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réGi-új magyar építőművészet 

HÍrEK

2018. február 4-én, életének 77. évében tra-

gikus hirtelenséggel elhunyt Barsiné pataky 

Etelka, a magyar mérnöki kamara volt elnöke. 

a 2018. évi nemzetközi építészkongresszust 

március 9-én rendezik a nemzeti közszolgá-

lati Egyetemen ( nkE új sport- és multifunk-

ciós csarnok, ludovika tér 2.) részvételi díj: 

2018. március 1-ig történő jelentkezés esetén:  

14 000,- ft + áfa, 2018. március 1. után tör-

ténő jelentkezéskor, illetve helyszíni fizetéskor: 

17 323,- ft + áfa. regisztráció: http://tervlap.

hu/rendezveny/index/nev/nemzetkozi_epi-

teszkongresszus_2018

a magyar építőművészet folyóirat és a mész  

nemzetközi építészeti fotópályázata, a here 

We are – itt vagyunk! pályázat nyertes mun-

káiból készült kiállítás a budapesti bemutató 

után február 2. és március 1. között nagy si-

kerrel mutatkozott be a prágai galerie jaros-

lavna fragnerában, március 6 – 16. között a 

sarp krakkói építészeti galériájában, április 

11 – 28. között pedig a sas pozsonyi építé-

szeti galériájában lesz megtekinthető.

DÍjAK

innováció és tradíció – tető az építészetben. a 

creaton pályázatán megosztott 1. díjat nyert 

czigány istván és vas László Bejcgyertyá-

nosi hidegkúti kápolnája, valamint hild csor-

ba bernadett és erdélyi erika a budapesti 

pest-Buda hotel épületével, megosztott 2. 

díjat markó andrás és németh tamás 

kaposvári vasútállomás műemléki rekonst-

rukciója és göcsei sándor fajszi cég- és 

rendezvényközpontja. különdíjat kapott ter-

dik bálint dunakeszi tanuszodája, czégány 

sándor fóti ravatalozó-átalakítása, valamint 

hőnich richárd és nagy péter pilisszent-

lászlói  látogatóközpontja.

az év Belsőépítésze elismerést Kéry balázs 

vehette át.

az év irodája fődíját az acg reklámügy-

nökség nyerte el (építész: vesztergom ádám, 

belsőépítész: farkas anett); az év irodája kis-

vállalat kategóriában a betsson budapest 

offices (építészek: pyxis nautica design & 

Build, stephanie Bason, belsőépítészek: py-

xis nautica design & Build, stephanie Bason), 

nagyvállalat kategóriában a grundfos sha-

red services kapott díjat.

KiÁLLÍTÁSOK iTTHON

∙ Budapest fotó fesztivál, 02. 28 – 04. 20. 

∙ Budapest art Week a budapesti 

 galériákban, 04. 17. – 22.

∙ 36. magyar sajtófotó kiállítás, 

 robert capa központ, 03. 30. – 05. 13. 

∙ rafael y. herman. ludwig múzeum kortárs 

 művészeti múzeum, 02. 16. – 04. 01. 

∙ ismerd meg annát! 

 magyar nemzeti múzeum, 04. 30-ig

∙ láthatatlan városok. paulo nozolino és

 josé manuel rodrigues kiállítása.

 Budapest projekt galéria, 03. 01. – 03. 30. 

∙ kéz - mű - remek. népművészet. nemzeti 

 szalon 2018. műcsarnok, 04. 22 – 08. 30.

∙ relatív idő. digitális művészet ma. 

 három holló galéria, 04. 14. – 04. 21.

∙ szívmelengető középkor. kályhák és kályha 

 csempék a középkori magyarországon.

 Budapest történeti múzeum, 04. 11. – 09. 02. 

∙ párizsi szalon 2018.

 várkert Bazár, 03. 01. – 05. 31.

∙ sandro miller: malkovich, malkovich, 

 malkovich: tisztelet a kamera mestereinek. 

 műcsarnok, 03. 01 – 05. 13.

∙ a fa az észt építészetben. 

 fuga, 03. 01. – 03. 25.

∙ Bartis attila: a szigeteken. 

 magyar fotográfusok háza - mai manó

 ház, 03. 01. – 05. 15.

∙ Bojár iván: Egy műkritikus leleplezése.

 „2B galéria, 03. 23-ig

∙ permanens forradalom. mai ukrán képző- 

 művészet. ludwig múzeum, 04. 06. – 06. 24. 

∙ kétfejű gyufa. válogatás négy kortárs 

 román magángyűjteményből. 

 új Budapest galéria, 05. 27.ig

∙ paulovics lászló. válogatás egy életműből 

 1960–2018. pesti vigadó, 03. 18-ig

∙ mitikus képzetek. Bors istván szobrász- 

 művész és honty márta iparművész emlék 

 kiállítása. pesti vigadó, 03. 25-ig

∙ magyarósi éva: a csalók is álmodnak.

 ferenczy múzeum, szentendre, 

 03. 09. – 04. 22.

∙ i like herend. 

 müpa fesztiváltér, 04. 03. – 04. 22.

KiÁLLÍTÁSOK KÜLFÖLDÖN

Anglia

∙ the architecture drawing prize Exhibition,  

 sir john soane's museum, london, 

 02. 20. – 04. 14

∙ urban adventure. riBa, london, 03. 10-ig 

Ausztria

∙ klimt mágikus kertje. mak, Bécs, 04. 22-ig 

∙ schiele – Brus – palme. leopold museum,  

 Bécs, 03. 03 – 06. 11.

∙ a tudás kincstára: az osztrák nemzeti  

 könyvtár 650 éve. 

 nemzeti könyvtár, Bécs, 2019. 01. 13-ig

∙ man ray. kunstforum Wien, 06. 24-ig

∙ a bécsi akvarell. albertina, Bécs, 05. 13-ig

∙ rachel Whiteread. Belvedere, 

 Bécs, 03. 07. – 07. 29.

∙ the Best house. architecture prize 2018.  

 architekturzentrum Wien, 04. 04-ig

finnország

∙ helsinki–shanghai. mfa, helsinki, 06. 03-ig 

franciaország

∙ globes. architecture & sciences explorent le  

 monde. cité de l'architecture et du  

 patrimoine, párizs, 03. 26-ig

∙ the art of pastel from degas to redon. 

 petit palais, párizs, 04. 08-ig

japán

∙ first steps toward art. 

 national art center, tokió, 05. 22-ig

lengyelország

∙ sergei tchoban. contrasting harmony of  

 the city. museum of architecture, Wroclaw,

 2018. 03. 18-ig

németország

∙ night fever. designing club culture 1960  

 today. vitra design museum, Weil am rhein, 

  03. 17 – 09. 09.

∙ all the World's a stage? 

 dam, frankfurt, 03. 24 – 05. 13.

∙ visions of World architecture. 

 tchoban foundation, Berlin, 06. 17-ig

norvégia

∙ housing design. 

 national museum, oslo, új állandó kiállítás

Olaszország

∙ design ergo project.

 maXXi, róma, 03. 16. – 05. 06.

PÁLYÁZATOK

március 23-ig pályázhatnak a gyakorló épí-

tészek és az építészhallgatók a fémlemez 

burkolatok alkalmazási lehetőségeinek be-

mutatásával. a prEfa az innovatív alumínium 

tető- és homlokzati panelek felhasználásával 

megvalósult készült izgalmas projektet vár, 

akár a megvalósítás előtti fázisában, akár a 

megvalósult állapotban vannak. a pályázat 

célja bemutatni, hogy a minőségi fémlemez 

fedés és burkolat esztétikussága, megmun-

kálhatósága és műszaki jellemzői miatt nem 

szab határt a tervezői fantáziának. a pályázat 

beadási határideje: 2018. március 23. 00:00. 

a részletes pályázati kiírása és a pályázat be-

adása: www.prefapalyazat.hu

Budapest: the uncommon Walk – a londoni 

aa school of architecture nyári egyeteme 

Budapesten 2018. augusztus 31. és szep-

tember 9. között. jelentkezési határidő: 

2018. augusztus 1. 

részletes információ: http://www.aaschool.

ac.uk/study/visiting/budapest

finsa díj 2018 - nemzetközi pályázat: idén is 

lehet pályázni a finsa nemzetközi díjra, ame-

lyen építészhallgatók egy oktató segítségével, 

csapatokban indulhatnak. az idei év témája 

a gyermekek és idősek kommunikációja lesz, 

ezért olyan terveket várnak, melyek mindkét 

csoport számára megfelelő közösségi teret 

vizionálnak. a csapatokkal február 28-ig lehet 

regisztrálni, majd május 1-ig lehet pályázni. 

részletes angol nyelvű tájékoztató: http://

static1.architectforum.hu/files2012/

n00/03/72/76/ifa-2018-eng.pdf

március 27-ig lehet pályázni a young talent 

architecture award 2018 díjra.

részletes információ: http://www.ytaaward.com/ 

április 20-án 17 óráig lehet jelentkezni a riBa 

norman foster utazási ösztöndíjára, melyet 

olyan kiemelkedő építészhallgatóknak ítélnek 

oda, akik a városok és települések fejlődé-

sével foglalkoznának. a díj 7000 fonttal tá-

mogatja a kiválasztott hallgatókat, ezzel az 

összeggel pedig megkötések nélkül lehet 

megismerni bármelyik kultúra építészetét és 

további inspirációkat szerezni az alkotáshoz. 

a jelentkezési lapot erre a címre kell küldeni: 

nfscholarship@fosterandpartners.com.

nyílt plakátversennyel ünnepli az uia, az épí-

tészek világszövetsége megalakulásának 70. 

évfordulóját, egyben az építészeti világnapot. 

a versenyre bármely tervező beküldheti pá-

lyázatát június 1-ig. jelentkezési lap: 

https://uiaprizes.awardsplatform.com/.

pályázat a debrecen tócóskert görögkatoli-

kus szentháromság templom építészeti kon-

cepciójának és tervezőjének kiválasztására. 

Beadási határidő: április 6.

meghirdették a 2018. évi moholy-nagy 

formatervezési ösztöndíjpályázatot, melyre 

várják a fiatal tervezők, alkotók jelentkezését.  

a 6 hónapos futamidejű, bruttó 900.000  

forint összértékű ösztöndíjra 35 évnél fia-

talabb, szakirányú diplomával (ma, msc) 

rendelkező, magyarországon alkotó munkát 

végző tervezők jelentkezhetnek. 

jelentkezés határideje: április 10. 

információ: https://www.sztnh.gov.hu

____
hírek
neWs____
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____
ÉpítÉszek

aRchitects____

SUGÁr PéTEr DLA
építész

Diploma // Degree
1980 BmE építészmérnöki kar
1986 mész mesteriskola
2004 BmE – dla fokozat

Oktatói tevékenység //Teaching activity
2002- BmE középületterv. tanszék
2005-2007 BmE tervező 
szakmérnöki képzés

Válogatott munkák // Selected projects
orEmus társaság szőlő- és bor-
feldolgozó épülete, tolcsva, 2000
sauska borászat, villány, 2013
design hotel, Budapest, 
lánchíd u., 2007
77 lakásos lakóépület, Buda-
pest, 2011
Erzsébetvárosi gettó emlékfal, 
Budapest, 2014

Kiemelt pályázatok // Featured competitions

nyírbátor, műemléki városköz-
pont, 1980 – i díj
Eger, szarvas tér és környéke, 
(csikós zoltánnal), 1995 – meg-
osztott i. díj
salgótarján, Baglyaskő beépítése, 
(gerő Balázzsal), 1987 – i. díj

Díjak // Awards
2001 Beton és vasbeton építészeti díj
2002 ybl miklós díj
2004 molnár péter Emlékdíj
2004 az év szép háza díj
2007 Budapest építészeti nívódíja
2008 pro architectura díj
2008 the European hotel de-
sign awards – Best architecture 
(newbuild)

iroda // Office
radius B+s kft.
1011 Budapest, markovits iván u. 4. 
+36 1 7922798
office.radiusbs@gmail.com

www.radiusbs.hu

FErNEZELYi 
GErGELY DLA
építész

Diploma // Degree
1995 BmE építészkar
2002 BmE dla képzés
2007 pmmk dla fokozat

Oktatói tevékenység //Teaching activity
1997–2002 BmE rajzi tanszék
2004 BmE lakó tanszék
2005 BmE középületterv.tanszék
2006 BmE rajzi tanszék
2011 BmE főépítész szakmérnöki 
képzés

Válogatott munkák // Selected projects
2002 Bartók irodaház, Budapest 
(l. salemi, fernezelyi gergely, 
palotás a., f. Buken)
2007–2011 81 lakásos otp 
társasház, Budapest (Basa péter, 
fernezelyi gergely, reisz ádám, 
varga-koritár krisztián)
2016 tEtris ház, Budapest 
(reisz ádám, fernezelyi gergely, va-
dász tamás, varga-koritár krisztián)
2011–17 nEXon irodaház, Buda-
pest, váci út (fernezelyi gergely, 
reisz ádám, varga-koritár krisztián)

Kiemelt pályázatok // Featured competitions

EXpo 2000 hannover magyar pa-
vilon, 1. díj (Basa péter, fernezelyi 
gergely, vadász györgy), 1999
szombathely, Weöres sándor 
színház, 2008, 2. díj (Basa péter, 
fernezelyi gergely, reisz ádám 

Díjak // Awards
2004 figyelő építészeti díja
2004 pro architectura díj
2012 év háza különdíj

iroda // Office
fBi studio
1024 Budapest, káplár u. 11-13.
+36 1 274 0199

www.fbistudio.hu

ViNCZE KriSZTiÁN
építész

Diploma // Degree
1999 BmE építészmérnöki kar

Válogatott munkák // Selected projects
józsef attila színház homlokzati 
felújítása, 2017

Kiemelt pályázatok // Featured competitions

pannon gms építészeti-arculati 
pályázata (Bártol nándorral) – 1. díj 
felsőtárkány művelődési központ 
(Bártol nándorral) – 2. díj

iroda // Office
archinest kft.
1114 Budapest,
Bartók Béla út 41.

NAGY CSiLLA
építész

Diploma // Degree
1997 BmE építészmérnöki kar

Oktatói tevékenység //Teaching activity
2009 debreceni Egyetem

Válogatott munkák // Selected projects
Enersys székház, Budaörs
artkazal a nád panzió, 
mórahalom
Beton fotó stúdió, Budapest
kematechnik irodaépület, 
Budafok
Euro-office-center, Budapest
pannonia golf és country klub, 
máriavölgy

Díjak // Awards
2007 építészeti nívódíj
2007 saint gobain trófea 
2006 média építészeti díja 

iroda // Office
artgroup kft. 
1118 Budapest, ménesi út 104.
+36 1 2791920

www.artgroup.hu

MAjOr GYÖrGY DLA
építész, egyetemi docens

Diploma // Degree
1985 BmE építészkar
2005 BmE dla fokozat

Oktatói tevékenység //Teaching activity
1997–BmE építészkar középület-
tervezési tanszék

Díjak // Awards
1997 pro architectura díj 
(mátrai péterrel, Batta imrével)
1999 ybl díj
2005 pro architectura-díj 

Válogatott munkák // Selected projects
1996 kecskemét, megyei könyv-
tár (mátrai péterrel)
2000 délegyháza, magyarok 
nagyasszonya templom
2002 gödöllő, városi könyvtár 
(kálmán Ernővel)
2002 debrecen, kassai út tEok 
(kálmán Ernővel)
2004 Budapest, viii. horánszky u. 
sjc központi ház felújítás, bővítés
2006 nyíregyháza, ungvár sétány 
rekonstrukció (kálmán Ernővel)
2008 mtv székház és gyártó-
bázis belsőépítészete (göde 
andrással, frank györggyel, kéry 
Balázzsal)

Kiemelt pályázatok // Featured competitions

1993 EXpo pest Buda gyalogos 
tengely (janáky istvánnal, gerő 
Balázzsal, szabó mártonnal)
1994 EXpo vízi létesítmények (ja-
náky istvánnal, péterffy miklóssal)
2014 sopron, papréti zsinagóga 
hasznosítása (lévai magdolnával, 
szántay zsófiával)

iroda // Office
teamajor kft.
2030 érd, Begónia u. 33.
teamajor@gmail.com



92

réGi-új magyar építőművészet 

TOMAY TAMÁS
építész

Diploma // Degree
1970 ymmf
1977 BmE építészmérnöki kar
1978–80 mesteriskola v. ciklus

Oktatói tevékenység //Teaching activity
1984–86 mesteriskola
2002– mesteriskola, vezető 
építész
1991–95 imf mesterképző
2002–12 momE doktori iskola

Válogatott munkák // Selected projects
pestújhelyi kórház 
(varga leventével), 1984 
menedzserképző porta 
(somogyi soma katalinnal, 
u. nagy gáborral), 1989 
lakóépület bővítés, Budapest 
pasaréti út, 1999
garzonház, Budapest 
gül Baba u., 2001
társasház, Budapest csévi u., 
2007
irodaház, Budapest kacsa u. 
(galina zoltánnal, szabó zoltán-
nal), 2008 
családi ház átépítés, Budapest 
daru u. (mayer Brigittával, szent-
györgyi lászlóval), 2012 

Díjak // Awards
1985 ybl-díj 1985
2000 pro architectura díj 
2004 molnár farkas díj
2015 prima díj
2017 kotsis iván díj

iroda // Office
1025 Budapest török u. 5.
30 267 2072

FÁBiÁN GÁBOr
építész

Diploma // Degree
2004, BmE építészmérnöki kar
2008 BmE építészmérnöki kar, 
dla képzés
2010–2012 émE mesteriskola 
XXi. ciklus

Oktatói tevékenység //Teaching activity
BmE építészmérnöki kar ipar 
tanszék

Válogatott munkák // Selected projects
a38 kulturális állóhajó ii. ütem, 
Budapest (váncza művek), 2009
négylakásos lakóépület, Buda-
pest (váncza művek), 2009 
fúzió, gál tibor pincészet, Eger, 
2011
alumíniumipari múzeum megújítá-
sa, székesfehérvár, 2012
népkonyha és családi napközi, 
gyöngyös, 2012
arkt művészeti Ellátó, Eger, 2014
ikerház, Budapest 16.kerület, 
2014
velencei nemzetközi építészeti 
Biennále magyar kiállítása, 2016

Kiemelt pályázatok // Featured competitions

önkormányzati lakóépület, Buda-
pest, józsef utca (váncza művek), 
2005 – 1.díj
pestszentimre óvodacentrum, 
2010 – 2. díj

iroda // Office
arkt építész stúdió
3300 Eger, íj utca 27/a.

www.arkt.hu

DéNES GYÖrGY
építész

Diploma // Degree
1996 BmE építészmérnöki kar 

Válogatott munkák // Selected projects
családi ház, Budapest
nyaraló, Balatonhenye
nyaraló, fonyód
Esztergomi városi Bíróság 
rekonstrukció és bővítés
Buszpályaudvar, hatvan

Díjak // Awards
2003 az év szép háza díj
2011 fémlemezfedés az 
építészetben díj
2011 pro architectura díj
2016 év homlokzata különdíj
2017 év háza fődíj

iroda // Office
dns építészműterem kft.
2000 szentendre 
vasvári pál utca 49.
30-9140944

www.dns-muterem.hu

TÓTH ZOLTÁN
építész

Diploma // Degree
2000 BmE építészmérnöki kar

Válogatott munkák // Selected projects
Enersys székház, Budaörs
artkazal a nád panzió, 
mórahalom
Beton fotó stúdió, Budapest
kematechnik irodaépület, 
Budafok
Euro-office-center, Budapest
pannonia golf és country klub, 
máriavölgy

Díjak // Awards
2007 építészeti nívódíj
2007 saint gobain trófea 
2006 média építészeti díja 

iroda // Office
artgroup kft. 
1118 Budapest, ménesi út 104.
+36 1 2791920

www.artgroup.hu

CSÓKA ATTiLA
rÓBErT
építész

Diploma // Degree
2014 BmE építészkar

—

MOLNÁr SZABOLCS
építész

Diploma // Degree
2014 BmE építészkar

—

SMiLÓ DÁViD
építész, építészeti író

Diploma // Degree
2016 nyugat magyarországi 
Egyetem, sopron

—
Válogatott munkák // Selected projects
frankfurti könyvvásár magyar 
standja, 2017
iroda // Office
paradigma ariadné
1023 Budapest, frankel leó út 68/B.
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 bártFai-szabó gábor építész. 2002-ben diplomázott a SZiE Ybl Miklós 
Műszaki Főiskolai Karán, 2004-ben ugyanitt tervező szakmérnöki végzettséget 
szerzett. 2002–2005 között elvégezte a Kós Károly Egyesülés Vándoriskolá-
ját, 2008-ban a PTE-n építészmérnöki diplomát kapott. 2008–2010 között a 
Mesteriskola XX. ciklusának hallgatója volt, 2013-ban DLA-fokozatot szerzett 
a MOME-n. épületeivel több ízben elnyerte az év Háza díjat, 2009-ben a fenn-
tartható építészetért járó Saint Gobain Trófeát.

 borsos anDrás építész. 1986-ban szerzett diplomát a BME építészkarán. 
Dolgozott a MATErV-ben (1986-1997), a riZALiT Kft.-ben (2001-2003), a Ki-
niczky Mérnök irodában (2006) és a VAM Design-nál (1997-2008). 2008-tól a 
Magyar építőművészek Szövetsége Titkára, a "fiatalok feketén-fehéren / young 
architects' generation" pályázat és vándorkiállítás kurátora.

 botzheim báLint építész, kutató. Szakterülete: digitális építészet, parametri-
kus paradigma. 2007-től a Kapy és társai Kft. partnere. Közös pályázatokat készí-
tett Kapy jenővel (Szervita tér 2006, Pécsi Koncert Központ – PKK 2007). Önálló 
munkái: Vác csillagvizsgáló torony 2007; Art-Universitas Pályázat szoborterv, i. díj, 
2008, Sopron. Kutatási területe: kiber-építészet. 2009-től a Magyar építőművé-
szet szerkesztője. 2013-ban a Pécsi Tudományegyetemen szerzett MA fokozatot. 

 Debreczeni péter építész, belsőépítész. 2010-ben végezett a MOME építésze-
ti intézetében és a Politechnico di Milano belsőépítész szakán. jelenleg DLA hallgató-
ként a MOME építészeti intézetében parametrikus tervezést oktat. építész és belsőépí-
tészként az installációktól az irodaházakig számos projekten dolgozik Magyarországon 
és külföldön. jelenleg főleg díszletekkel és kiállítási installációkkal foglalkozik. 

 DuDics Krisztián építész. 2000-ben diplomázott a BME építészmérnöki 
Karán. Végzés után az építész Kaláka Kft. munkatársa, 2008-tól vezető tervező. 
A Középülettervezési Tanszéken DLA abszolutóriumot szerzett, kutatási területe 
az építészet és az ökológia összefüggései. Számos díjazott építészeti tervpá-
lyázat szerzője vagy társszerzője. 2007 óta több építészeti lapban rendszeresen 
jelennek meg írásai, kritikái. 2011-től a Dudics építésziroda Kft. ügyvezetője.

 gÖtz eszter újságíró, szerkesztő. 1991-ben az ELTE Bölcsészkarán ma-
gyar-történelem szakon diplomázott, 1992-től szabadúszó újságíróként több 
napilapban és folyóiratban rendszeresen publikál kulturális tárgyú írásokat. 1997 
óta a Magyar építőművészet olvasószerkesztője. 2012 között a www.kultura.hu 
szerzője, 2009-2011 között a Budapesti Városvédő Egyesület titkára.

 Jeney anDrás művészettörténész, az ELTE művészettörténet doktori prog-
ramjának hallgatója. Kutatási területe Freund Vilmos historizáló építész munkás-
sága. Korábban művészettörténész mesterdiplomát és történész alapdiplomát, 
valamint idegenvezető képzettséget szerzett.

 Karácsony rita 2014-ben végzett művészettörténészként a PPKE-n. Fő 
kutatási témája Hültl Dezső építészete, valamint az 1956-ban külföldre kény-
szerült magyar építészek életútja és munkássága. jelenleg a BME Középület-
tervezési Tanszékének munkatársa.

 Katona viLmos PhD építész, szakíró, a Metszet építészeti folyóirat fő-
szerkesztő-helyettese. 2008-ban szerzett diplomát a BME építészmérnöki Ka-
rán. PhD fokozatát a kar építészettörténeti és Műemléki Tanszékén végzett 
ösztöndíjas kutatás, számos külföldi és hazai tudományos szereplés (London 
AAA, Aberdeen rGU, Luzern HSLU, Basel SAM, Sevilla) után kapta 2014-ben. 
Kiemelt kutatási területe a kortárs liturgikus építészet. Négy évig a BME és a 
soproni AMi párhuzamos óraadója volt.

 Kiss tamás építész. 2017-ben diplomázott a SZiE Ybl Miklós építéstudomá-
nyi Karán. Pályakezdő építészeti tevékenysége mellett élénk érdeklődést mutat 
az építészettörténet, a 19-20. század fordulójának építészete, s az építészeti 
téralakítás iránt. Lajta Béla funerális építészetéről szóló tanulmányával 2017-ben 
a XXXiii. Országos Tudományos Diákköri Konferencián ii. helyezést ért el.

 KLein ruDoLF PhD (1985 és 1995), Mphil (1982) építészettörténész, habil. 
egyetemi tanár (Szent istván Egyetem, előzően: Tel-avivi Egyetem, Kyotói Mű-
egyetem, jeruzsálemi Héber Egyetem, Bezalel Művészeti Akadémia, újvidéki 
Egyetem), a 20. századi építészet ill. az újabb kori zsinagógaépítészet kutató-
ja. Fontosabb könyvei: Zvi Hecker – Oltre il riconoscibile, Testo & immagine, 
Torino, 2002; L’art Juif (társsz.: G.S. rajna, Z.A. Maisels, r. reich. D. jarassé) 
– Paris: Citadelles & Mazenod, 1995. /ang.: jewish Art, Abrams, New York, 
1997., / ném.: Die Jüdische Kunst – Freiburg, Basel, Wien: Herder, 1997.; Tadao 
Ando – Architect Between East and West / Az építész Kelet és Nyugat között, 
Pont, Bp., 1996.; Kortárs Magyar Építészeti Kalauz (társszerzők: Lampel éva és 
Miklós), Vertigo, Bp., 2001; Jože Plečnik, Akadémia K. Bp., 1992; Peter eisen-
man – A dekonstruktivizmustól a foldingig (Kunszt Györggyel), Akadémiai K. Bp., 
1999.; A lakógéptől az érző építészetig. 20. századi elméletek, Novi Sad, 1988; 
Sudelovanje korisnika u oblikovanju stana, Gradevinski fakultet, Subotica, 1987. 

 KoLunDzsiJa gábor településmérnök, rádiós szerkesztő, szakíró, a Ma-
gyar Urbanisztikai Társaság és a Magyar építőművészek Szövetsége tagja. Kez-
deményezésére, az ő védési dokumentációja alapján nyilvánították műemlékké 
a budapesti dunai rakpartokat 2011-ben.

 miKLóssy enDre (1942–2018) író, építészmérnök. Szakterülete a város-
fejlesztés volt, hosszú ideig a Földművelési és Vidékfejlesztési Minisztérium 
főtanácsosaként dolgozott, számos városfejlesztési terv kidolgozója volt. Írásai, 
tanulmányai, könyvei a filozófia, a történelem és terület- és településfejlesztés 
tágabb összefüggéseit vizsgálják.

 oKrutay miKLós építész BME (1991), műemlékvédelmi posztgraduális ta-
nulmányok Université Libre de Bruxelles (1994–1995), BME (2002–2004). épí-
tészeti kritikái, tanulmányai 1992 óta jelennek meg különböző folyóiratokban, 
2001-től publikál rendszeresen a Magyar építőművészetben.

 páLinKás eDit művészettörténész, közgazdász, az ELTE Művészettörténeti in-
tézetében szerzett diplomát 2009-ben. Fő érdeklődési területe a színházépítészet 
és az akusztika. A Budapesti Corvinus Egyetemen 2012-ben szerzett közgazda-
sági diplomát. Több hazai és nemzetközi kulturális rendezvény szervezője, részt-
vevője. 2009–2011 között, majd 2013-tól a Magyar építőművészet szerkesztője. 

 schneLLer istván építész. 1973-ban szerzett diplomát a BME építészka-
rán. 1975-1990 között a Városépítési Tudományos és Tervező intézetben dolgo-
zott, regionális és települési tervek készítőjeként. Eközben a BME Urbanisztikai 
Tanszékén tudományos továbbképzési ösztöndíjas volt, kandidátusi értekezésé-
ben az építészeti tér település léptékű értelmezésérvel foglalkozott 1991–1994 
között Budapest műszaki főpolgármester-helyettese volt. 1994–2006 között 
Budapest főépítészeként irányította és készítette a Városfejlesztési Koncepció- 
ját, Településszerkezeti tervét és Szabályozási Kerettervét. 2006-ban az év fő-
építésze életmű díjat kapott. 2003-tól külsős oktató, majd 2006-tól egyetemi 
tanár a Corvinus Egyetem Tájépítészeti Karán, 2007-től tanszékvezető. Kötete:  
Az építészeti tér minőségi dimenziói (TErC, 2011). 2011-ben Szentgyörgyi Albert 
díjat kapott. jelenleg a SZiE Tájépítészeti és Településtervezési karán oktat.

 szabó-JiLeK iván okl. gépészmérnök, színháztechnikai konzulens, színpad-
technológiai tervező, a SZÍnPAD előadóművészetek technikája c. negyedéves 
folyóirat alapító főszerkesztője.

 szegő gyÖrgy építészmérnök (BME, 1972), belsőépítész (iMF, 1976), DLA 
(1999). 1972-73 BUVÁTi, 1979-88 a Csiky Gergely Színház díszlet-jelmeztervezője. 
1982 a BiTEF fődíjas Marat halála tervezője. Az újvidéki Szcenográfiai Triennálé 
Ezüst-díjasa (1983). 1989-2001 között látványtervezést (MKE), ill. 1998-2003 között 
műtörténetet (OrZSE) oktat. 1987 MTA Soros-, 1990 Eötvös-, 1998 Széchenyi-ösz-
töndíjas. 1992 Greg Lynn ösztöndíjasa / F. Meritis, Univ. Amszterdam). jászai-díj 
(1995), Dercsényi díj (1999), érdemes művész (2002). 1983-tól publikál szakcikkeket 
és könyveket a vizuális kultúra területén. építészeti, művészeti kiállítások kurátora/
tervezője (Építészeti Tendenciák 1981, Baumhorn Lipót építész, 1997, Diaszpóra 
és művészet 1999, 7. Velencei építészeti Biennálé 2000, Álmok Álmodói/Millenáris 
Park 2001, 100 % kreativitás, I. Építészeti nemzeti Szalon/Műcsarnok, 2014). 1997-
től a Mé szerk. biz. tag, 2001-től főszerkesztő. Az Utóirat melléklet alapító-szer-
kesztője. 2014-ben Ybl díjat, 2016-ban Kiváló Művész elismerést, 2017-ben Ezüst 
Ácsceruza díjat kapott. 2014-től a Műcsarnok művészeti vezetője.

 sziLágyi b. anDrás művészettörténész, művészeti író. 2003-ban a PPKE 
művészettörténet és kommunikáció szakán szerzett diplomát, majd 2012-
ben az ELTE-n művészettörténet doktori fokozatot. 2009 és 2016 között a 
Budapesti Metropolitan Egyetem (korábban BKF) művészet és designelmélet 
szak óraadója volt. 2002 óta rendszeresen publikál, írásai jelentek meg a 
Magyar iparművészet, a Flash Art Magazin, a Heti Válasz, a Magyar Nemzet 
lapjain, illetve a kontextus.hu, az artportal.hu, az MNO.hu és Nullahategy.hu 
internetes lapokban.
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