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Szám: DDEKB-14-1/2019.

MEGHÍVÓ
A Dél-dunántúli Építész Kamara
Tisztújító taggyűlését
2019. február 15-én, pénteken 8:30 órára
összehívom a PTE Műszaki és Informatikai Kar
Pécs, Boszorkány u. 2. sz. alatti
A019 sz. előadótermébe.
A taggyűlés határozatképtelensége esetén a megismételt taggyűlést
azonos napirenddel 30 perccel későbbre
2019. február 15-én 9:00 órára
ismételten összehívom.
Program:
Megnyitó
Horváth András elnök
Ügyrendi döntések
• Jegyzőkönyvvezetők, jegyzőkönyv hitelesítők megválasztása
• Szavazatszámláló bizottság megválasztása
• Levezető elnök megválasztása
• Napirend elfogadása
Napirend

1) Elnöki beszámoló

Horváth András elnök

2) Alelnöki beszámoló

Molnár Csaba alelnök

3) Etikai-fegyelmi Bizottság beszámolója
Váczi Gabriella bizottsági elnök

4) Beszámoló a 2018. évi költségvetés végrehajtásáról és javaslat a 2019. évi költségvetési tervre
Horváth András elnök

5) A Felügyelő Bizottság jelentése

Kokas Ignác bizottsági elnök

6) Kérdések, hozzászólások
Szavazás a beszámolók elfogadásáról

7) Alapszabály módosítás

Horváth András elnök
Szavazás a módosításról
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8) Választási Jelölőbizottság jelentése

Dr. Veres Gábor bizottsági elnök

9) Jelöltek bemutatkozása
10) Választás első forduló (elnök, alelnök, elnökségi tagok)
Titkos szavazás

Szünet

11) A választás első fordulója eredményének kihirdetése
Dr. Veres Gábor bizottsági elnök

12) Választás második forduló (bizottságok, küldöttek)
Titkos szavazás

Szünet, büféebéd

13) A választás második fordulója eredményének kihirdetése
Dr. Veres Gábor bizottsági elnök
Szavazategyenlőség esetén újraszavazás

Kb. 13:00 órakor

14) Zárszó
Pécs, 2019. január 30.

Horváth András
a DDÉK elnöke

MELLÉKLETEK:
Elnöki beszámoló

4. oldal

2018 évi költségvetés teljesülése

6. oldal

2019. évi költségvetési terv

8. oldal

Alelnöki beszámoló

10. oldal

Etikai-fegyelmi Bizottság beszámolója

11. oldal

Felügyelő Bizottság jelentése

12. oldal

Alapszabály módosítási javaslata

13. oldal

Választási Jelölőbizottság jelentése

15. oldal

Határozati javaslatok

oldal
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ELNÖKI BESZÁMOLÓ
Csendes évünk volt 2018-ban. Nagy változások nélkül végre a munkára lehetett koncentrálni.
Hosszú évek után, amikor a jogi környezet átalakulása és a tervezési munkák hiánya miatt sok külső és
belső konfliktust élt meg az építész társadalom, most inkább a leterheltség miatt lehet „panaszt” hallani. Nem
biztos, hogy ez mindenki számára az egzisztenciális biztonságot is jelenti, de a jól végzett munkával együtt
meg kell jelenjen a tisztességes jövedelem is.
Ebben az időszakban a szakmai viták egyik középpontjában éppen amiatt az elkészített tervek
szakszerűsége, és az egyszerűsített eljárás keretében kibővült tervezői felelősség állt. Nem titkolja az
államigazgatás, hogy a szabálytalan tervek alapján elindított, és szabálytalanul kivitelezett építkezésekkel
szemben szigorúan eljárnak, és a szereplőkkel szemben súlyos szankciókat alkalmaznak. Nem mindegy
tehát a tervezőknek, de az építtetőknek sem, hogy a tervezés során minden szükséges információ
rendelkezésre áll-e, és a tervezők kellő felkészültséggel készítették-e elő a beruházást? Talán a jogalkotó is
felismeri, hogy a tervek kontrollja még is az építést megelőzően az állami feladata kell legyen, és az sem
lehetetlen, hogy a nagyobb felelősséget jelentő generál tervezői szerepkört is megkülönböztetik majd
egyszer a kevesebb gyakorlattal rendelkező szereplők jogosultságától.
Szomorú kötelességünk megemlékeznünk a 2018-ban elhunyt kollégáinkról
Tavalyi taggyűlésünk előtt távozott Csaba Gyula okleveles építőmérnök, építész- és településtervező.
Nincs már közöttünk B. Soós Klára belsőépítész-iparművész, Váczi Imre építész, Molnár Vince építész.
Befejezte földi pályafutását Pinczei József építész is.
Aktív tagjaink létszáma a több évi fogyatkozás és stagnálás után végre növekedett: az aktív tagok
száma a kezdeti 349 fő után év végén 361 fő volt. Baranya az évfordulón 252, Tolna 109 tagot jegyzett. A
szüneteltetést kérők száma is csökkent némileg, mos 116 fő. Összességében 540 kamarai tagot tartunk
nyilván, és ezzel továbbra is az ország harmadik legnagyobb kamarája vagyunk. Továbbra is 1.030
jogosultságot tartunk nyilván, ami komoly adminisztrációs feladat A 29 elnökségi határozat mögött
elsősorban személyi ügyek állnak, ezen belül 14 új tagfelvétel. A DDÉK mindennapi életének ügyviteli
feladatait, a kapcsolattartást, az üzemelést minden vonatkozásban kézben tartja Sándor Judit, aki mára
személyében is jelképezi a kamara megbízható működését.
A tagdíj befizetési fegyelem kiváló, a kinnlevőségünk az elmúlt évről 3,4 % körül van. Köszönetünket
fejezzük ki a tagdíj befizetést pontosan teljesítő kamarai tagoknak, de szívesen elhagynánk az elmaradókkal
szembeni eljárásokat!
Költségvetésünk bevételi oldalának legnagyobb eleme a tagdíjbevétel, de mellette a
Miniszterelnökségtől kapott támogatás is segítette a kiegyensúlyozott gazdálkodást. A MÉK-en keresztül
megkaptuk a 2018 évre áthúzódó TAK véleményezési munkák fedezetét is, mely a feladatot elvégző kollégák
számára jelentett tisztes bevételt. Munkájukat az év végén egy jó hangulatú vacsorán köszöntük meg. A
takarékos gazdálkodással együtt kamara pénzügyi helyzete javult, tartalékok nőttek. Javasoljuk ezért ez
évben is kisebb mértékben emelni a tiszteletdíjakat. Az ügyintézői és titkári feladatok elvégzésére szóló
javadalmazás azért marad változatlan, mert várhatóan a két feladatkör összevonódik.
Lugosi Ágnes titkár asszony kilenc éve látja el hozzáértéssel, szakmai érzékenységgel feladatát. Most
úgy döntött, hogy több időt kíván tölteni családjával, és szép számú unokáival. Kapcsolatunk megmarad vele,
de a napi munkában már hiányolnunk kell. A Tagság nevében is szeretném neki megköszönni ezeket a jó
hangulatban, szakmai biztonságban és barátságban eltöltött éveket. Köszönöm Ági!
A regionális építészeti díj meghirdetése, illetve a korábban tervbe vett többnapos szakmai kirándulás
megszervezése – talán a megnövekedett tervezési munkamennyiség miatt – idén is elmaradt. A két megye
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viszont továbbra is példamutatóan jól működött együtt, Szekszárd és Pécs gyakran jelentkezik jó
programokkal a helyi építészek közösségénél.
2018 elején mutattuk be a Pécsi Tudományegyetem Műszaki és Informatikai Karával közösen a 140 éve
született Medgyaszay István emlékkiállítását. A bécsi Ringturm által kezdeményezett „Magyarország, a
hosszú 60-as évek építészete” címú építészeti kiállítás a magyar építészet sokszínűségére kívánta felhívni
a figyelmet. A megnyitó Szekszárdon és Pécsett is jeles esemény volt. Bár nem voltunk közvetlen szervezői
a 70 éves örökifjú Dévényi Sándor barcsi kiállításának, de mi is sok szeretettel köszöntöttük e jeles napon.
A kortárs építészet terén elért páratlan sikerei, sajátos köztéri alkotásai, továbbá eredményes
építőművészeti pályafutása elismeréseként Pécs városa a Breuer Marcell-díj kitüntetést adományozta
Pelényi Margitnak.
Több tervpályázaton is sikeresen szerepeltek tagjaink 2018-ban. A Hódmezővásárhelyi Könyvtár és
Tudásközpontra kiírt tervpályázaton ért el kiváló II. díjat Zoltán Erzsébet Szeréna, és Kósa Balázs. A
”Veszprémi Vár akadálymentes megközelítésére” tárgyban kiírt ötletpályázaton I. díjat kapott a Getto Tamás
és Sztranyák Gergely részvételével felállt csapat, de Zilahi Péter neve is feltűnt az egyik megvételt nyert
munka készítői között. A Dél-pesti Centrumkórház építészeti tervpályázatán a pécsi Masszi Építész Iroda
Kft. kapott megvételt. A Dunakeszi Járásbíróság és Dunakeszi Járási Ügyészség tervpályázatán a
Sebestyén Péter által vezetett Másfél Építész Stúdió Kft. munkája megvételt kapott.
Közreműködésünkkel a Budapest Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata meghirdette a Victor Vasarely
Nemzetközi Pályázat a Köztéri Művészetért III. versenyét, Maaretta Jaukkuri finn kurátor
közreműködésével. Az eredményhirdetésre 2018. novemberében kiállítás keretében került sor, Anne-Karin
Furunes norvég képzőművész alkotásának megvalósítása ez évben várható.
Kihelyezett kötelező képzést szerveztünk novemberben, melynek költségét fele részben támogattuk.
Sikeresen került meghirdetésre több szabadon választott továbbképzési program, melyeken az ismeretek
megszerzése mellett a kollégák rendszeres találkozására is lehetőség nyílt. Nagy sikerrel került
megrendezésre 2018. február 1-én a Webinárium továbbképzés az egyszerű bejelentéshez kötődő tervezői
művezetés jogi és műszaki tudnivalóiról. Zsúfolásig megtelt a 100 fős terem a Baranya és Tolna megye
A Miniszterelnökségtől kapott támogatás felhasználásával 2018-ban a már felsorolt és akkreditált
kötelező, illetve szabadon választott szakmai továbbképzések mellett támogattuk a „Hosszú 60-as évek”
kiállítást Szekszárd és Pécs helyszínen, a MIK Partners Szakmai Napot, továbbá a Területi Elnökök
Tanácskozásán való részvételünket.

Kérem beszámolóm elfogadását!
Pécs, 2019. január 20.
Horváth András
a DDÉK elnöke
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2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS TELJESÜLÉSE
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2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERV
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ALELNÖKI BESZÁMOLÓ
Az építésügy reformja 2018-ben lendülete -talán a választásoknak is köszönhetően -alábbhagyott időt
hagyva az alkalmazkodásra, 2018 végére valós és sokszor nem igazán pozitív tapasztalatok összegzésére.
Továbbra sem adtuk fel az esélyt, hogy rendszer javítható. Új partnereket kerestünk és találtunk az
építésfelügyelet személyében.
Egy jól és kiszámíthatóan működő bürokrácia mindenki számára hasznos lehet, elősegítheti a
jogbiztonságot.
-

meghívást kaptunk és részt vettünk szakmai továbbképzésükön, kérdéseket tettünk fel nekik
meghívtuk Őket a Februári taggyűlésünkre ahol sok más egyéb mellett az alábbi kérdésekre kaphat
választ aki eljön.

-

Mi követendő gyakorlat távoli ellenőrzés során e-napló felületen, milyen tervezői hibákra kell az
építésfelügyelőnek felhívni a figyelmet, milyen mérlegelési lehetősége van az építés felügyeletnek ?
Mi a követendő gyakorlat a folyó építkezések ellenőrzése során?
Hogyan osztható meg a felelősség a tervezők között tervező váltáskor, mi van akkor nincs generál
tervező?

-

A 2017-18 év legfontosabb eredménye a teljes beruházási folyamatokat érintő a tervezői szolgáltatásokat az
előkészítéstől az épületüzemeltetésig egységes keretbe foglaló új rendszer részletes kibontása,
jogszabályokba való integrálása. A koncepció széles szakmai (Építész-Mérnök –Iparkamarai)
támogatottsággal bír ennek részeként a minimális tervezési- szolgáltatási díjak, rendelhetők majd az egyes
beruházási lépcsőkhöz.
Ahogy az korábban is szokás év végére látszódnak azok a pontok melyek mentén a kamara tovább tud
haladni,
- szükség lesz szakmafelügyeleti rendszer felállítására mely elősegíti, kikényszeríti a közel azonos
tervszolgáltatást e nélkül elképzelhetetlen, hogy a tervezési vállalásidíjak egységesüljenek és
minimális vállalási árak beleépüljenek a megrendelői gyakorlatba is.
- szükség lesz a friss diplomás építészek tervezési gyakorlati rendszerének átszabására, egy új
rendszer kidolgozására, mert e nélkül nem várható el azonos szakmai minőség
- szükség lesz olyan ösztönző rendszerre mely az egyéni cégek egy tervező egy iroda rendszere
helyett a régióinkban is 3-5 fős irodaméret felé erősödik, mert különben alkalmatlanná válik
közbeszerzéseken indulni, egyre inkább csak az egyszerű bejelentések jelenthetik munkái zömét.
- szükség lesz újra nekivágni egy tagdíjreformnak, és átértékelni benne a kamara szerepét is.
- újra kell építenünk kamarai közösségünket itt helyben is, ennek legfontosabb eleme, hogy lássuk
egymás munkáit, és díjazzuk azokat egymás közt.
A miniszterelnökségtől kapott szakmai támogatás terhére továbbra is igyekszünk szakami napokat
továbbképzéseket szervezni.
- Webinárium továbbképzés az egyszerű bejelentéshez kötődő tervezői művezetés jogi és műszaki
tudnivalóiról
- „Hosszú 60-as évek” kiállítás Szekszárdom majd Pécsett
- Archicad 22 továbbképzést tartottunk Szekszárdon
Szekszárd, 2019.01.21.
------------------------------------Molnár Csaba Csongor
Építész /Alelnök DDÉK
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ETIKAI-FEGYELMI BIZOTTSÁG BESZÁMOLÓJA
Az EFB
1.
2.
3.
4.
5.

állandó tagjai :
Boda Zoltán
dr. Dévényi Sándor
Csatai László
Gulyás Róbert
Váczi Gabriella

Az EFB póttagjai :
6. Rabb Péter
7. Salamon Gábor
A 2018-as évben az EFB a következő panaszokkal foglalkozott:
1. A Somogy megyei Kormányhivatal Siófoki Járási hivatala egyszerű bejelentés körében elkövetett
többszörös szabálytalanság miatt panaszolta be egy tagunkat.
2. Budapesti építésziroda panaszolt be egy pécsi építészt lezáratlan tervezési ügyben elvállalt tervezési
megbízás etikátlan elvállalása miatt. Ennek az ügynek a lezárása 2019 februárjában várható.
A befejezett etikai eljárás összefoglalása:
A Somogy megyei Kormányhivatal Siófoki Járási Hivatala egy siófoki építkezés építésfelügyeleti
ellenőrzése során megállapította, hogy kamarai tagunk építész tervezőként, tervezői művezetőként és
felelős műszaki vezetőként is közreműködött a szakszerűtlen kivitelezési tevékenység előkészítésében
és végzésében, és egyik szerepkörében sem tette meg azokat a szükséges lépéseket, melyekkel a
szabálytalan építési munka elkerülhető lett volna:
• az e-építési naplóba feltöltött építész kiviteli dokumentáció nem felel meg a jogszabályoknak,
ellentétes az OTÉK és a helyi építési szabályzat előírásaival;
• az építész kiviteli dokumentáció és a statikus kiviteli dokumentáció tartalma nincs szinkronban;
• a telek beépített területének számítása többszörösen nem felel meg az OTÉK előírásainak, és
alkalmas a hatóság megtévesztésére;
• az egyik épület nem tartalmaz legalább 16 m2-es lakószobát, ezért nem felel meg a lakóépületre
vonatkozó OTÉK 105. § előírásainak, ebből adódóan egyszerű bejelentés alapján nem építhető.
A hatóság az építkezést leállította, építésfelügyeleti bírságot szabott ki, ezen felül az épített környezet
alakításáról és védelméről szóló 1987. évi LXXVIII. törvény (Étv.) 52. §. (1) bekezdés e) pontja alapján kérte
kamaránkat eljárás megindítására.
Az ügyben eljáró Fegyelmi Tanács (elnök: Cstai László, tagok: Boda Zoltán és Váczi Gabriella) a panaszos
és a bepanaszolt meghallgatása után a panasz jogosságát elismerte, és határozatával a MÉK Etikai-fegyelmi
Szabályzata 1. § (1) és (2) bekezdése, a 4. § (2) bekezdése, és a 19. § (1) bekezdése részben szándékos
megsértése miatt a bepanaszolt kamarai tagsági viszonyát 6 hónapra felfüggesztette.
Szekszárd, 2019. január 23

Váczi Gabriella
Etikai-fegyelmi Bizottság Elnöke
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FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG JELENTÉSE
Elmondhatjuk, hogy a Dél-Dunántúli Építész Kamara felügyelő bizottságának nincs nehéz dolga.
Kamaránk 2018-ban is az alapszabályban és a pénzügyi-számviteli jogszabályokban előírtak szerint
működött. Az elnökségi üléseken született határozatokkal, döntésekkel, az országos kamara felé közvetített
elgondolásokkal a FEB minden esetben egyetértett, támogatta azokat.
A 2017-es év sok embert megmozgató jelentős eseménye volt a települési arculati kézikönyvek
készítése, kamarai véleményezése. 2018-ban már jóval szerényebb számú TAK-kal kellett foglalkoznunk.
Más, az állóvizet felkavaró történés sem igen akadt, így elmondható, hogy az elmúlt év csendesen telt el.
Az Elnökség a nyári szünetet leszámítva az alapszabályban rögzítettek szerint, havonta ülésezett,
minden alkalommal határozatképes volt. Tagjai becsületesen, kellő körültekintéssel és felelősséggel
végezték munkájukat.
Titkárunk és ügyintézőnk a már megszokott profizmussal látta el feladatát. Az elnökségi tagok elé
hibátlanul előkészített anyagok kerültek, mindenki az érdemi munkára koncentrálhatott. A tagokkal való napi
szintű kapcsolattartás is kiváló, a segítőkész magatartás jellemezte.
Az Etikai-fegyelmi bizottság 2018-ban egy ügyet tárgyalt. A beszámoló részletesen taglalja az
eseményeket, amelyek nagyon tanulságosak mindannyiunk, de különösen azok számára, akik a jó
szerencsében bízva lavíroznak a jogszabályok tengerén.
Örvendetes tény az aktív tagok számának növekedése.
A 2017-es év költségvetési beszámolójából láthatjuk, hogy a bevételi oldalon a tervezett és
tényleges összegek között minimális eltérés mutatkozik, némi többlettel. A kiadások oldalán jelentős a
megtakarítás egyrészt a közterhek csökkenése folytán, másrészt a takarékos gazdálkodásnak
köszönhetően, harmadrészt pedig tervezett, de nem megvalósult programok miatt. Ez utóbbi kevésbé
örömteli. Élve a minisztériumi támogatással jó lenne több szakmai programot, kirándulást kínálni a tagok felé,
talán egyszer megéljük, hogy ezek látogatottsága, az irányukban megnyilvánuló érdeklődés is emelkedik…
Összegzésként elmondhatjuk, hogy kamaránk tőkeállománya jelentősen emelkedett, s ez biztató a jövőre
nézve.
A 2019-es tervezet esetében a bevételi oldal a tagdíj-emelésnek köszönhetően érezhetően nő. A
tervezet nem számol újabb minisztériumi ötmilliós támogatással, nélküle hozza az évet, igaz a tőketartalék
részleges felhasználásával. Ehhez az is hozzájárul, hogy a tavalyinál lényegesen nagyobb, de józan határral
szabott összegeket tervez „dologi” kiadásokra, a már említett szakmai programokra. Ez felelősségteljes
magatartás, és amennyiben - reményeink szerint - újabb támogatás érkezik, kamaránk még jobb anyagi
pozícióba kerül. Ugyanakkor azt is látnunk kell ebből, hogy hosszabb távon a támogatás nélkül a jelenlegi
működési szintet nagyon nehezen lehet fenntartani.
Az arculati kézikönyvekkel kapcsolatos támogatás és a kiadások elszámolása is rendben zajlott, a
beszámoló és a tervezet ezt nem érinti.
Szokásomhoz híven a szigorúan vett felügyeleti mondandómon túl az adott év kapcsán felmerült,
szakmát érintő kérdésekről ejtenék pár szót.
A bejelentéssel létesíthető lakóházak kapcsán kezdünk abba a fázisba jutni, hogy tömegével folynak
az építkezések, a szomszédok vérszemet kapnak, és számos bejelentés érkezik az építésfelügyelethez.
Ezek egyre többször tragikus kifejlet felé sodorják a beruházásokat. Ezért tartjuk rendkívül fontos és jó
kezdeményezésnek, hogy kamaránk a felügyeleti szervvel összefogva gyűjti a leggyakoribb tervezői hibákat,
és ezeket a tagsággal megismertetni szándékozik. Még mindig úgy tűnik, hogy számos kolléga mintha nem
érzékelné azt a rendkívüli felelősséget, amit ez az eljárási rend ránk hárít.
Az utóbbi hónapokban egy másik, lassan talán érdemi figyelmet kapó problémával szembesültünk.
A támogatási pályázatokon elnyert összegek szinte biztosan nem fedezik a létesítés mai költségeit. Hogy is
fedezhetnék, hiszen egyrészt sokszor alig megalapozott műszaki tartalommal nyújthatók be pályázatok,
másrészt az elbírálás hihetetlenül hosszú ideig tartott. Eközben elszabadultak az anyagárak, a bérköltségek
és nem utolsó sorban a rossz értelemben vett piaci szemlélet jelentkezik a kivitelezők részéről: annyit kérek,
amennyit nem szégyellek - természetesen, mint mindig, legnagyobb tisztelet a kivételeknek. Ez több
beruházást ellehetetlenít, vagy nem sokkal jobb esetben olyan mérvű csonkításon esnek át a projektek, ami
sokszor létjogosultságukat is megkérdőjelezi. Ugyanakkor a minden gondolattól, egyedi értéktől
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megfosztatott, végletekig lebutított épületek aligha szolgálják az épített környezet fejlődését, a közízlés
formálását. Nincsenek különösebb reményeink, hogy - főleg egy helyi kamara - a pályázati, támogatási
rendszer megújításában érdemi szerepet játszhat, de megpróbálni érdemes, sőt elvárható.
Taggyűlésünk tisztújítással egybekötött összejövetel. A felügyelő bizottság kéri, hogy csak az
fogadjon el tisztséget, aki komolyan gondolja, hogy a feladat ellátásához szükséges időt ki tudja szakítani
munkájából, részt tud venni az üléseken, meg tud jelenni a küldöttgyűléseken.
2019. a jogszabályok összecsiszolásának éve lesz - legalábbis a legutolsó küldöttgyűlést követő
konferencia felvezetésében ez hangzott el. Reméljük, ez valóban megtörténik, mert ez a beruházási, építési
folyamatban résztvevő valamennyi közreműködő számára nagyobb biztonságot adna, a jogszabályok
bogarászása, összehasonlítgatása helyett tényleges feladatával tudna többet foglalkozni.
A Felügyelő Bizottság a tagság felé javasolja mind a beszámolók - beleértve a 2018. évi
költségvetés végrehajtásáról szólót -, mind pedig az ez évi költségvetés tervezet elfogadását.
Pécs, 2019. január 28.
A FEB tagjai: Baracsi Viktória, Kajári J. Tamás, Kokas Ignác nevében összeállította:

Kokas Ignác
FEB elnök
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ALAPSZABÁLY MÓDOSÍTÁSA
2018. november 7-én rendkívüli taggyűlésen módosítottuk alapszabályunkát a tisztújítás egyszerűsítése
végett. a Baranya Megyei Főügyészség felhívtással fordult a DDÉK Elnökéhez, melyben megállapította,
hogy jogsértő az Alapszabály azon módosítása, mely lehetővé teszi az elnök és alelnök személyének
sorsolással történő megállapítását, és 30 napos határidőt adott a DDÉK Alapszabályának olyan
módosítására, amely szerint a tisztségviselők megválasztásához is a taggyűlés legalább egyszerű
többséggel hozott határozata legyen szükséges.
(A korábban hatályos alapszabály 3.3.8. pontjának m) alpontja megállapította, hogy szavazategyenlőség
esetén a szavazást meg kell ismételni, újbóli szavazategyenlőség esetén – az elnök és alelnök személyét
kivéve – a levezető elnök nyilvános sorsolás útján állapítja meg. A 8/2018. (XI. 07). Tgy. sz. határozattal a
taggyűlés többek között az m) alpontot akként módosította, hogy „az elnök és alelnök személyét kivéve”
kitételt törölte, és ezzel lehetővé tette az elnök és az alelnök megválasztása úgy, hogy a jelölt nem kapta
meg a szavazatok egyszerű többségét sem.)
Az Ügyészséggel előzetesen egyeztetve, a felhívásnak eleget téve az Alapszabály alábbi módosítását
javasoljuk:
a.) DDÉK Alapszabály 3.3.8 pont m) alpontja jelenleg hatályos szövege:

Szavazategyenlőség esetén a szavazást meg kell ismételni. Újbóli szavazategyenlőség
esetén a levezető elnök nyilvános sorsolás útján állapítja meg az eredményt.
b.) Módosítási javaslat:

Szavazategyenlőség esetén a szavazást meg kell ismételni. Újbóli szavazategyenlőség
esetén a levezető elnök nyilvános sorsolás útján állapítja meg az eredményt.

Kérem a fenti módosítás elfogadását.

Pécs, 2019. január 30.

Horváth András
DDÉK elnök
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VÁLASZTÁSI JE LÖLŐBIZOTTSÁG JELENTÉSE
Beszámoló a Választási jelölő bizottság munkájáról
A Dél-dunántúli Építész Kamara 2015. évi taggyűlésén választotta meg a Jelölő Bizottságot, melynek tagjai
Baranya megyéből Veres Gábor, Keresztes Béla, Kondor Tamás, Tolna megyéből pedig Máté János és
Földesi Zoltán lettek. A Bizottság elnökének Veres Gábort választották.
A Bizottság érdemi munkáját 2018. november 5-én kezdte el a Pécsett a Dél-dunántúli Építész Kamara
hivatali helyiségében tartott alakuló ülésén. Előzetesen lehetőségünk nyílt arra, hogy az elnökség tagjait
megkérdeztük szándékaikról a következő választási ciklusra nézve szívesen vennék, ha a vezetőség új,
fiatal tagokkal megújulhatna.
Döntés született a DDÉK honlapján közzéteendő felhívásról is.
A Bizottsági tagok a tagnévsort felosztották egymás között, hogy a tagság véleményét begyűjtsék.
A teljes tagság megkeresésére nem volt lehetőségünk, hanem személyes és telefonos beszélgetéseket
folytattunk olyan kollégákkal, akiknek szélesebb kapcsolataik vannak, és meghatározó, felelős véleményt
képviselnek, illetve azokkal, akiktől elvárható volt aktív, szakmaközéleti tevékenység vállalása.
A beszélgetések során szerzett általános tapasztalatunk, hogy legtöbbször azzal indokolták azt, hogy nem
akarnak tisztséget vállalni, hogy szakmai elfoglaltságuk ezt nem teszi lehetővé. Sokan kifejezték azt a
véleményét, hogy bíznak a jelenlegi vezetőinkben, továbbra is szívesen látnák Horváth Andrást és Molnár
Csabát és az Elnökség tagjait a Kamaránk élén, mások a kamarai vezetés fiatalítását és a női tagok
számának emelkedését várják a mostani választástól.
A Kamaránk honlapján közre adott felhívásra és a személyes megkeresésekre érkezett javaslatokat, egyben
a bizottsági tagok munkájának eredményét a most közreadott jelölési javaslatunk tartalmazza.

Pécs, 2019. január 30.
Veres Gábor
elnök
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A DDÉK TISZTSÉGEIRE JELÖLTEK LISTÁJA
Elnök:

Molnár Csaba Csongor

Alelnök:
Elnökségi tag:

Horváth András

Baranya (választandó 4 fő)

Tolna (választandó 1 fő)

Getto Tamás
Gyergyák János
Karlovecz Zoltán
Kondor Tamás
Kósa Balázs
Kovács-Andor Krisztián
Medvegy Gabriella
Zoltán Erzsébet
Kajári József Tamás
Lantos Olivér Dániel
Witzl Zsolt

Felügyelő bizottsági tag:
Baranya (választandó 2 fő)

Tolna (választandó 1 fő)

Nagy Péter
Baracsi Viktória
Denkinger József
Veres Gábor
Kajári József Tamás
Csepregi Péter
Witzl Zsolt

Etikai-fegyelmi bizottsági tag:

Baranya (választandó 3 fő)

Tolna (választandó 2 fő)

Boda Zoltán
Csatai László
Gyergyák János
Rabb Péter
Tímár György
Zoltán Erzsébet
Gulyás Róbert
Salamon Gábor
Váczi Gabriella

Választási Jelölőbizottság:

Baranya (választandó 3 fő)

Tolna (választandó 2 fő)

Dévényi Sándor
Keresztes Béla
Perényi László
Szamosközi Imre
Veres Gábor
Földesi Zoltán
Kirizsné Buják Marianna
Máté János
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Küldöttek:

Választandó 13 fő

Bácsalmássy Zoltán
Csatai László
Csepregi Péter
Denkinger József
Dévényi Sándor
Dombai Gyula
Greg András
Gyergyák János
Kajári József Tamás
Kirizsné Buják Marianna
Köves András
Lantos Olivér Dániel
Lugosi Ágnes
Lukáts István
Sebrek Csaba
Váczi Gabriella
Witzl Zsolt
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TISZTSÉGVISELÉSRE JELÖLTEK BEMUTATKOZÁSA
Elnök:
MOLNÁR CSABA CSONGOR

(1971. 11. 06.)

Kamarai adatok:
Munkahely:
Szakmai tevékenység:
Kamarai tevékenység:

É-17-0562, ME- 17-0562, MV-Ép/A-MÉK 17-0562
B6 Építész Iroda Bt., 7100 Szekszárd Cseri János u.5.
Okl. Építészmérnök, tervező
2006-2014 között a kamara felügyelőbizottságának tagja
2014-2018 között alelnök
Kamarai program:
Minket építészeket elsősorban arra képeztek, hogy beruházási
folyamatban, a döntés-előkészítéstől az átadásig vezetőként, tanácsadóként az egész
folyamatot
átlássuk, kooperatívan irányítsuk. Megtanultunk, megtapasztaltuk, a rendelkezésre álló építési
termékekből, építési készletekből, saját kreativitásunkat felhasználva, ezeket kombinálva, hogyan
tudjuk újabb és újabb kreatív szerkezetekkel az építészet kék madarát - az építészeti minőséget kalitkába zárni.
Hol tartunk most?
Amikor az alelnöki teendőket elvállaltam, nem is sejtettük, hogy 2015-2017 között az
építésügyet a talpáról sarkára vagy sarkáról talpára állító (ez
nézőpont kérdése) teljesen átalakító
új modell születik, melyben az építész szerepe és felelőssége - józan
építész gondolkodás mellett
is túlzó módon - felértékelődik. Gyakorlatilag naprakész jogi
ismeretek, jogszabályi hivatkozások
azonnali átlátását követelve meg tőle, melyre senki
sincs egy személyben felkészülve. Ezzel
nyugalmasabb időszakban nem lenne baj, ha jogbiztonságot, állandóságot is tudna jelenteni, de volt
olyan év mikor hetente kellett új módosításokkal szembesülni. A négy évünk azzal telt, hogy minden
lehetséges fórumon igyekeztünk értelmezni és magyarázni felétek ennek csapdáit, és pozitívumait is
egyben. Gyakorlatilag nem is marad arra idő, hogy építészetről, saját magunk által teremtett minőségről
beszéljünk, megálljunk, örüljünk a közben megszülető épületeknek.
2018 egyértelműen az újraindult beruházások éve lett, de ez az újkeletű fejlődés világosan megmutatta
a területi és gazdasági egyenlőtlenségeket, Dél-Dunántúl és benne Pécs egy leszakadó régió
központjaként, jóval kisebb tőkevonzó erővel rendelkezik mint Pest megye, vagy az Észak- dunántúli
régió, ez tovább polarizálta az építész irodákat. Míg Budapesten 25 fő feletti építész irodák működnek
költséghatékonyan, nálunk egy 2 fős építész iroda már jelentős méretűnek számít. Hosszú távon ez a
tervezői tevékenység beszűkülését, szakmai tudásbázis elvesztését hozza magával.
A számítástechnika egyre közérthetőbb alkalmazása révén, egyszerű ingyenes alkalmazásokkal ma
már bárki képes 3 dimenziós épületmodelleket készíteni, szerte világon egyre általánosabb, hogy az
építész reputációja csökken, senki nem érti, 2 év gyakorlat miért lenne kevés ahhoz, hogy friss
diplomával bárki pályára álljon teljeskörű tervezőként.
Az egyszerű bejelentés modellje arra alapoz, hogy az állampolgárok jogkövető magatartást fognak
tanúsítani, nem céljuk a jogszabályok kreatív jogértelmezésével szerezhető előnyök megszerzése,
hiszen a vállalt anyagi kockázat túl nagy, extrém esetben egy kész épületet sem lehet majd használatba
venni, ha a tervezés során valami félrement.
Kamarai elnökként nem vállalkozhatok arra, hogy a keretrendszert felülírjam, arra viszont igen, hogy
fenti gondokra helyben, és a területi elnökökkel egyeztetve az országos kamarában is megoldási
javaslatokat tegyek, és új lendülettel képviseljem ezt az egyébként fejlődőképes régiót.
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Alelnök:
HORVÁTH ANDRÁS

(1956.07.03. Pécs)

Kamarai adatok:
É1-02-0100, TT-1-02-0100
Végzettség, tanulmányok: BME Építészmérnöki Kar, 1980
Munkahelyek:
1980-tól a DTV tervezője, 1988-tól műteremvezetője, 1993-tól a PÉCSITERV
Rt. vezetője, 1996-tól Horváth és Patartics Építész Iroda Kft, 1999-től Paks
Város főépítésze
Szakmai tevékenység: építészeti tervezés, főépítészi feladatok, szakmai közéleti tevékenység
Díjak, elismerések:
Év Lakóháza, miniszteri dicséret (1990), Az Év Lakóháza, különdíj (1999),
Terca I. díj (2004), Az Év Főépítésze (2010), Az Év Lakóháza (2012), Pro
Urbe díj, Paks (2013)
Kamarai tevékenység:
1998-ban lettem tagja a Dél-Dunántúli Építész Kamara vezetőségének. Több
évig vezettem a DDÉK Tervpályázati Bizottságát, 2004-től a Felügyelő
Bizottság elnöke voltam. 2002-től a MÉK Tervpályázati és Versenyfelügyeleti
Bizottságában, majd 2006-tól a MÉK Tervpályázati Bizottságban dolgoztam.
2007-ben, 2011-ben, és 2015-ben a DDÉK elnökének választottak. Szerepet
vállaltam az Európai Kulturális Főváros program-előkészítési munkáiban,
2006-ban megszerveztem és vezettem az Építészeti és Városarculati
Tanácsot. 2010-ben munkatársaimmal sikeresen lebonyolítottuk az Építészet
és Kontextus programsorozatot, melynek Vasarely Nemzetközi Művészeti
Pályázatát a mai napig vezetem.
Kamarai program:
Az elmúlt 12 évben gyökeresen megváltozott az építészetet és az épített
környezetet szabályozó jogi környezet. Jelentősen átalakult az építészek
társadalmi megítélése, és
nem mindig kedvező irányban. A folyamatok
gyakran vitathatóak, alakításukhoz és befolyásolásukhoz a felkészültség
mellett türelemre, jó taktikai érzékre, és gyakran rugalmasságra is szükség
van. Az új jelenségek feldolgozásához újfajta aktivitásra, és valószínűleg új
vezetőre van szükség.
Tudásommal és tapasztalatommal továbbra is képviselni kívánom a
társadalom előtt az építészek, az építészet ügyét. Több adósságom is van,
melyek megvalósítására az elmúlt években nem volt lehetőség. Az alelnöki
feladatkörben erre jó lehetőséget látok.

Elnökség:
GETTO TAMÁS
Kamarai adatok:
Munkahely:
Szakmai tevékenység:
Díjak, elismerések:
Kamarai tevékenység:
Kamarai program:

(1956)
É1-02-0080
Gettoplan Építész és Belsőépítész betéti társaság, Moholy-Nagy Művészeti
Egyetem
építészeti, belsőépítészeti tervezés, egyetemi oktatás
Ybl Miklós-díj, Breuer Marcell-díj
DDÉK elnökségi tag
Elnökségi munkámban, szavazataimmal igyekszem felelős döntéseket hozni,
szakmagyakorló építész kollégáim érdekeit szem előtt tartani.
Szakterületemnek az építész oktatás és a kamara működésének
összehangolását tekintem. Egyetemi tanárként rálátásom van a magyar
építészképzés egészére, építész vállalkozóként pedig a szakmagyakorlás
hétköznapjaira. Országos szakmai ismertségemet igyekszem a Dél-dunántúli
Építész Kamara javára fordítani.
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GYERGYÁK JÁNOS DLA (1984.08.15.)
Kamarai adatok:
Munkahely:

É-02-0719, TT-02-0719
PTE MIK Építészeti és Várostervezési Tanszék / Egyetemi adjunktus
Dombóvár város Önkormányzata / Városi főépítész
AU.ROOM Építész Műhely Kft. / Tervező, ügyvezető

Szakmai tevékenység
Oktatás:

2012.05.01 óta egyetemi adjunktusként dolgozom a PécsiTudományegyetem
Műszaki és Informatikai Karán ahol építészeti és településtervezéssel
kapcsolatos tantárgyak magyar és angol nyelvű oktatásában veszek részt.
A PTE MIK nemzetközi kapcsolatrendszerének köszönhetően számos
nemzetközi oktatási eseményen vettem részt, melyek közül kiemelkedik a
2014. őszi (egy szemeszter) vendégoktatói megbízás a „Shanghai Institute of
Technology, Department of Architecture” építész programjában, majd 2015.
ősz és 2017. tavasz között (négy szemeszter) a „Metropolitan State
University of Denver, Departmemt of Engineering and Engineering
Technology Architecture - Minor programjának” oktatójaként dolgoztam.
Kutatás:
ÉPÍTETT KÖRNYEZETI ELEMEK SZEREPE KÖZÖSSÉGEK
FORMÁLÁSÁBAN
Közterek, a települések publikus felületeinek kialakításának lehetőségei a
társadalmi interakciók elősegítéséhez. Olyan élhető közösségi terek
tervezése melyek a települések "érrendszerét" aktivizálják, élhetőbbé teszik.
A téma kibontása nevelési, elméleti és gyakorlati célok megvalósításához.
PERIFÉRIA FEJLESZTÉS
Településfejlesztés a peremterületek illetve belső elzárt területek
aktivizálásával. A településeink mai határán belül olyan területek
újrahasznosítsa, átértelmezése melyek a települések mai mentális
térképének fekete foltjai. Olyan potenciális fejlesztési területek melyek
közösségi vagy szociális dimenzióban fejlesztést igényelnek.
ÉLETTÉR - LAKÓTÉR
Településeink meghatározó része a lakófunkciók halmazából tevődik össze.
Az élhetőséget nagyban befolyásolja ezeknek a felületeknek a kialakítása, a
területek fejlesztésének lehetőségei. A kutatás a lakókörnyezet, a lakótér
kialakításával foglalkozik település léptéktől a legkisebb élhető egységig.
Települési főépítészi feladatok ellátása: 2017.július 1. óta, az elmúlt közel másfél évben Dombóvár
város fejlesztési projektjeink tervezésében és megvalósulásában,
településrendezési eszközök különböző eljárásokban történő
módosításában, településképi arculati kézikönyv és településképi rendelet
megalkotásában működtem közre illetve a település egyéb főépítészi
feladatait (településképi véleményezések, bejelentések és egyeztetések)
látom el heti két alkalommal.
Tervezés:
2014-2017 között egyéni vállalkozóként majd 2017 őszétől kezdve az
AU.ROOM Építész Műhely Kft. tervezőjeként építészeti és városépítészeti,
várostervezési vázlattervek készítésében, családi házak és társasházak
engedélyezési illetve egyszerűsített bejelentési tervének kidolgozásában,
valamint településrendezési tervek, településképi arculati kézikönyvek és
településképi rendeletek készítésében veszek részt.
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KARLOVECZ ZOLTÁN
Kamarai adatok:
Munkahelyek:
Szakmai tevékenység:
Kamarai tevékenység:

Kamarai program:

DR. KONDOR TAMÁS
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(1964.04.09.)
É1-02-0270 építész vezetőtervező
Karlovecz Építésziroda Kft.
építészeti tervezés, tervtanácsi tag
MÉSz tag, Pécsi Területi Csoport
MÉK tag, DDÉK elnökségi tag
1987-1997Magyar Építészek Kamarája és Szövetsége tag
1997- Magyar Építész Kamarai tag
1999-2003 DDÉK küldött
2003-2010DDÉK etikai és fegyelmi bizottsági tag
2010- DDÉK elnökségi tag
- jelenlegi kamarai munkám folytatása
- közreműködés határozatok meghozatalánál
- kapcsolattartás a városi és járási építési osztályokkal, különös
tekintettel a bejelentés alá tartozó tervek tartalmi
követelményeinek tisztázását illetően
- MÉSz-szel közös tevékenységek segítése
(1976.11.15.)

Kamarai adatok:
Munkahelyek:

építész vezető tervező, É/1 - 02 - 0633
PTE Műszaki és Informatikai Kar
általános és stratégiai dékánhelyettes
habil. egyetemi docens
C.S.Ő. Építésziroda Kft. építész vezető tervező
Szakmai tevékenység:
OKTATÓI Tevékenység: A PTE Műszaki és Informatikai Kar általános és
stratégiai dékánhelyettes feladatkörét töltöm be jelenleg, mint habilitált
egyetemi docens. Emellett oktatói feladatokat látok el.
A PTE Breuer Marcell Doktori iskolájának törzstagja vagyok.
ÉPÍTÉSZ TERVEZŐI tevékenység:
2004 óta végzek önálló tervezői tevékenységet és 2007 óta vagyok a
C.S.Ő. Építésziroda Kft. építész vezető tervezője. Profilunkban az
építészeti tervezés palettájának számtalan szegmense megjelenik a
középülettervezéstől az ipari épület tervezésen át, a lakó – szállásépület
tervezésig. Foglalkozunk településfejlesztési és tájépítészeti projektekkel.
MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA - PAB tevékenység:
Az MTA Köztestületi, az MTA PAB Műszaki és Földtani Tudományok
Szakbizottsági tagja vagyok.
EGYÉB szakmai tevékenységek:
- Pollack Mihály Műszaki Felsőoktatás Fejlesztési Alapítvány
Kuratóriumi elnöke
- MIK Partners Szakmai Nap 2018 fő szervezője
- Az erdélyi Énlaka és 18 településből álló térségének épített és
szellemi örökségét feltáró, dokumentáló, valamint a régió kulturális
alapú fejlesztését gyakorló programok egyik fő szervezője
- A Drávaszögi és Szlavóniai magyarság épített és szellemi örökségét
feltáró, dokumentáló programok fő szervezője.
- Az ÉPÍTÉSZET MA Előadássorozat fő szervezője
Építész kamarai tevékenység: 2007 – 2011 A Dél-dunántúli Építész Kamara Felügyelő Bizottságának tagja
2011 – 2015 A Dél-dunántúli Építész Kamara Küldöttségi tagja
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2015 – 2019 A Dél-dunántúli Építész Kamara Választási Bizottságának tagja
Építész társadalmunk napjainkban számtalan kihívással küzd, melynek
megoldásában a kamara, mint érdekképviseleti szakmai szervezet, jelentős részt
kell, hogy vállaljon.
Általános igényként merül fel országunk egészében:
- az épített környezet minőségi fejlesztésének szakmai háttér biztosítása,
- a munkánkat kísérő és meghatározó rendezetlen jogi környezet javítása,
- a logikus és szakmailag releváns korlátok beépítése az építész felelősségének
folyamatos kiterjesztésével szemben olyan területeken, melyek felvállalása
nem a tervező építész közvetlen munkakörébe és kompetenciájába tartozik
(lásd egyszerű bejelentés ellentmondásai),
- az építész munka gazdasági környezetének szabályozása, az értékarányos
munkavállalási kereteinek újragondolása és a fenntarthatóság biztosítása.
- az építészképzés intézményi és jogszabályi környezetének minőségi
biztosítása a régió minőségi szakemberellátásának érdekében.
Regionális szakmai tevékenységünk minőségének fenntarthatósága és fejlesztése
érdekében törekedni kell:
- a képzett szakemberigény folyamatos biztosítására, a régió megtartó erejének
erősítésére, az elvándorlás csökkentésére. Ebben nagy segítséget nyújthat a
régió műszaki felsőoktatásában vezető szerepet betöltő PTE Műszaki és
Informatikai Kar és a DDÉK közötti együttműködés erősítése. Fejlesztendő a
hallgatók és a kamarai tagság közvetlen, már tanulóévekben is meghatározó
szakmai kapcsolatához szükséges együttműködések, találkozók fórumának
kiterjesztése.
- a szakmai közélet fejlesztése minőségi programok, szakmai előadások,
konferenciák aktív szervezésével
- a kor által diktált digitalizációs elvárásokra való helyi felkészülés
lehetőségének biztosítása (lásd BIM építész képzések, digitalizált építőipari
trendek az előkészítés, kivitelezés, menedzsment és üzemeltetés területén)
szakmai továbbképzések formájában
- a szabadon választható és a kötelezően megszerzendő kreditpontos
továbbképzések helyi megszerzésének lehetősége
A Dél-Dunántúli Építész Kamara elnökségi tagságában, élve a PTE Műszaki és
Informatikai Karán betöltött vezetői szerepkör nyújtotta szakmai lehetőségekkel
azon dolgoznék, hogy a fent megnevezett programpontokban erősítsem az
építész szakmai érdekképviseletet és az együttműködést a Kamara Tagjai és
Egyetemünk hallgatói között.

KÓSA BALÁZS

(1984.09.30)

Kamarai adatok:
Munkahelyek:
Szakmai tevékenység:

DDÉK É2-0732, építész
Pécsi Tudományegyetem Műszaki és Informatikai Kar
Szakmai tevékenységem három fő részből tevődik össze. Tervezőként több
éve tevékenykedek, emellett a Pécsi Tudományegyetem Műszaki és
Informatikai Karán a Belsőépítészeti, Alkalmazott és Kreatív Design
Tanszéken adjunktusként veszek részt az oktatásban és több tudományos
kutatócsoportnak is tagja vagyok. Rendszeresen veszek részt hazai- és
nemzetközi tervpályázatokon, melyek közül a legutóbbi fontosabb
eredményem a Hódmezővásárhelyi könyvtár és tudásközpontépítészeti
megfogalmazása (II. díj), vagy az Új pécsi Vásárcsarnok és Rövid Ellátási
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Lán központi épületének tervezés és környezetének rendezése (megvétel),
melyeket általában csapatban tevékenykedve értem el.
Díjak, elismerések:

Az építészeti tervpályázatok mellett több tudományos elismerésben is
részesültem. A 2017-es évben megkaptam a PTE MIK-MK b2
Transzdiszciplináris Szakkollégium Gyémánt fokozatú díját, 2016-ban az
Emberi Erőforrások Minisztériumától a Bonis Bona díjat, de az MTA PAB által
kiírt tudományos szakmódszertani pályázaton is helyezést értem el 2015ben. Több nemzetközi- és hazai konferencián érdemeltem ki építészeti
prezentációim alapján a legjobb téma és/vagy előadás díját szakterületen
belül.

Kamarai tevékenység:
Kamarai program:

kamarai tag, MMA tag
A DDÉK által szervezett több programon volt szerencsém részt venni,
amelyek mind szakmailag, mind mentálisan rendkívül pozitív hatással voltak
rám. Bár sok tagot csak a gyűlésekről ismerek, onnan is csak arcról, mégis
azt gondolom, hogy nagy örömmel állnék ennek a közösségnek a
szolgálatába. Vezetői tapasztalattal rendelkezem. Megalkotója és sokáig
elnöke voltam a PTE MIK-MK b2 Transzdiszciplináris Szakkollégiumnak,
akikkel több városi rendezvényt, köztük a Makovecz Imre Emlékestnek,
amely a megemlékezés mellett egy figyelemfelkeltő akció is volt, a Balokány
liget elhanyagoltságát hangsúlyozva. Számos városi programon alkottunk
meg építészeti installációkat, közelebb hozva a laikus réteget szakmánkhoz,
hivatásunkhoz, annak megértéséhez.
Szintén megalkotója és alelnöke, majd elnöke voltam az országban elsőként
létrejött Intézményi Doktorandusz Önkormányzatnak.
Amennyiben bizalmat szavaz nekem a tagság, akkor a továbbiakban ezt a
közösségteremtő és népszerűsítő munkámat is szeretném folytatni.
Fontosnak tartom, hogy a szakma szoros kapcsolatot ápoljon az
utánpótlással, gondolok itt a középiskolai és egyetemi intézményekben
résztvevő diákokra. Egyetemi oktatóként hidat képezhetek e két terület
között. Érzékenyítő, városfejlesztő programokkal bátorítanám a hallgatókat a
szakmánk elsajátítására.
Mind ezek mellett természetesen az egyéb rám szabott/ osztott feladatoknak
is eleget kívánok tenni, de legfőbb iránynak, az építészet népszerűsítését
tartom.

KOVÁCS ANDOR KRISZTIÁN (1975. január 7.)
Kamarai adatok:
Munkahely:
Szakmai tevékenység:

É1-02-0623, vezető tervező
2005 - A+ Építész Stúdió Kft. (vezető tervező, ügyvezető)
2006 - PTE MIK Építészeti és Várostervezési Tanszék, egyetemi docens
2003-2016-ig 22 sikeres országos és nemzetközi építészeti tervpályázat
2003-2006-ig a Cella Septichora Látogatóközpont egyik tervezője,
doktorandusz hallgatóként, Bachman Zoltán vezetése mellett, amely 2007ben valósult meg a pécsi világörökségi területen.
2003- építész hallgatók oktatása a PTE MIK Építész Intézetében
2010- az Építész Mester Egylet tagja (a Mesteriskola elvégzése után)
2005- a Tamás Anna Máriával közös, saját építésziroda, az A+ Építész
Stúdió vezető tervezőjeként több tucat építészeti és városépítészeti terv
készítése, amelyek közül több megvalósult. Többek között:
2010 EKF városrész közterületeinek fejlesztése (Király utca hátsó
szakasza, Búza tér, Egyetem utca, 48-as tér, Breuer Marcell sétány)
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Díjak, elismerések:

Kamarai tevékenység:

Kamarai program:

MEDVEGY GABRIELLA
Kamarai adatok:
Munkahely:
Szakmai tevékenység:
Díjak és elismerések:

Kamarai tevékenység:
Kamarai program:
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2014 Visegrád városközpontjának fejlesztése (Egészségház átépítése és
bővítése, Rendezvényépület, rendezvényterek, piactér, közterületek)
Jelenleg kivitelezés alatt van a visegrádi Áprily Lajos Általános Iskola
bővítése és a komlói Petőfi tér és környezetének fejlesztése, és tervezés
alatt a komlói buszpályaudvar és a sikondai Ambient hotel és fürdő
fejlesztése.
2009. MTA PAB (Pécsi Akadémiai Bizottság) Ifjúsági díja
2015. Mies van der Rohe-díj jelölés (Visegrád Városközpont)
2015. Piranesi-díj jelölés (Visegrád Városközpont)
2016. ICOMOS-díj (Visegrád Városközpont)
2018. BIG See Wood Award díj jelölés (Visegrád Városközpont)
2015- a Dél-dunántúli Építész Kamarai Elnökségének tagja
2014 a DDÉK Választási Jelölőbizottságának tagja
2010 a DDÉK Oktatási Munkabizottságának tagja
2008- a Dél-dunántúli Építész Kamarai küldötte
2004- a Dél-dunántúli Építész Kamara tagja
Az elmúlt ciklusban alkalmam volt belelátni a kamara elnökségének
működésébe, tevékenyen részt venni benne, és megtapasztalni azt a
heroikus küzdelmet, amit az elnökség folytat a tagság képviseletében,
bizonytalan szakmapolitikai háttér mellet és folyamatosan változó jogszabályi
környezetben. Mivel a jelenlegi helyzet még egyáltalán nem megnyugtató,
ezt a munkát tovább kell folytatni.
Vezető tervezőként, építészirodát fenntartó pécsi építészként és egyetemi
oktatóként több aspektusból látom a gyakorló és leendő építészek helyzetét.
Elnökségi tagként továbbra is szeretnék közvetítő szerepet játszani a
szakmagyakorlók és az építész hallgatók, a kamara és az egyetem között.
Támogatok továbbá minden olyan szakmai és kulturális programot, szakmai
beszélgetést, kiállítást a régióban, amelyik szélesíti a tagság látókörét, és
elősegíti az építész szakma minőségibb megélését a napi szakmai rutin
mellett. Az ilyen programok szervezésében és magvalósításában tevékenyen
is részt kívánok venni.
(Szabadszállás, 1979.09.08.)
É-02-0670
Pécsi Tudományegyetem, Műszaki és Informatikai Kar
Kutatási területe a lakóépülettervezés kérdéskörére épül, de több doktori
iskolai témavezetés zajlik a publicitás, a városi urbánus terek megélése és a
kortárs középülettervezés metódusai témájában is.
Magyary Zoltán Posztdoktori Ösztöndíjas és Nemzeti Kiválóság Program
finanszírozásában „Kortárs lakóépülettervezés – a gyakorlatban” kutatási
projektjével. 2013-ban Campus Hungary Ösztöndíjas Metropolitan State
University of Denver meghívására. 2012-ben Junior Príma díjat kapott
„ÉPÍTŐMŰVÉSZET” kategóriában.

ZOLTÁN ERZSÉBET DLA (1974. 09. 01.)
Kamarai adatok:
Munkahelyek:

É1-02-0619
- Graphisoft (1999)
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- congena GmbH (München 2000-02, külsős partnerként 2012-ig)
- Richard Puell Architekt (München 2000-2001)
- PTE MIK 2002-től folyamatosan, először tanársegédként majd
adjunktusként
épületszerkezettant oktatva, majd 2011-től docensként
épülettervezést
magántervezőként
- Ars-Tech Stúdió 1999-2011 3Z Kft 2011-től együttműködve több
tervezőirodával nemzetközileg is (Svájc, Németország, Olaszország)
tervpályázatokon való részvétel, irodaterek kialakítása, átalakítása,
tervtanácsi tag (Szigetvár), épülettervezés oktatása a PTE MIK Építészeti
és Várostervezési Tanszékén magyar és angol nyelven
Az oktatás terén szerzett tapasztalataim alapján kiemelten fontosnak tartom
a felsőoktatásban résztvevők és a pályakezdők integrálását az építészeti
szakmagyakorlás területére, melyet a jogosultság megszerzésére irányuló
egységes és életszerű kamarai követelményrendszer kialakítása, definiálása
segíthetne. Karunkon első lépésben folyik a szakmai gyakorlati képzőhelyek
bevonásával a jelenlegi ellenőrzés
Az építészeti tevékenység környezetalakító szerepéhez méltóan az
építészeti minőség magas szinten tartásához elengedhetetlen a hatóság és a
kamara szoros, együttműködő kapcsolatának fejlesztése, a
jogértelmezések egyértelműsítése, bizonytalanságainak kiküszöbölésére
tett együttes javaslatok, segédletek kidolgozása.
A nemzetközi trendeket igazolva karunk végzőseinek nemenkénti
megoszlása is tükrözi az építészet területén a nők arányának növekedését,
bár a szakmai képviseletet ez a tendencia még nem érte utol, ennek ellenére
fontos lépésnek tartanám a lehetőséget elnökségi tagként a „női nézőpont”
képviseletére is.

KAJÁRI JÓZSEF TAMÁS (1978. 11. 01., Szeged))
Kamarai adatok:
Munkahely:
Szakmai tevékenység:
Díjak, elismerések:
Kamarai tevékenység:
Kamarai program:

É-17-0641
Kajári J. Tamás Építész Iroda Bt.
KJB Építész Kft.
építészeti tervezés
Ybl Miklós-díj, Breuer Marcell-díj
küldött, bizottsági tag
Ahogyan azt az elmúlt ciklusokban is tettem felügyelőbizottsági tagként és
küldöttként, az építészek érdekeit szeretném képviselni a szakmaiság, a
tervezői felelősség, a díjazás, a hivatalokkal való együttműködés terén.
Célom, hogy a Tervező munkája ne céltábla legyen, hanem a projectek
legfontosabb alapköve. Elnökségi tagként, megválasztásom esetén
feladatomat ugyanolyan elhivatottsággal és alapossággal végezném, mint
ahogyan azt a szakma gyakorlása során teszem.

LANTOS OLIVÉR DÁNIEL (1980. 08. 25., Szekszárd)
Kamarai adatok:
Munkahelyek:

É-17-0604

Szakmai tevékenység:
Díjak, publikációk:

építészeti tervezés, VLM Építésziroda Kft. alapító tagja

2008 - VLM Építésziroda Kft.
2006 - Hámori Építésziroda Kft.
2002 - 2005 A4 STUDIO Építésziroda Kft.

2012-11 Különleges szakértelem, octogon.hu
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Kamarai tevékenység:
Kamarai program:

WITZL ZSOLT
Kamarai adatok:
Munkahelyek:
Szakmai tevékenység:

Kamarai tevékenység:
Kamarai program:
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2012-09
2012-06
2012
2010
2010-12
2008
2006
2003
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Új életre kelt a medinai Apponyi kúria, epiteszforum.hu
A medinai Apponyi kúria, Várak Kastélyok Templomok
Ikonikus épületek, www.meszorg.hu
Építsünk Passzívházat, Cser kiadó
12 év a Dél Dunántúl Építészete a 21. század elején
Passzívház – tervpályázat I. díj. www.halaszlakas.com
Ravatalozó épület tervpályázat, Dunaföldvár
Veszendő templomaink III. Krähling János

DDÉK elnökségi tag, küldött

Tisztelt Taggyűlés!
- Az elmúlt négy évben a DDÉK aktív elnökségi tagjaként kiemelten
fontos feladatomnak tekintettem az építész szakmagyakorlók
mindennapos tevékenységének elősegítését.
- Továbbra is fő célkitűzéseim között szerepel a Tagság hatékony és
naprakész
tájékoztatási
rendszerének
kidolgozása
és
megvalósítása.
- A megfelelő és biztos információ szolgáltatása az általunk képviselt
építészmérnökök, építőművészek és minden alkotó kollega részére.
- Útbaigazítást, kapaszkodót nyújtani a jogszabályi előírások,
rendeletek, és szabályzatok állandóan változó környezetében.
- Terveim között szerepel, minden építész kollega munkáját
elősegítendő, kizárólag az érvényben lévő jogszabályi előírások,
rendeletek, megjelenítése a kamarai honlap felületén, egy könnyen
kezelhető és átlátható rendszerben összegyűjtve.
- Célom egy hatékonyabb, többoldalú kommunikáció lehetőségének
megteremtése a Tervező, az illetékes építésügyi hatóságok és
Kamara között.
- Szakmai fórumok kezdeményezése, tematikus kerekasztal
beszélgetések megszervezése tágabb és szűkebb környezetben
egyaránt.
- A pályakezdő építészmérnökök útbaigazítása, tájékoztatása,
beilleszkedésük elősegítése.
- Hatékony kapcsolattartás kialakítása a Tagsággal.
- Minden alkotó kollega munkásságának elismertetése, a szakma és a
közélet felé egyaránt.
( 1976.06.03, Szekszárd,)
17-0572, É, MV-É, MV-M, ME-É
Witzl Építész Stúdió Kft., 7093 Értény, Táncsics Mihály u.190.
Witzl Építész Bt. 7090 Tamási, Kishenye u. 17.
építészeti tervezés és szaktanácsadás
felelős műszaki vezetés
műszaki ellenőrzés
főépítészi tevékenység
elnökségi pót tag
Kollégák szakmai képviselete minden fórumon. A szakmát érintő
jogalkotás során, az előzetes véleményezésben való aktív részvétel.
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Felügyelő Bizottság:
BARACSI VIKTÓRIA
Kamarai adatok:
Munkahely:
Szakmai tevékenység:
Kamarai tevékenység:
DENKINGER JÓZSEF
Kamarai adatok:
Végzettség:
Munkahelyek:
Szakmai tevékenység:
Díjak, elismerések:
Kamarai tevékenység:

NAGY PÉTER
Kamarai adatok:
Munkahely:
Szakmai tevékenység:
Díjak, elismerések:
VERES GÁBOR
Kamarai adatok:
Munkahely:
Szakmai tevékenység:
Kamarai tevékenység:
CSEPREGI PÉTER
Kamarai adatok:
Munkahelyek:

Szakmai tevékenység:

(1975.09.11.)
TT-02-0655
PTE MIK, Komló Önkormányzati Hivatal
adjunktus, főépítész, településtervező
Felügyelő bizottsági tag
(1974. 08. 04., Komló)
É-02-0538, ME-ÉI-MÉK 02-0538
Érettségi - Pollack Mihály Építőipari Szakközépiskola, Pécs 1992
Diploma - Budapesti Műszaki Egyetem Építészmérnöki Kar 1998
1999. 03. - 2003. 06. „Építész Kör” Kft., Pécs
2003. 07-től Építész Kétszög Kft., Pécs (Nagy Péterrel)
tervezés, műszaki ellenőrzés
Országos tervpályázatokon elért díjak, megvételek
MÉSZ Csonka Pál Érem - 2005.
2000-től DDÉK tag, 2003-tól küldött,
2007. DDÉK Választási Jelölőbizottság elnök,
2015. DDÉK Választási Jelölőbizottság tag,
2014-2017 MÉK Országos Jelölő Bizottság tag
(Pécs, 1974.02.06.)
É-02-0555
Építész Kétszög Kft.
építészeti tervezés
Csonka Pál érem 2005
(Paks, 1973.04.16.)
É/1-02-1469
PTE MIK
tanszékvezető, építészeti tervezés
Választási Jelölő Bizottság elnök
(Székesfehérvár, 1970.12.05.)
17-0500; É, ME, MV
Ady Endre Szakközépiskola Szekszárd
Produkt Építőipari Kft. Szekszárd
Tolna Megyei Önkormányzat Műszaki Osztály Szekszárd
Paks Város Polgármesteri Hivatala Paks
MVM Paksi Atomerőmű Zrt.
építészeti tervezés, beruházás lebonyolítás, műszaki ellenőrzés
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KAJÁRI JÓZSEF TAMÁS
ld. Elnökség
WITZL ZSOLT
ld. Elnökség
Etikai-fegyelmi Bizottság:
BODA ZOLTÁN

(Pécs, 1958. 05. 26.)

Kamarai adatok:

építész vezető tervező É/1-02-0027
felelős műszaki vezető MV-Ép/A-MÉK-02-0027
építési műszaki ellenőr ME-É-I-MÉK-02-0027

Munkahely:
Szakmai tevékenység:
Díjak, elismerések:

Építész Pont Pécs Kft., Pécs - ügyvezető, építész vezető tervező
építészeti tervezés
Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése - Építészeti Kultúráért pályázat I.
Díj 2002.
DDEK Etikai-Fegyelemi Bizottság - tag

Kamarai tevékenység:
CSATAI LÁSZLÓ
Kamarai adatok:
Munkahely:
Szakmai tevékenység:
Díjak, elismerések:
Kamarai tevékenység:

( )
É1, TÉ-02-0554
Csatai Építész iroda Kft.
Baja város főépítésze, építészeti tervezés
Pro Architectura-díj
Etikai-fegyelmi Bizottság tagja

GYERGYÁK JÁNOS
ld. Elnökség
RABB PÉTER
Kamarai adatok:
Munkahely:
Szakmai tevékenység:
Díjak, elismerések:
Kamarai tevékenység:
TÍMÁR GYÖRGY
Kamarai adatok:
Munkahely:
Szakmai tevékenység:
Kamarai tevékenység:

(Pécs, 1950.08.15.)
É2-02-0188
Bartal és Rabb Kft. Pécs
Épületdiagnosztika, szerkezet tervezés, építész tervezés, igazságügyi
szakértés
Év mérnöke 2016, Forster Gyula emlékérem 2014, Podmaniczky díj céges,
2010
Etikai-fegyelmi bizottsági póttag
(Pécs, 1966. 05. 05.)
02-0236 É2;TÉ; ME-É;MV-É; SZÉS2
Timár Építész-Mérnök Iroda Kft.
építészeti tervezés, műszaki ellenőrzés, építési szakértés, energetikai
tanúsítás, beruházás-lebonyolítás
kamarai biztos
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ZOLTÁN ERZSÉBET
ld. Elnökség
GULYÁS RÓBERT
Kamarai adatok:
Munkahely:
Szakmai tevékenység:
Kamarai tevékenység:

(Pincehely, 1964. március 24.)
É1-17-0308, TK-17- 0359
Gulyás és Társai Tervező BT, GulyásPLAN Építész Stúdió Kft.
építészeti tervezés
Etikai-fegyelmi bizottsági tag

SALAMON GÁBOR

(Budapest, 1971.12.22.)

Kamarai adatok:
Munkahely:
Szakmai tevékenység:
Díjak, elismerések:
Kamarai tevékenység:
VÁCZI GABRIELLA
Kamarai adatok:
Munkahely:
Szakmai tevékenység:
Díjak, elismerések:
Kamarai tevékenység:
Kamarai program:

É, ME-É, ME-M-17-0590
MVM Paksi Atomerőmű Zrt.
beruházói tevékenység, műszaki felügyelet, projektvezetés
Etikai-fegyelmi Bizottság póttag
(Szekszárd, 1960.10.15.)
É-17-0305
Vácziék Építész Irodája
építészeti tervezés
Miniszteri elismerő oklevél 2007
Etikai-fegyelmi Bizottság elnöke
Etikai bizottsági tagként, majd elnökként a mottóm: „ ha lehet közvetíts, ne
élezd”. Tapasztalatom szerint sokszor a rossz kommunikáció és a kiélezett
indulatok miatt kerül elénk egy ügy, amit dolgunk feloldani ítélkezés helyett.
Ez alól csak a szakmánkat lejárató esetek a kivételek, amelyből szerencsére
kevés akad. Feladatunk minden etikai ügy kapcsán a felek és a körülmények
minél mélyebb megértése, annak felderítése és mérlegelése, hogy a
hivatkozott etikai vétséget a bepanaszolt elkövette-e, vagy a körülmények és
a felszított indulatok miatt elbeszélnek egymás mellett a felek.

Választási Jelölő Bizottság:
DÉVÉNYI SÁNDOR
Kamarai adatok:
Munkahely:
Szakmai tevékenység:
Díjak, elismerések:
Kamarai tevékenység:

KERESZTES BÉLA
Kamarai adatok:

(1948. 11. 27. Pécs)
É1-02-0046
Dévényi és Társa Kft.
építészeti tervezés, oktatás
Kossuth-díj, Ybl Miklós-díj
DDÉK elnök, DDÉK elnökségi tag, MÉK elnökségi tag,

(Budapest, 1965. 02.20.)
É1-02-0114
Munkahely: PTV; Építész Kör Kft.

29

◼

◼

◼

◼

◼

Szakmai tevékenység:

PERÉNYI LÁSZLÓ
Kamarai adatok:
Munkahely:
Szakmai tevékenység:
SZAMOSKÖZI IMRE
Kamarai adatok:
Munkahely:
Szakmai tevékenység:
FÖLDESI ZOLTÁN
Kamarai adatok:
Munkahely:
Szakmai tevékenység:
Kamarai tevékenység:
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építész vezető tervező
Díjak, elismerések: Munkánkat 2003-ban Középület Kategóriában Baranya
Megye
Nívódíjával (I. hely), 2008-ban a Kultúrális Minisztérium Helyi
Építészeti Örökségi Díjával, 2012-ben ipari épület kategóriájában Építőipari
Nívódíjjal ismerték el.
2014-ben irodaházunk nyerte el a Pécs
Szerethető háza díjat.
(Siófok, 1964.07.23.)
É-02-0184
PTE MIK
egyetemi oktató
(Szentes, 1967. 03. 11.)
É 02 0420, MV-Ép/A-MÉK-02-0420, ME-ÉI-MÉK-02-0420
Szamas Építész Bt
vezető építész
(Szekszárd, 1974.11.19.)
É1-17-0545
Építész Alkotóműhely Kft.
építész vezető tervező
2007-2011 felügyelőbizottsági tag
2011-2015 elnökségi tag
2015-2019 választási jelölő bizottsági tag

KIRIZSNÉ BUJÁK MARIANNA (1973. 04. 10.)
Kamarai adatok:
Munkahelyek:
Szakmai tevékenység:
Kamarai tevékenység:

MÁTÉ JÁNOS
Kamarai adatok:
Munkahely:
Szakmai tevékenység:
Kamarai tevékenység:

É3 17-0596, ME-É 17-0596, ME-M 17-0596, TÉ 17-0596, TT 17-0596
Siklósi Polgármesteri hivatal Műszaki osztály
Pécs M. J. város Polgármesteri hivatal Városfejlesztési főosztály
MVM Paksi Atomerőmű Építészeti osztály
Családi ház és gazdasági épületek tervezése
küldött

(Szekszárd, 1959.01.24.)
É1-170375
Építész Alkotóműhely Kft.
építész-belsőépítész tervezés
2015-2019 választási jelölő bizottsági tag
2007-2015 alelnök, küldött
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HATÁROZATI JAVASLATOK
1/2019. (02. 15.) Tgy. sz. határozat
A Dél-dunántúli Építész Kamara Taggyűlése az elnöki beszámolót … igen, … nem, … tartózkodás mellett
elfogadja / nem fogadja el.
2/2019. (02. 15.) Tgy. sz. határozat
A Dél-dunántúli Építész Kamara Taggyűlése a 2018. évi költségvetés teljesítését … igen, … nem, …
tartózkodás mellett elfogadja / nem fogadja el.
3/2019. (02. 15.) Tgy. sz. határozat
A Dél-dunántúli Építész Kamara Taggyűlése a 2019. évi költségvetést … igen, … nem, … tartózkodás
mellett elfogadja / nem fogadja el.
4/2019. (02. 15.) Tgy. sz. határozat
A Dél-dunántúli Építész Kamara Taggyűlése az alelnöki beszámolót … igen, … nem, … tartózkodás mellett
elfogadja / nem fogadja el.
5/2019. (02. 15.) Tgy. sz. határozat
A Dél-dunántúli Építész Kamara Taggyűlése az Etikai-fegyelmi Bizottság beszámolóját … igen, … nem, …
tartózkodás mellett elfogadja / nem fogadja el.
6/2019. (02. 15.) Tgy. sz. határozat
A Dél-dunántúli Építész Kamara Taggyűlése az Alapszabály módosítását … igen, … nem, … tartózkodás
mellett, %-os többséggel elfogadja / nem fogadja el.
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