajót idéző irányítóterme, divatos 
üzletbelsők,  hangosfilmeket  játszó 
áramvonalas mozik - mindezeket rövid-
del elkészülésük után lefényképezték a 
Tér  és  Forma  folyóirat  számára.  Ma-
gyarországon elsősorban ez a kiadvány 
terjesztette  a  modern  mozgalom  esz-
méit 1928 és 1948 között, amikor ma-
gyar építészek olyan műveket alkottak, 
amelyek  a  nemzetközi  modernizmus 
legjobbjai  közé  tartoznak.  Az  ezekről 
készült fényképek ma nagy értékű for-
rások,  amelyek  nemcsak  dokumen-
tálják  az  épületeket,  hanem  azt  is 
bizonyítják, hogy az építészeti fotó ön-
magában is lehet műalkotás. A könyv-
be választott negatívok és archív nagyí-
tások nagy része a Magyar Építészeti 
Múzeumban és a Kulturális Örökségvé-
delmi Hivatal Fényképtárában található.

Cs.  Plank  Ibolya  fotótörténész,  Hajdú 
Virág és Ritoók Pál építészettörténész 
tanulmányai  azt  vizsgálják,  hogyan 
hatott  a  modern  mozgalom a  magyar 
építészekre  és  hogyan  fényképezték 
épületeiket. A könyv fő része 63 épüle-
tet és belsőépítészeti alkotást mutat be 
217  remek  fotóval,  amelyekhez  rövid 
épületleírás  és  a  képekre  vonaykozó 
magyarázat társul. Ezt néhány jelentős 
építész  és  fotográfus  portréja  és  az 
1930-as évek Budapestjét ábrázoló vá-
rosképek követik.
A  magyar  származású  építész  és 
formatervező  Breuer  Marcel,  Pierre 
Vago, Moholy-Nagy, vagy a fényképész 
André  Kertész,  Brassai  és  Lucien 
Hervé munkássága külföldön is  jól  is-
mert.  Sokkal  kevesebben  hallották 
hazai kortársaik, az építész Molnár Far-
kas,  Borbíró (Bierbauer)  Virgil,  Kozma 
Lajos  vagy  a  fényképész  Seidner 
Zoltán, Kozelka Tivadar és Bánó Ernő 
nevét. Ez a könyv az általuk és a kollé-
gáik  által  alkotott  kitűnő  épületek  és 
lenyűgöző fotók előtt tiszteleg."
Olvashatjuk a könyv ismertetőjében.

A  több,  mint  300  oldalas  kétnyelvű 
(magyar, angol) részletes leírásokkal és 
gazdag  fotó  illusztrációkkal  megtöltött 
rendkívül igényes megjelenésű könyvet 
mi  is  ajánljuk  a  szakmát  gyakorló  és 
szerető  minden  kollégánknak.  És 
különös  figyelemmel  azoknak  is,  akik 
az  építészeti  alkotásokat  akár 
hobbiként,  akár  más  cél  érdekében 
szenvedélyesen fotózzák.
A  kötet  a  Kulturális  Örökségvédelmi 
Hivatal gondozásában jelent meg 2003-
ban. (ár: 3800,-)

Vasti
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