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ÖSSZEKÖTNI AZ EGET 
ÉS A FÖLDET
MAKOVECZ-KIÁLLÍTÁS 
A felújított Vigadó épületének megnyitója 
alkalmából a Magyar Művészeti Akadémia 
örökös tiszteletbeli elnöke, Makovecz Imre 
munkáiból rendezett nagyszabású kiállí
tást, amelyet a Makovecz Imre Alapítvány
nyal együttműködve valósított meg. A ki
állítás kurátora Mezei Gábor belsőépítész. 
Az ünnepélyes megnyitó március 14én volt, 
a kiállítás szeptemberig fél éven át lesz lá
togatható a felújított Vigadó V. és VI. eme
letén. Következő lapszámunkban részlete
sen beszámolunk az eseményről.

PÁSZTOR PÉTER 
A MAGYAR ÉPÍTŐMŰVÉSZETÉRT
A Magyar Építőművészetért érmet a Ma
gyar Építőművészek Szövetsége (MÉSZ) a 
magyar építőművészet nemzetközi meg
ismertetése, rangjának és tekintélyének 
növelése terén végzett munka elismerésé
ül alapította 2010ben. A díjjal azon építé
szek munkásságát ismerik el, akik Magyar
ország határain kívül dolgoznak, és mun
kájukkal érdemben emelik a magyar épí
tőművészet nemzetközi rangját. A MÉSZ 
elnöksége 2013ban az érmet Pásztor Péter 
építésznek ítélte oda. A díjat Sáros László 
György DLA, a MÉSZ elnöke adta át 2014. 
február 12én a MÉSZ székházában. 

ÁTADTÁK A 2013. ÉVI 
KÓS KÁROLY-DÍJAKAT

A helyi építészeti örökség védelme és az 
építészeti hagyományok őrzése területén 
kimagasló eredményt elért személyek, 
közösségek elismeréséül alapított Kós 
Károlydíjjal 2013ban a Magyar Zarándokút 
Egyesület építészcsoportja és a CompArt 
Stúdió Kft. munkáját ismerte el Pintér Sándor 
belügyminiszter. A Magyar Zarándokút 
Egyesület építészcsoportja a spanyolorszá
gi El Camino szellemiségéhez hasonlóan 
működő hazai zarándokút létrehozását 
tűzte ki célul. A Magyar Zarándokút magyar
országi, keresztény szent helyeket köt össze 
különböző történelmi utak (római út, jeru
zsálemi zarándokút stb.)  mintájára. (?)A 
kö zel hatszáz kilométeres út, amely Eszter
gomból vezet Máriagyüdre, keresztmet
szetet ad hazánk természeti és építészeti 
értékeiről. halad A CompArt Stúdió Kft. által 
működtetett Minerva térinformatikai rend
szer a helyi értékmentés, értékleltár készí
téséhez nyújt pótolhatatlan segítséget az 
önkormányzatok számára.

VELENCEI ÉPÍTÉSZETI BIENNÁLÉ
MÁRTON LÁSZLÓ ATTILA 
ÉS JAKAB CSABA KIÁLLÍTÁSA
A 2013 decemberében lezajlott pályázatot 
követően Gulyás Gábor nemzeti biztos Már
ton László Attila és Jakab Csaba építészeket 
kérte fel, hogy Építés – Az építés folyamata, 
ember és közösségformáló ereje, hatása az 
épített környezetre c. pályaművüket valósít
sák meg 2014ben a velencei magyar pavi
lonban. A nyertes pályázat az előző két kiál
lítás folytatása: 2010ben a tervezés, 2012ben 
a mo dellezés volt a téma; a 2014re terve
zett kiállítás az építés folyamatát, em ber és 
közösségformáló erejét mutatja be. A zsűri 
nagy ra értékelte, hogy a pályázók az általuk 
Kár pátmedenceinek nevezett modellt vá
lasztották, amelynek nemzetközi meg ismer
tetése különösen indokolt. A tervezett ki
állítás alap ja a visegrádi építésztáborok 
1981ben indult története, amihez több 
építészgeneráció tevékenysége is kapcso
lódik. Helyet kap a tárlaton MOME építő
tábor, a Székelyföldi fürdő és közösségépí
tő kalákák, a Sztánai Műhely (Kertészeti 
Egyetem), a győri Széchenyi István Egyetem 
Épülettervezési Tanszéke és a BKF Össz tűz
projektje is. Egy teremben Kunkovács László 
Ős építmények c. fotóiból is lesz egy váloga
tás. Az építőkalákák fotókon és filmeken 
jelennek meg. Kiemelt elem lesz a látoga
tók bevonásával felépített fogadótérKAPU 
megépítése, melynek tervezésérekivitele
zésére a kurátorok hallgatói pályázatot írtak 
ki. A kiállítás 2014. június 5én nyílik Velencé
ben, és november 23ig tekinthető meg.

FILM MAKOVECZ IMRÉRŐL

Várhatóan 2015 áprilisára készül el Dárday 
István Kossuthdíjas filmrendező és Szalai 
Györgyi háromrészes ismeretterjesztő film
je Makovecz Imre építészről.

HÍREK
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KONFERENCIA 
MAKOVECZ IMRE EMLÉKÉRE 
GYŐRVÁRON 
Húsz éve adták az Ekler Dezső tervei alapján 
megépült győrvári faluházat, amelynek 
működtetése már a kezdetektől országo
san is példa lett. A helyi önkormányzat és 
a Faluház Baráti Kör Közhasznú Egyesület 
közösen szervezett konferenciát Makovecz 
Imre tiszteletére 2014. február 1jére. A kon
ferencián Turi Attila építész Makovecz Imre 
közösségépítő tevékenységéről, Ekler De
zső építész a faluház épületéről, Beke Már
ton, az Emberi Erőforrások Minisztériuma 
közművelődési osztályának vezetője pedig 
édesapja, Beke Pál helyi fejlesztőmunkájáról 
tartott előadást. Ebből az alkalomból kiál
lítás nyílt a Makovecz Imre Közhasznú Ala
pítvány anyagából.

AKADÉMIAI SZÉKFOGLALÓK 
A BENCZÚR HÁZBAN

A Magyar Művészeti Akadémia akadémiku
sai január 10étől péntekenként tartják 
szék  foglaló előadásaikat a budapesti Ben
czúr Házban. Székfoglalót tartott Canyo new
yor(K)építészet címmel Sáros László György 
DLA; Az építészet mint a népművészet meg
őrzésének és tovább élésének lehetősége a 
Balatonfelvidéken és a Gyimesekben címmel 
dr. Szűcs Endre;  Hagyomány – Közösség – 
Építészet címmel Turi Attila. Valamennyien 
a KKE építészei. Szabó Ma  rianne textilmű
vész Többféle ösvényen jártam címmel tar
totta meg székfoglaló előadását.

AZ ÉV VÁLYOGHÁZA 2013

Csóka Balázs építész nyerte pilisi családi 
házával a Forrás Téglagyár és az Emoton 
vályogvakolatokat gyártó cég által meg
hirdetett Év vályogháza pályázatot.
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Az építészet művészet, ugyanakkor az épí tészek a nemzeti össztermék 15%át 
kitevő építésgazdaság meghatározó szereplői is. E gazdasági ágazat ered
ménye évszázadok ra határozza meg környezetünket, életünk színterét. Sem 
össztársadalmi, sem egyéni érdekek szempontjából nem közömbös a terve
ző építészek, mérnökök társadalmi helyzete, elfogadottsága, hatékonysága, 
azaz hogy milyen körülmények között vég zik a munkájukat. 

Tudnunk kell, hogy a szakma az utóbbi hat év vesztesei közé tartozik. 
Tervezőirodák szüntették meg, vagy csökkentették tevékenységüket, alko
tóműhelyek oszlottak fel, ezzel nehezen pótolható nemzeti szellemi értékek 
vesztek el. Egyúttal a folyamatosság is megszakadt az idősebb és a fiatalabb 
ge neráció között. A tervezőirodák esélyei refe renciáik elvesztésével a pályá
zatok, köz beszerzések során minimálisra csökkentek. 

A magyar kormány az uniós állami pályázatok támogatásának egyszerű
sítése, átláthatóbbá tétele, a gazdasá gos, célirányos pénzfelhasználás  érde
kében hoz ta meg 1731/2013 sz. határozatát. A határozatban foglaltak tisztes
séges, szükséges törekvéseket tartalmaznak. Indokolt az állami beruházá
soknál a pályáztatások rendszerének egyszerűsítése, a pályázatírók kiiktatása, 
a tevékenység állami ellenőrzése. Azonban a kívánt célt csak a feladatok jobb 
előkészítésével lehet elérni. Egyszerűen jó tervek kellenek. Hiszen „A terv 
mindennek alapja” (Le Corbusier). A kívánt célt azonban  a tervezés államosí
tásával – ahogy a határozat sugallja –, nagy központosított tervezőirodák 
létrehozásával nem lehet elérni. Ugyanakkor a jó előkészítés érdekében 
valóban indokolt egy szaktanácsadó, beruházó, lebonyolító szervezet létre
hozása, amely az állam megbízásából dolgozik, megfogalmazza a tulajdonos 
igényeit, korrekt tervezési programot ad, tisztában van a beruházás költsé
geivel, és végigköveti a tervezés és kivitelezés folyamatát, a használatbavé
telig, sőt, utána is. A tervezőknek pedig az „államosítás” helyett világos felté
teleket, tisz ta pályázatási körülményeket, mindenki által elfogadott minimál 
díjszabást, és főleg némi időt kell biztosítani. Ha az államiönkormányzati 
szereplők elfogadott fejlesztési koncepcióval rendelkeznének, és a konk rét 
beruházások megpályázásánál legalább pár hónappal tudnának előre 
gondolkodni, céljaikat megfogalmazni, már nem fordulhatna elő, hogy 
hevenyészetten, ad hoc kiválasztott tervező skicceiből készüljenek költség
meghatározások, vázlatok, amelyek később megváltoztathatatlanokká 
válnak. S mivel ezek a skiccek, látványok általában nem csak a költség, hanem 
a műszakieszmei tartalom és a minőség meghatározására is alkalmatlanok, 
a beruházás folyamán jönnek az ellenőrizhetetlen alkuk, a módo sítgatások, 
és a korrupció. Végül a költséghatékony, fenntartható minőség tűnik el. 
Reméljük, a kormányzat és a szakma között meginduló párbeszéd megoldást 
eredményez ezekre a súlyos kérdésekre. 

A cél közös.
Szerkesztőség
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szereplők elfogadott fejlesztési koncepcióval rendelkeznének, és a konk rét 
beruházások megpályázásánál legalább pár hónappal tudnának előre 
gondolkodni, céljaikat megfogalmazni, már nem fordulhatna elő, hogy 
hevenyészetten, ad hoc kiválasztott tervező skicceiből készüljenek költség
meghatározások, vázlatok, amelyek később megváltoztathatatlanokká 
válnak. S mivel ezek a skiccek, látványok általában nem csak a költség, hanem 
a műszakieszmei tartalom és a minőség meghatározására is alkalmatlanok, 
a beruházás folyamán jönnek az ellenőrizhetetlen alkuk, a módo sítgatások, 
és a korrupció. Végül a költséghatékony, fenntartható minőség tűnik el. 
Reméljük, a kormányzat és a szakma között meginduló párbeszéd megoldást 
eredményez ezekre a súlyos kérdésekre. 

A cél közös.
Szerkesztőség




