
rÉGI-úJ magyar építőművészet 

HÍrEK

ház+mesterek 2: premier és kerekasztal-be-
szélgetés a Mész filmsorozatának szereplői-
vel szeptember 14-én 16 órától a FuGa-ban. 
a ház, mint építészeti alapegység és a Mes-
ter, mint különös tudással rendelkező sze-
mély szóösszetétel a címe a Magyar építőmű-
vészek szövetsége gondozásában elkészült 
portréfilmsorozatnak, melynek újabb részeit 
forgatták idén. az új epizódok a hetvenes, 
nyolcvanas években indult építészgeneráció 
kimagasló tehetségű tagjaival készültek, be-
mutatva gondolataikat szakmáról, hivatásról, 
épületekről. a moderátor somogyi Krisztina, 
beszélgetőpartnerek: Jahoda Maja, pelényi 
Margit, Cságoly Ferenc, Jankovics tibor, Ma-
gyar péter, nagy tamás, roth János, tomay 
tamás, vesmás péter.

szeptember 14-én 16 óráig lehet jelentkezni 
a Budapest építészeti nívódíj 2018 pályá-
zatra. a pályázat célja, hogy elősegítse az új 
értékek teremtését, a hagyományos értékek 
megőrzését, valamint az építészeti és környe-
zeti kultúra fejlődését. Cél, hogy a Budapest 
építészeti nívódíja 2018 odaítélésével a legki-
emelkedőbb alkotások megkapják a megér-
demelt figyelmet és nyilvánosságot. a pályá-
zaton olyan Budapest közigazgatási területén 
található alkotások vehetnek részt, amelyek 
Budapest építészeti arculatát vagy egy vá-
rosrész használatát, megjelenését javítják és  
amelynek használatbavételi engedélye 2015. 
január 1. - 2017. december 31. között vált 
jogerőssé, vagy ebben az időszakban adták át 
(nem építési engedély köteles építmény ese-
tén). az alkotás lehet megvalósult új, illetve re-
habilitált épület, építmény, közterület, belső tér. 
részletes információ: bpnivodij.hu

idén 21. alkalommal rendezik meg az Újsze-
gedi Bioépítészeti napokat, ahol most a 
környezettudatos építészet tematikájában tar-
tanak konferenciákat, és rendeznek kiállítást. a 
program keretein belül október 9-én, 10-én és 
11-én konferenciák várhatók, a témával kap-
csolatos kiállítás október 9-től 19-ig tart sze-
geden, a Bálint sándor Művelődési házban. 

október 4-én rendezik meg az Öko home 
expót a budapesti lurdy Konferencia- és 
rendezvényközpontban. az eseményre a ha-
zai szakemberek mellett olyan elismert nem-
zetközi előadók is  érkeznek, akik területük 
legjobbjai, és nem csupán elméleti, de komoly 
gyakorlati tapasztalattal rendelkeznek. Magyar 
viszonylatban kivételes témákkal találkozha-
tunk itt; szó lesz az épületbiológiáról, tudomá-
nyos tervezési módszerekről, modellekről és a 
legújabb eu kutatási projektekről.

DÍJAK

a Magyar építőművészek szövetsége a 2018-
as csonka pál-érmet patonai Dénes Dla 
prof. emeritus építészmérnök és (posztumusz) 
nagy Bence ybl-díjas szerkezettervező alko-
tópárosnak adományozta. (lásd részletesen 
szcéna rovatunkban)

a soproni modelart presentation nyerte a 
német design tanács iconic awards 2018 
innovatív építészetért járó díját kommuniká-
ció kategóriában. a danuBio 3 különböző 
lakástípusát bemutató, abszolút újszerű ma-
kettjével nyert rangos elismerést a Modelart 
presentation, amellyel Flet névre keresztelt 
termékét mérette meg erős nemzetközi me-
zőnyben az építészeti modellezésre specia-
lizálódott soproni cég. az iconic awards az 
építészethez holisztikusan közelítve díjazza a 
tervezés, a design és a kommunikáció legin-
novatívabb eredményeit. a díjátadót október 
8-án a müncheni die pinakothek der Moderne 
épületében rendezik meg.

KIÁLLÍTÁSOK ITTHON

∙ Modern staircase. 
 ester havlová és Filip slapal fotókiállítása,
 Mész Kós Károly-terem, 09. 14-ig
∙ Felfedezők. 
 ybl Budai Kreatív ház, 09. 23-ig
∙ a sötétség feltárása. 
 trafó Galéria, 10. 21-ig
∙ Kozma Klasszik. a Budapesti Műhely és
 Kozma lajos. Műcsarnok, 12. 02-ig
∙ Jákob lajtorjája. Féner tamás kiállítása.  
 2B Galéria, 09. 29-ig
∙ impressziók. Monet-től van Goghig, 
 Matisse-tól Warholig. 
 ModeM, debrecen, 09. 23-ig
∙ Bacon, Freud és a londoni iskola festészete. 
 MnG, 10. 09. – 2019. 01. 13.
∙ nyelvrokonok. észt-magyar kortárs 
 művészeti kiállítás. 
 ludwig Múzeum, 09. 28. – 2019. 01. 06.
∙ Memory of love – a szeretet emléke.  
 sam havadtoy kiállítása. Ferenczy 
 Múzeumi Centrum, szentendre, 09. 30-ig 
∙ seuso-kincs. nemzeti Múzeum, 11. 11-ig 
∙ Mit vásárolt Jucika? nők a szocialista  
 reklámban. Magyar Kereskedelmi és
 vendéglátóipari Múzeum, 11. 04-ig

KIÁLLÍTÁSOK KÜLFÖLDÖN

anglia
∙ renzo piano. royal academy of arts 
 london, 2019. 01. 20-ig
∙ a seedbed of ideas. the Building Centre 
 london, 10. 12-ig
∙ out of Character. sir John soane's 
 Museum, london, 11. 18-ig

ausztria
∙ europe’s Best Buildings. Mies van der  
 rohe award 2017. az W, Bécs, 10. 22-ig
∙ ökotopia. GrazMuseum, Graz, 10. 07-ig
∙ post otto Wagner. MaK, 09. 30-ig

Dánia
∙ utzon Gallery. utzon Center, 
 aalborg, 12. 31-ig 

finnország
∙ Constructions by sakari laitinen. 
 alvar aalto's housing architecture. 
 alvar aalto Museum, Jyväskylä, 11. 04-ig

franciaország
∙ Collection paysages 1987-2017. 
 arc en rêve – centre d'architecture 
 Bordeaux, 10. 01-ig
∙ Gordon Matta-Clark: anarchitect. 
 Jeu de paume, párizs, 09. 23-ig

Hollandia
∙ dissident Gardens. het nieuwe instituut 
 rotterdam, 09. 23-ig

Németország
∙ active Buildings. aedes architekturforum
 Berlin, 10. 11-ig
∙ Meili, peter & partner: unikum.
 architektur Galerie Berlin, 10. 20-ig
∙ rhein-Main: die region leben. 
 daM, Frankfurt, 10. 14-ig
∙ hybrid tblisi. Betrachtungen zur architek- 
 tur in Georgien, daM, Frankfurt, 
 09. 29. – 2019. 01. 13.
∙ palaces and Factories. the architecture
  under King ludwig ii. architekturmuseum  
 der tu München, 2019. 01. 13-ig

Norvégia
∙ house viewing. national Museum of art
  architecture and design oslo, 11. 28-ig
∙ ait award 2018.
 ait architektur salon hamburg, 09. 28-ig

olaszország
∙ zevi’s architects
 MaXXi, róma, 09. 16-ig

Portugália
∙ Building stories. Fundação Centro 
 Cultural de Belém lisbon, 10. 14-ig

svédország
∙ public luxury. 
 arkdes, stockholm, 2019. 01. 13-ig
∙ architecture in sweden. 
 arkdes, stockholm, 2021. 12. 31-ig

szlovénia
∙ stanko Kristl: humanity and space. 
 Mao - Museum of architecture and 
 design ljubljana, 09. 28-ig
∙ Constructive alps 2017. 
 Mao - Mad ljubljana, 11. 04-ig

PÁLYÁZATOK

észak-pesti, dél-budai és dél-pesti Cent-
rumkórház – tervpályázat: három pályázatot 
hirdetnek, melyeknek célja az egészséges 
Budapest program által kijelölt, Budapest 
egészségügyi infrastruktúrájának megújítá-
sára irányuló programba illeszkedő építészeti 
megoldások találása. a kórházak megvaló-
sításához olyan építészeti terveket várnak, 
melyek azok optimális megalkotásához, illet-
ve a műszaki tervdokumentációk elkészítése 
által a tervezők kiválasztásához szüksége-
sek. a tervezendő kórház egyes funkcionális 
egységeit építészeti és orvosszakmai szem-
pontból is optimálisan kell megalkotni. töre-
kedni kell egy betegközpontú, barátságos és 
a gyógyulást elősegítő, kellemes környezet 
megalkotására. az épületet a gyógyászati 
módszerek és technikai fejlődés szem előtt 
tartásával olyan struktúrában kell létrehoz-
ni, hogy az komolyabb beavatkozás nélkül, 
dinamikusan tudjon reagálni a változó igé-
nyekre. az épület költségeit nemcsak a kez-
deti beruházási költség szempontjából, ha-
nem az üzemeltetés költségeinek figyelembe 
vételével kell tervezni, a gazdaságosság és 

környezettudatosság kiemelt fontosságú. 
a tervezésénél törekedni kell az építészeti 
értékteremtésre, valamint kiemelt figyelmet 
kell fordítani az ahhoz kapcsolódó közterek 
és pihenőparkok tervezésére. a betegellátás 
és épületüzemeltetés támogatására integrált 
informatikai rendszer, „smart hospital”- meg-
oldások tervezése szükséges.
leadási határidő: 2018. október 8., 12:00
további részletek:
∙ észak-pesti Centrumkórház: 
http://mek.hu/media/files/2018/tervpalyaza-
tokpdf/pd_%2B_Felhivas_aeeK_ep-Cent-
ruMKorhaz_0801.pdf

∙ dél-pesti Centrumkórház: 
http://mek.hu/media/files/2018/tervpalyaza-
tokpdf/pd_%2B_Felhivas_aeeK_dp-Cent-
ruMKorhaz_0801.pdf

∙ dél-budai Centrumkórház: 
http://mek.hu/media/files/2018/tervpalyaza-
tokpdf/pd_%2B_Felhivas_aeeK_dB-Cent-
ruMKorhaz_0801.pdf

BGe Központi Könyvtár tervpályázata
a Budapesti Gazdasági egyetem a Buzogány 
utcai kampusz kollégiumi épületében kiala-
kított könyvtár funkcionális bővítését tervezi 
az épülethez csatlakozó, jelenleg földszintes 
konyha-étterem helyén. a beruházás célja 
egy 21. századi elvárásoknak is megfelelő 
multifunkcionális létesítmény kialakítása, 
amelyet a magyar és külföldi hallgatók, va-
lamint az oktatók igényeiknek megfelelően 
használhatnak. a központnak alkalmasnak 
kell lennie az oktatási, tanulási, kutatási és 
kulturális tevékenységek mellett a kikapcso-
lódásra és feltöltődésre is. a közbeszerzési 
dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körű-
en, közvetlenül és díjmentesen elérhető ezen 
a címen. az ajánlat vagy részvételi jelentkezés 
benyújtandó elektronikusan itt.
leadási határidő: 2018. október 16., 14:00
további információ MéK nonprofit Kft., öt-
pacsirta u. 2.

squeeze it! nemzetközi pályázat
a vizuális művészetek, a színház és az in-
formációs technológiák találkozását ünnepli 
idén is a harmadszorra meghirdetett „sque-
eze it!” pályázat, melyet Franco Jesurun olasz 
galerista tiszteletére alapítottak. ez alkalom-
mal november 12-ig jelentkezhetnek 30 év 
alatti fiatal művészek, mégpedig egy négy 
köbméteres négyzetbe rendezhető, külön-
leges színpadi előadás tervével. apályázat 
az európai unió tagállamaira terjed ki, és az 
említett szakterületekhez kapcsolódó fiatal 
alkotóknak szolgál kivételes alkalomként 
arra, hogy megosszák egymással tapasz-
talataikat. emiatt a szakirányban kevert cso-
portokat előnyben részesítik az elbírálás alatt. 
a pályamunkáknak egy elképzelt drámamű 
színpadképét, színészeit és dramaturgiáját 
kell tartalmazniuk, illetve az előadás forga-
tókönyvét, mely a kortárs vizuális művésze-
tekben felmerült kérdéseket kell tematizálja, 
illetve az információs technológia lehetséges 
kapcsolódási pontjait a művészetekkel. a 
négy köbméteres színpadképen belül nem 
lehet 16 percnél hosszabb a munka.
leadási határidő: 2018. november 12.  
további információ: http://www.trieste-
contemporanea.it/squeezeit_2018/sque-
eze_it_2018_contest/index.html 

____
Hírek
neWs____



93

2018 / 04ÉPÍTÉSZEK // ARcHITEcTs

____
ÉpítÉszek

aRchitects____

PESCHKA ALFrÉD
építész

diploma // degree

1991 BMe építészmérnöki Kar
1996 Mesteriskola Xiii. ciklus

válogatott munkák // selected projects

nKe speciális oktatási épület,
Budapest, 2017
hungária krt. 17-19 irodaház,
Budapest, 2017
Közigazgatási Központ, 
szigetszentmiklós, 2017
Könyves Kálmán Krt. irodaház, 
Budapest, 2009
Bécsi Corner, Budapest, 2009
hotel Fagus, sopron, 2002
Jégkorongcsarnok, 
Budapest, 2002
Westend hotel hilton, 
Budapest, 2000

kiemelt pályázatok // featured competitions

városi sportcsarnok, 
szigetszentmiklós, 2002 – 1. díj
egyetemi és városi könyvtár, 
sopron, 2001 – 1. díj
Üzletház, vác, 1993 – 1. díj

díjak // awards

1990 vállalkozói építőiparért 
alapítvány díja
1991 BMe diplomadíj
2000 európai szállodatervezési díj
2001 Figyelő építészeti díja
2001, 2011 FiaBCi – 1. díj
2009 év háza különdíj
2010 FiaBCi Magyar tagozat különdíja
2017 equitone különdíj

Iroda // office

óbuda építész stúdió Kft.
1033 Budapest, hévízi út 3/a
+36 1 4390504
+36 30 2884181

peschka.alfred@obudastudio.hu

POTTYONDY PÉTEr
építész

diploma // degree

1979 BMe építészmérnöki Kar

oktatói tevékenység // teaching activity

1986–1996 ybl Miklós építőipari 
Műszaki Főiskola

válogatott munkák // selected projects

1981 veszprém, belvárosi foghíj
2003 Budapest, papp lászló aréna
2005 Budapest, európai ifjúsági 
Központ
2006 Budapest, JtMr párbeszéd háza
2009 Budapest, dorottya palota
2012 Felsőtárkány, Bambara 
hotel és spa
2013 Budapest, várkert Bazár felújítás, 
bővítés
2017 Miskolc, diósgyőri stadion

kiemelt pályázatok // featured competitions

2004 JtMr párbeszéd háza, 
meghívásos pályázat 1. díj
2008 hotel renaissance, 
meghívásos pályázat 1. díj
2014 Új MtK stadion, országos 
pályázat, megvétel

díjak // awards

1979 diplomadíj
2003 Budapest építészeti nívódíj
2014 ybl Miklós díj
2017 FiaBCi World prix d’ excellence

Iroda // office

Közti zrt. pottyondy stúdió
+36-1-487-2695
kozti@kozti.hu

www.kozti.hu

SKArDELLI GYÖrGY
építész

diploma // degree

1980 BMe építészmérnöki Kar

oktatói tevékenység // teaching activity

BMe építészmérnöki Kar
széchenyi istván egyetem, 
építészmérnöki Kar

válogatott munkák // selected projects

alsóvár újjáépítése, Füzér, 2016
Kálvin tér felszíni kialakítása, 
Budapest, 2013
innovációs Központ, sopron, 2005
sportaréna és városi tér, 
Budapest, 2003
Gandhi alapítványi Gimnázium 
és tornacsarnok, pécs, 2002
Knorr-Bremse Kutatási Központ, 
Budapest, 1999
városi sportcsarnok, szentes, 1996
sos Gyermekfalu, Kőszeg,1993

kiemelt pályázatok // featured competitions

nemzeti emlékhely, székesfehérvár,
2009 – 3. díj
nemzeti színház, Budapest,
2000 – meghívás
világkiállítási pavilon, hannover, 
1999 – 2. díj

díjak // awards

1997 ybl Miklós díj
2001 pro architectura díj
2002 pro architectura (Xi. ker.) díj
2003 Budapest építészeti nívódíj díj
2005 Winkler oszkár plakett
2009 prima primissima díj

Iroda // office

Közti zrt.
1023 Budapest, lublói utca 2.
+36 1 4872600 
kozti@kozti.hu

www. kozti.hu

DOBrÁNYI ÁKOS
építész

diploma // degree

1996 BMe építészmérnöki Kar

válogatott munkák // selected projects

MoM park, Budapest
anjou residence, Budapest
reneszánsz ház, Budapest Kazinczy u.
rekonstrukció és tetőtérbeépítés, 
Budapest Fő u.
Gróf Buttler Borászat, eger
zugligeti úti lóvasút végállomás rekonst-
rukciója, Budapest
takata légzsákgyár, Miskolc
Grand tokaj palackozó, tolcsva 

kiemelt pályázatok // featured competitions

szépművészeti Múzeum környezetének 
kialakítása, 1997 – 1. díj
tatabányai megyei könyvtár kialakítása, 
2002 – megosztott 1. díj
szentendre, duna Korzó, 2007 – 3. díj

díjak // awards

2002 pro architectura díj
2016 építőipari nívódíj 

Iroda // office

öt elem Kft.
1024 Bp. nyúl utca 7.
+36 20 932 8078
mail@otelem.hu

www.otelem.hu

KIS PÉTEr
építész

diploma // degree

1993 BMe, építészmérnöki Kar
1996 phd képzés Műegyetemen
2002-2004 Moholy nagy Művészeti 
egyetem dla
1994-1996 Mész Mesteriskola

válogatott munkák // selected projects

arany János szakiskola, Csorna, 2004
villa, Budapest, 2012
the Bigfish étterem, Budapest, 2013
Kocka bár, Budapest, 2013
prezi.com iroda, Budapest, 2015
tromsø fogászat, tromsø, norvégia, 2015

kiemelt pályázatok // featured competitions

arany János szakiskola, 
Csorna – i. díj, 2001
Kormányzati negyed – i. díj, 2007
Budapest BoX – megvétel, 2015

díjak // awards

1997 europan 4 - runner up prize
1998 piranesi award – Mentioned
2009 Mies van der rohe-díj 
– shortlisted project
2009 premio europeo di ugo rivolta 
– Winner
2010 Brick award 2010 
– selected project
2010 archdaily-the Building of the year 
prize – Category Winner
2011 Molnár péter emlékdíj

Iroda // office

plant / atelier peter Kis Kft.
1011 Budapest, iskola utca 4.

www.plant.co.hu
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SZÉCSI ZOLTÁN
építész

diploma // degree

1988 BMe építészmérnöki Kar

oktatói tevékenység // teaching activity

1996-tól BMe urbanisztika 
tanszék
2000-től BMe ipar tanszék, 
adjunktus
2010 BMe egyetemi docens

válogatott munkák // selected projects

társasház, Budapest,
Felhévízi út, 1999
eötvös Károly Megyei Könyvtár 
rekonstrukciója, veszprém (lázár 
antallal), 2000
Magyar nagykövetség, Berlin 
(sylvester, szécsi, Borostyánkői, 
lázár, vajay),  2001
Balaton pláza, veszprém, 2004
svábhegyi református Gyüleke-
zeti Központ, Budapest (ónodi 
szabó lajossal), 2018
társasház, Budapest (váncza 
lászlóval),  2008
vízi rendőrség és vízibusz 
terminál, Kopaszi-gát (váncza 
lászlóval), 2007

kiemelt pályázatok // featured competitions

Kopaszi-gát és térségének 
beépítése (váncza lászlóval), 
2004 – kiemelt megvétel
debreceni nagyerdei strandfürdő 
és aquaticum rekonstrukciója 
(váncza lászlóval), 2004 – iii. díj 
Csopaki villapark, 2009 – i. díj

díjak // awards

2001 pro architectura
2007 pro architectura Újbuda

Iroda // office

esp'63-67 építésziroda
szecsi.zoltan@mail.bme.hu

www.esp-arch.hu

óNODI SZABó LAJOS
építész

diploma // degree

1976 BMe építészmérnöki Kar

válogatott munkák // selected projects

Fót, műemléki templom és zárda 
helyreállítása
esztergom, fehér torony védő-
épületének helyreállítása
nádasdy-kastély, nádasdladány, 
helyreállítás
Kálvin téri ref. épület,Budapest, 
rekonstrukciója
árkay aladár budai épületeinek 
rekonstrukciója
Károli Gáspár ref. egyetem 
szakkollégiuma, Budapest, 
emeletráépítés
Bah Center, Budapest
nagykovácsi református 
templom

Iroda // office

Bicske építő Kft.
bicske.epito@gmail.com 
+36 30 986 5527

KrIZSÁN ANDrÁS DLA
építész

diploma // degree

1986 BMe építészmérnöki Kar
1992 KKe vándoriskola
2009 BMe települési főépítész 
szakmérnök

főépítészi tevékenység // chief architect

1992-től pula 
2011-2013 Felsőörs
2013-tól esztergom 

oktatói tevékenység // teaching activity

Csütörtöki iskola faluszeminárium
nagyapám háza mester inas 
képzés

válogatott munkák // selected projects

Bezerédi-ház, Csopak, 1997
szigeti strandfürdő, 
révfülöp, 1998
evangélikus oktatási Központ, 
révfülöp, 1999
ravatalozó átalakítás, 
Felsődörgicse, 2007
egry József iskola, zánka, 2011
Új nemzedék Központ, 
zánka, 2013

díjak // awards

1997, 1998, 1999 veszprém 
Megye építészeti nívódíj
2006 Kós Károly díj
2012 ybl Miklós díj
2013 pro architectura díj

Iroda // office

ModuM építésziroda Kft
+36 1 2200677
modumkft@gmail.com

www.modum.hu

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, 2007
77 lakásos lakóépület, 
Budapest, 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 

Iroda // office

radius B+s Kft.
1011 Budapest, Markovits iván u. 4.
+36 1 7922798
office.radiusbs@gmail.com

www.radiusbs.hu

VArGA PIrOSKA
építész

diploma // degree

2008 BMe építészmérnöki kar

oktatói tevékenység // teaching activity

2013-2017 BMe Középület 
tervezési tanszék
2017 Budapesti Metropolitan 
lab kurzus vezető
2017- széchenyi istván egyetem 
építészmérnöki kar, meghívott 
oktató

válogatott munkák // selected projects

2017 nagykőrösi arany János 
Közgyűjtemény belsőépítészete
2016 rudapithecus látványtár 
a Majomszigeten rudabánya, 
narMer építész studióval,
2013 óvoda és bölcsőde bővítés 
belsőépítészete, lauchringen, 
németország (BytheWay 
architects) 

kiemelt pályázatok // featured competitions

2014 szubjektív Budapest 3. hely,
Fisli évával és róbert Júliával
2010 pestszentimre óvoda 
pályázat megvétel (BytheWay-
architects) 
2008 Budapest szíve pályázat , 
MeGvétel a nl hungary Kft és 
a Munkacsoport.net együttmű-
ködésében

díjak // awards

2008 Mész-MéK diplomadíj,
2008 aluta diplomadíj 
2008 az építészetfejlődéséért 
alapítvány 2. díja
 
Iroda // office

Grafit Műterem Kft 
ügyvezetője és vezető tervezője

www.grafitmuterem.hu

BUN ZOLTÁN PHD
építész

diploma // degree

2005 BMe építészmérnöki Kar
2012 phd fokozat BMe építész-
mérnöki Kar Csonka pál doktori 
iskola

oktatói tevékenység // teaching activity

2009–2010 BMe építészmérnöki 
Kar építészettörténeti és Műem-
lék tanszék
2012–2013 BMe építészmérnöki 
Kar előadói, konzulensi és oppo-
nensi pozíciók BMe, elte

válogatott munkák // selected projects

Bazaltbor borászat, Badacsony-
tomaj (Kis péterrel), 2007–2008
Motel-one szálloda és parkoló-
ház, Budapest 2010–2011
Újpesti Új vásárcsarnok, 
Budapest 2013–2018

kiemelt pályázatok // featured competitions

Magyar nagykövetség, Washing-
ton,1. díj (a&d studio) 2005

díjak // awards

2005 diplomaterv különdíj
2008 arCC Best paper award
2010 BMe doktorjelölti ösztöndíj
2017 Mész fiatalok feketén fehéren

kiemelt kutatások // featured research

az építészeti nyilvánosság hely-
zete (nKa), 2005–2006
az építészetelmélet az ezredfor-
dulón (otKa), 2008–2011
az elmélet és a tervezés-
módszertan változása (doktori 
kutatás, BMe), 2007–2012

Iroda // office

Firka építész stúdió Kft.
1066 Budapest, teréz krt. 46. 
+36-1-302-4617
info@firkastudio.hu

www. firkastudio.hu
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TUrAI BALÁZS
építész

diploma // degree

2004 BMe építészmérnöki Kar, 
kitüntetéses oklevél

oktatói tevékenység // teaching activity

2007-2013 BMe építészmérnöki Kar

válogatott munkák // selected projects

köztéri műalkotás, levi, 
Finnország, 2001
tanuszoda és termálfürdő, Gelse 
(Karácsony tamással), 2006
Kocka bar, Budapest, Kazinczy 
utca, 2013 
Kozmetikai üzlet és spa, neuilly-
sur-seine, Franciaország, 2013
prezi iroda belsőépítészete, 
Budapest, 2015
aero Green városi farm konténer, 
Budapest, 2017
WorldQuant iroda belsőépítésze-
te, Budapest, 2018

kiemelt pályázatok // featured competitions

2001 köztéri műalkotás, levi, 
Finnország – 1. díj
2016 MoMe Campus – megvétel
2016 sote egészségtudományi 
Kar épületének bővítése – 3. díj
2017 nMhh eMC mérőlabor és 
szerverközpont – 2. díj

kiemelt kutatások // featured research

2004-2006 az építészet nyilvá-
nossága (BMe építészmérnöki 
Kar, nKa) 
2010-2012 Cselekvő elmélet: 
kortárs proaktív építészelméletek 
(BMe, építészmérnöki Kar)

díjak // awards

Minusplus architecture & 
design
1114 Budapest, orlay utca 4.

www. minusplus.hu

ALEXA ZSOLT
építész

diploma // degree

2003 BMe építészmérnöki Kar
2008 BMe építész tervező 
szakmérnöki diploma

válogatott munkák // selected projects

arany János szakiskola, 
Csorna, 2004
villa, Budapest, 2012
the Bigfish étterem, 
Budapest, 2013
Kocka bár, Budapest, 2013
prezi.com iroda, Budapest, 2015
tromsø fogászat, tromsø, 
norvégia, 2015

válogatott munkák // selected projects

arany János szakiskola, 
Csorna – i. díj, 2001
Kormányzati negyed – i. díj, 
2007
Budapest BoX – megvétel, 2015

díjak // awards

2003 hauszmann díj
2008 holcim awards európai 
regionális fődíja

Iroda // office

Minusplus Generáltervező Kft
postacím: 1082 Budapest, 
leonardo da vinci utca 12-14. 
X / 74
stúdió: 1114 Budapest, orlay 
utca 4.  mfszt. 2.
+36 70 338 14 69
alexa@minusplus.hu

www. minusplus.hu

rABB DONÁT
építész

diploma // degree

2002 BMe építészmérnöki Kar
2008 BMe építész tervező 
szakmérnöki diploma

válogatott munkák // selected projects

arany János szakiskola, Csorna, 
2004
villa, Budapest, 2012
the Bigfish étterem, Budapest, 
2013
Kocka bár, Budapest, 2013
prezi.com iroda, Budapest, 2015
tromsø fogászat, tromsø, 
norvégia, 2015

kiemelt pályázatok // featured competitions

arany János szakiskola, Csorna 
– i. díj, 2001
Kormányzati negyed – i. díj, 
2007
Budapest BoX – megvétel, 2015

díjak // awards

2008 holcim awards európai 
regionális fődíja

Iroda // office

Minusplus Generáltervező Kft
postacím: 1082 Budapest, 
leonardo da vinci utca 12-14. 
X / 74
stúdió: 1114 Budapest, orlay 
utca 4.  mfszt. 2.
+36 20 80 80 580 
rabb@minusplus.hu

www. minusplus.hu

DOMBI MIKLóS
építész

diploma // degree

1998 BMe építészmérnöki Kar
2001 széchenyi istván Műszaki 
Főiskola, építész üzemmérnök

oktatói tevékenység // teaching activity

2007-től szie építészmérnöki Kar

válogatott munkák // selected projects

2012 Green house irodaház, 
Budapest
2012 Metró4 járműtelep és disz-
pécserközpont, Budapest
2012 trafó irodaház, Budapest
2015 sportkomplexum, Győr
2016 GCo irodaház, Budapest
2018  sCG irodaház, Budapest

kiemelt pályázatok // featured competitions

2018 Józsefvárosi sportpálya 
udvar fejlesztése – 3. díj
2016 europark Üzletközpont 
rekonstrukciója
2014 Győr város új sport-
komplexuma – 1. díj

Iroda // office

dpi design Kft. 
1111 Budapest, Karinthy út 12.

www.dpi.hu

PINTÉr TAMÁS
építész

diploma // degree

1996 BMe építészmérnöki Kar
2010 Ceu Business school, 
MBa ingatlan és pénzügyi 
specializációval 

oktatói tevékenység // teaching activity

2012–2014, MoMe, építészeti 
vizualizáció

válogatott munkák // selected projects

2009 Millenáris irodaháza
2011 dKv villamosjárműtelep, 
debrecen
2012 szálloda, Budapest váci 
utca
2012 Green house irodaház, 
Budapest
2012 Metró4 járműtelep és disz-
pécserközpont, Budapest
2012 trafó irodaház, Budapest
2015 sportkomplexum, Győr
2018  sCG irodaház, Budapest

kiemelt pályázatok // featured competitions

2018 Józsefvárosi sportpálya 
udvar fejlesztése – 3. díj
2016 europark Üzletközpont 
rekonstrukciója
2014 Győr város új sport-
komplexuma – 1. díj

Iroda // office

dpi design Kft. 
1111 Budapest, Karinthy út 12.

www.dpi.hu

SCHrECK ÁKOS
építész

diploma // degree

2002 BMe építészmérnöki Kar
2008 BMe építész tervező 
szakmérnöki diploma

válogatott munkák // selected projects

arany János szakiskola, Csorna, 
2004
villa, Budapest, 2012
the Bigfish étterem, Budapest, 
2013
Kocka bár, Budapest, 2013
prezi.com iroda, Budapest, 2015
tromsø fogászat, tromsø, 
norvégia, 2015

kiemelt pályázatok // featured competitions

arany János szakiskola, Csorna 
– i. díj, 2001
Kormányzati negyed – i. díj, 
2007
Budapest BoX – megvétel, 2015

díjak // awards

2002 diplomadíj
2008 holcim awards európai 
regionális fődíja

Iroda // office

Minusplus Generáltervező Kft
postacím: 1082 Budapest, 
leonardo da vinci utca 12-14. 
X / 74
stúdió: 1114 Budapest, orlay 
utca 4.  mfszt. 2.
+36 70 515 07 15 
schreck@minusplus.hu

www. minusplus.hu
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rÉGI-úJ magyar építőművészet 

 Bartók istván építész. 1991-ben kapott diplomát a BME Építészmérnöki 
Karán, 2003-ban ugyanitt DLA-fokozatot szerzett. 1997-től Fejérdy és Bartók 
Építészeti Kft. tervezője. 2010-től a BME Ipari és Mezőgazdasági Épületter-
vezési Tanszékén egyetemi adjunktus, 2016-tól egyetemi docens. 2011-ben 
megosztott Pro Architectura díjat kapott.

 BoDonyi csaBa építész. 1967-ben diplomázott a BME Építészmérnöki 
Karán, 1970–72 között elvégezte a MÉSZ Mesteriskoláját, mestere Plesz Antal 
volt. 1967-ben Miskolcon, az Északtervnél lett gyakornok. 1970-től 1989-ig 
az Északtervnél dolgozott mint tervező, főépítész, műszaki igazgatóhelyettes. 
1989–1998 között az Interplan Kft. műteremvezetője, 1987–2011 között Tokaj 
főépítésze volt. 1980–84-ben a MÉSZ Mesteriskolája vezető építésze, 1977 
és 1988 között a Miskolci Építészműhely szervezője és szakmai vezetője volt. 
1990-től a  Bodonyi Építész Kft. vezető tervezője. 1992-től a Magyar Művészeti 
Akadémia alapító tagja, 1996-ig elnökségi tagja. 1993-tól címzetes egyetemi 
tanár. Alapító tagja a Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia Miskolci Te-
rületi Csoportjának, 2009-től elnöke.

 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. 

 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.

 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. 

 maczkó erzséBet színtervező, színszakértő (BME, 1994), bölcsész (ELTE, 
2005), fotó- és képzőművész. rendszeresen szerepel egyéni és kollektív kiállítá-
sokon, színes környezet, fotó- és képzőművészet témában, itthon és külföldön. 
Alkotóművészi pályája mellett, kiállítási kurátorként tevékenykedik, kulturális és 
építész szakmai programokat, konferenciákat szervez, építészeti cikkeket ír.

 magyar péter Dr. 1967-ben a BME-n szerzett építész diplomát, ezt köve-
tően építészként dolgozott állami tervezőirodákban és a Lakóépülettervezési 
Tanszék meghívott előadója volt. 1975-ben Nigériába, majd onnan az Egyesült 
Államokba költözött, ahol folytatta tervezői és oktatói praxisát. Dolgozott az 
Auburn Universityn (Burlington címmel kitüntetett tanárként); a University of 
Cincinnatin; Mexikóban a University of Monterreyn, valamint vendégtanárként 
oktatott Dániában, a koppenhágai royal Academy of Arts-on (Királyi Művészeti 
Akadémián), majd  a Pennsylvania State University Építészeti Karát vezette.  
Fort Lauderdale-ben a Florida Atlantic Universityn az Építészeti Kar alapító 
igazgatójaként tevékenykedett. 2007 óta a Kansas State University Építészeti 
Karának professzora, 2011-ig a Kar vezetője. 1992-ben a BME-n építőművész 
doktori fokozatot szerzett. 2011-ben Pro Architectura Hungarica díjat kapott, 
2015-ben a Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia tagjává választották. A 
rIBA „Fellow”-ja. Számos nemzetközi építészeti tervpályázaton indult, illetve 
megépült és meg nem valósult projektben vett részt tervező konzulensként. 
Tizennyolc könyve mellett számos tudományos cikke jelent meg nemzetközi 
folyóiratokban. Kutatási területe a tervezői folyamatok kognitív és intuitív vo-
natkozásai és az alkalmazott topológia az építészetben. Ausztrália kivételével 
minden kontinensen tartott előadásokat, workshopokat.

 molnár szilvia újságíró, művészettörténész. 2004 óta szabadúszó újság-
íróként több művészeti lapban publikál. 2008-2011 között az Intérieur magazin 
szerkesztője, 2013 óta az Octogon építészeti és design magazin szerkesztője, 
a KREA Kortárs Művészeti Iskola tanára. 2017 óta a Van más út - Összefogás 
a Kiserdőért kispesti és ferencvárosi civilek alkotta munkacsoport tagja.

 nagy Dénes magyar-ausztrál matematikus, tudomány- és technikatörté-
nész, a Nemzetközi Szimmetria Társaság és az MTA VEAB Népi Építészeti 
Munkabizottság elnöke. Hosszabb ideig oktatott, illetve kutatott magyar, ame-
rikai, japán és ausztrál egyetemeken. Több mint 200 tanulmánya jelent meg 10 
nyelven, s társszerzői között szerepel Teller Ede és Wigner Jenő is.

 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.

 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.

 ulrich tamás norBert építészmérnök. 1980-ban diplomázott a BME 
Építészmérnöki Karán. 1980–1983 között Középületépítő Vállalatnál munka-
helyi mérnök, majd 10 évig a Közti II. irodáján, Marosi Miklós műtermében 
tervező építészként dolgozott. 1993–1995 között a francia SAE Eiffage buda-
pesti irodájának építésze, majd 1995-től a HAP Építésziroda Kft.-ben műte-
remvezető építész. Közben elvégezte a BME és a lyoni Jean Moulin Egyetem 
francia-magyar kétnyelvű menedzserképzését (1997). 2011-től a Magyar Épí-
tész Kamara titkárságán szakmai munkatárs.

 zsolDos anna művészettörténet szakos hallgató az ELTE BTK Művé-
szettörténet szakán. Fél évet tanult Velencében és rómában. Kutatási te-
rülete a 20. századi és kortárs építészet. 2018-tól a Magyar Építőművészet 
gyakornoka. 

____
szerzők
authoRs____



Helyettesítheti-e a mester-
séges intelligencia tervezés 
az őt létrehozó emberi tervező 
tevékenységet? Mi a design sze-
repe a jövő hazai kultúrájának 
megteremtésében? Mit jelent 
számunkra az ökodesign? Ilyen 
és ehhez hasonlóan izgalmas 
kérdésekkel foglalkozik a Future 
now/Jövő most címmel 2018. 
szeptember 28-án a Vigadó 
Makovecz Termében 
megrendezendő konferencia.

A rendezvényt kerekasztal-
beszélgetés zárja az összes 
előadó részvételével. 
A konferenciát a „Körülöttünk” 
című Iparművészeti 
és Tervezőművészeti kiállítás 
válogatott anyaga kíséri.

A részvétel ingyenes, de regisztrál-
ni kell a designhet@designhet.hu 
e-mail-címen. A konferencia rész-
letes programját itt olvashatják:

 magyardesign
www.magyardesign.org

HIPERRACIONÁLIS ÉS SZUPERGYORS DESIGN

Konferencia a szakmának – Future now /Jövő most 
2018. szeptember 28., Vigadó

A konferenciát szervező Magyar Design Kulturális Alapítvány és a támogatók – a Magyar 
Formatervezési Tanács (Szellemi Tulajdonvédelmi hivatal) és a Magyar Művészeti 
Akadémia – azokat a designnal foglalkozó szakembereket várják a rendezvényre, akik 
a napi rutinon túllépve szívesen cserélnének eszmét kollégáikkal és a neves előadókkal 
a szakma előtt álló kihívásokról és a design jövőjéről. „A jövő itt van. Talán fel sem tűnik, 
hogy javában benne élünk a mesterséges intelligencia kezdeti korszakában, ezért választ 
kell adnia a designereket is érintő kérdésekre. A konferenciát az iparművészeti és terve-
zőművészeti Nemzeti Szalon tapasztalataira építve, és abból az alapvető szükségletből 
rendezzük meg, hogy a rendszerváltozás óta nem volt itthon olyan szakmai konferencia, 
ami a design jövőjét ily módon elemezné. A globalizált társadalmakban, a mesterséges 
intelligencia korának küszöbén kérdésként merülhet fel a nemzetek kultúrájának tra-
dicionális szerepe és jelentősége is. A konferencia széles körű párbeszéd lehetőségét 
nyitja meg a művészet, a kultúra és a tudomány tág területén”– mondta Lelkes Péter, 
a Magyar Design Kulturális Alapítvány elnöke. 

A rendezvényen két blokkban tekintik át a legégetőbb kérdéseket. Délelőtt olyan 
neves szakemberek fognak előadni, mint például Proszéky Gábor (Pázmány Péter 
Katolikus Egyetem), Slézia József (Budapesti Metropolitan Egyetem), Zalavári József 
(Nyugat-Magyarországi Egyetem) és Nemes Attila a Kitchen Budapest képviseletében. 
A következő blokk címe: Design Thinking, témája pedig: a tervező gondolkodás fenn-
tartó ereje, fenntarthatóság, körkörös gazdaság. Akik pedig felvetik a kérdéseket és 
(talán) választ is adnak rájuk: Sebastian Tamás (Magyar Kereskedőház), Hosszú Gergő
(Co&amp;Co) és Kerékgyártó András (MOME). A délután blokkot az oktatásfejlesztés-
nek szentelik. Előadást tart Bachmann Bálint (Budapesti Metropolitan Egyetem), 
Sebestény Ferenc, (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem), Szentpéteri 
Márton (MOME) és Lipóczki Ákos (Plydesign Kft).



+ UTÓIRAT // POST SCRIPTUM | xvIII. 100.1580 FtLapunk támogatója a Nemzeti Kulturális Alap            |   Kós Károly Díj 2010   |   www.meonline.hu 
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RégI-új mAgyAR épíTőművészeT // hUngaRIan aRChITeCTURe  |  2018 / 04
NEMZETi LoVARdA fELújÍTáSA / tHe reconstruction of tHe national equestrian centre, BudAPEST – KiS PÉTER, PESchKA ALfRÉd, 
Dobrányi ákos • DVTk fuTballsTaDion / DVtK soccer staDium, Diósgyőr – PoTTyonDy PéTer • luDoVika sPorTközPonT / luDoViKa 
sports centre, buDaPesT – skarDelli györgy • ÚjPesTi Új Vásárcsarnok és kulTurális renDezVényközPonT / new marKet Hall 
anD cultural centre, buDaPesT – bun zolTán • eVangélikus káPolna / lutHeran cHapel, PesTszenTimre – krizsán anDrás • zsiDó 
KiVáLóSáGoK háZA, BALAToNfüREd / House of JewisH excellences – sugár PéTer, Varga Piroska • reformáTus TemPlom / calVinist 
cHurcH, buDaPesT – szécsi zolTán ónoDi szabó lajos • felTámaDás TemPloma / resurrection cHurcH, RENNES – áLVARo SiZA  
• iroDaház / office blocK, buDaPesT – Dombi miklós, PinTér Tamás • WolrDquanT, buDaPesT - minusPlus
UTÓIRAT // POST SCRIPTUM  |  xvIII. évfolyAm / 100. szám
körkérDés az éPíTészeTről / a go-rounD about arcHitecture: BALáZS MiháLY, BáNKi ÉVA, BARABáS MáRToN, cSEh ANdRáS, ERhARdT 
GáBoR, fERENcZ MARcEL, KRiZSáN ANdRáS, MAGYAR PÉTER, PiNTÉR MáRToN, PuhL ANTAL, SoMoGYi KRiSZTiNA, SuGáR PÉTER, SuLYoK MiKLóS, 
Térey jános, Tillmann j. a. • uTóiraT-e az uTóiraT? / is post scriptum a postscript? – klein ruDolf • VálogaTás a 100. számához 
ÉRT uTóiRAT MELLÉKLET ÍRáSAiBóL / a selection of articles from tHe supplementary post scriptum reacHing its 100tH eDition

Utóirat 100
Pályázat az éPítészeti írás támogatására

A Magyar Építőművészet folyóirat elméleti melléklete, a 2001-ben alapított Utóirat / Post Scriptum idei évfolyamában ünnepli 100. 
számának megjelenését. Ebből az alkalomból a folyóirat szerkesztősége építészeti esszépályázatot hirdet, melynek célja, hogy a 
Magyarországon az utóbbi években egyre szűkebb médiafelületen megjelenő építészeti írások számára nagyobb teret nyisson, új 
szerzőket és új szempontokat vonva a kortárs építészetkritika- és építészetelmélet gyakorlatába.
Várjuk olyan pályázók jelentkezését, akik már publikáltak az építészet témakörében, és azokét is, akik még nem, beleértve az 
építészeti, társadalomtudományi vagy művészeti ágakkal foglalkozó egyetemi hallgatókat is.

A pályázatra két kategóriában várunk jeligével szignált írásokat, melyek még nem voltak publikálva.

I. kategórIa: krItIka
Választható témák:
Építészeti kritika egy, az elmúlt 2 évben Magyarországon megépült épületről. (max. terjedelem: 8000 karakter)
Építészeti kritika város és természet együttműködő kapcsolatának gyakorlati megvalósulásáról, különös tekintettel a technológia, 
az értékőrzés és az ökológia szempontjaira. (max. 15.000 karakter)

II. kategórIa: építészetelmélet
Választható témák:
Miről szól a kortárs építészet? Helyzetelemzés a jelen tendenciáiról és a jövő felé mutató irányokról, különös tekintettel a magyar-
országi építészetre. (max. terjedelem: 15.000 karakter)
Építészettörténeti elemzés egy 1960-2000 között épült épületről vagy a korszakban alkotó építész pályájáról, munkáinak egy 
csoportjáról,amely új szempontokat fogalmaz meg. (max. terjedelem: 15.000 karakter)

a pályaművek beérkezésI határIdeje: 2018. október 1.   
eredményhIrdetés és díjátadó: 2018. december 4.
a pályaművek beküldését jeligével kérjük az alábbi email címre: utoirat100@gmail.com 

A zsűri tagjai: 
Botzheim Bálint építész, a folyóirat főmunkatársa 
Meggyesi Tamás építész, urbanista, filozófus
Térey János író, költő

Díjazás:
1. díj (mindkét kategóriában): 100.000 Ft
2. díj (mindkét kategóriában): 50.000 Ft
Új generáció különdíj (mindkét kategóriában): 100.000 Ft
Dicséret: kategóriánként 3-3 pályázó, akik a Magyar Építőművészet folyóirat 1 éves ingyenes előfizetést kapják.

A beérkező pályaművektől függően a zsűri fenntartja a jogot a meghirdetett díjkategóriáktól eltérő díjazásra. 
A MÉ a beérkezett írások közlésére az első publikáció jogát fenntartja.




