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2008. OKTÓBER EGYESÜLETI HÍREK

EMLÉKEZTETŐ/JEGYZŐKÖNYV
A 2008. SZEPTEMBER 10-I ELNÖKSÉGI ÜLÉSRŐL

Jelen vannak az
elnökség részéről: Gerencsér László elnök, Bitay Zoltán, Korcsmár István, 

Kovács Sándor, dr. Magyar Zoltán, 
dr. Nagyunyomi Sényi Gábor dr. Sámsondi Kiss György, 
László László

Meghívottak részről
jelen volt: Ábráhám Ferenc Felügyelő Bizottság elnöke, 

Bodri Irén gazdasági vezető, dr. Pallos Zoltán ügyvéd, 
Semmelweis Ferenc

Gerencsér  László  elnök  az  elnökség  ülését  megnyitja.  Megállapítja,  hogy  az  Elnökség 
határozatképes, mert annak tagjai közül 8 fő jelen van, majd ismerteti a napirendet:

1. Az Egyesület Alapszabályának tervezett módosítása
2. Az Egyesület Szervezeti és Működési Szabályzatának tervezete
3. Egyebek

Javasolja, hogy első napirendi pontként az Egyebek napirendi pontban szereplő kérdések 
kerüljenek megtárgyalásra, melyet az Elnökség tagjai egyhangúan elfogadtak.

László László főtitkár tájékoztatást ad arról, hogy a következő elnökségi ülés megtartását 
2008. október 22-én 10 órára tervezték összehívni, azonban az időpont egyeztetés után az 
ülés időpontja október  21-re módosult.  Tájékoztatást  ad továbbá a 2008.  november 28. 
napjára összehívni tervezett választmányi ülés előkészítéséről.

Gerencsér  László elnök ismerteti  az  elmúlt  időszak fontosabb eseményeit  és  azokat  a 
megbeszéléseket,  amelyek  az  ÉTE  szempontjából  jelentősek.  Felmérték  az  egyesület 
anyagi helyzetét és a támogatások lehetőségeit. Intézkedtek az egyéni tagdíjak összegének 
a  központ  és  a  szervezeti  egységek  közötti  megosztásáról.  Tárgyaltak  az  építési 
szakmához  kapcsolódó  minisztériumok  vezető  képviselőivel,  felmérték  az  építőipar 
helyzetét, melyről írásos előzetes tanulmány is készült. Ezt az előzetes anyagot azonban 
tovább  kell  fejleszteni  a  bizottságok  és  az  elnökségi  tagok  véleménye  alapján.  A 
következő  időszakra  vonatkozóan  szükségesnek  tartja  rendezni  az  egyesületen  belüli 
feltételrendszert, a környezeti, a személyi és tárgyi feltételeket és ehhez el kell készíteni 
az  Egyesület  2009.  évi  gazdálkodási  tervét.  Szükségesnek tartja  továbbá az  internetes 
megjelenés  továbbfejlesztését,  és  kísérletképpen szeptembertől  egy  szakmai  tematikájú 
televíziós megjelenést is. Az elnöki tájékoztatóban elhangzott az egyesületi kiadványok 
tartalmi  továbbfejlesztésének,  a  Tanácsadó  Testület  és  a  bizottságok  feladatainak 
átgondolása.

Ezt követően az Elnök által felsoroltakhoz hozzászólt Sámsondi Kiss György, Ábrahám 
Ferenc, Semmelweis Ferenc,  Magyar Zoltán,  Nagyunyomi Sényi Gábor,  Bodri  Irén és 
László László, majd a meghívó szerinti 1. és 2. napirend együttes tárgyalására került sor. 
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2008. OKTÓBER EGYESÜLETI HÍREK

Pallós Zoltán ügyvéd tájékoztatást adott az Alapszabály módosításáról és a Szervezeti 
és Működési Szabályzat tervezetéről.

Semmelweis Ferenc javasolta a 1. § 6. pont utolsó bekezdésének kiegészítését a terület- 
és  településfejlesztéssel,  valamint  az  üzemeltetéssel.  Magyar  Zoltán  kérte  annak 
megvizsgálását,  hogy  az  Alapszabály  lehetővé  teszi-e  az  Innovációs  Alap 
felhasználásának  lehetőségét.  A  jogi  tagok  szervezeti  egységével  kapcsolatos 
szabályozáshoz  több  elnökségi  tag  is  hozzászólt,  javasolták  a  Társaságok  Fóruma 
elnevezést. Javasolták továbbá, hogy a jövőben tiszteletbeli tagságot a rendes tagoknak 
ne  adományozzanak,  viszont  az  egyesület  szempontjából  fontos  támogatók  az 
elismerésben továbbra is részesülhessenek. Az SzMSz-szel kapcsolatban felmerült vita 
lezárásaként megállapodás született arról, hogy a szakértői iroda tevékenysége után az 
egyesületet a nettó számlaösszeg 25%-a illeti meg. 

Ezt  követően  az  Elnökség  egyhangúan  –  valamennyi  tag  igen  szavazatával,  nem 
szavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatokat hozta.

E-2008/7.(09.10) sz. határozat
Az  Elnökség  az  Alapszabály  módosításának,  valamint  a  Szervezeti  és  Működési  
Szabályzat módosításának tervezeteit a javasolt változtatások átvezetésével elfogadja 
és  felhívja  a  Titkárságot,  hogy  a  szervezeti  egységek  és  bizottságok  vezetőinek  
legkésőbb 2008. szeptember 19-ig azzal a felhívással küldje ki, hogy észrevételeiket  
2008. október 10. napjáig küldjék meg.
Az Elnökség felhívja a Titkárságot, hogy a beérkezett vélemények figyelembevételével  
a kiegészített Alapszabályt, valamint Szervezeti és Működési Szabályzatot a következő  
elnökségi ülésre készítse elő.
Határidő: 2008. szeptember 19. (kiküldésre) 

 2008. október 10. (véleményezésre)
2008. október 13. (véleményezés utáni kiküldésre)

Felelős: László László főtitkár, dr. Pallós Zoltán ügyvéd és a szervezeti 
egységek, bizottságok vezetői

E-2008/8.(09.10) sz. határozat
Az Elnökség elhatározza a jogi-, gazdasági- és oktatási bizottságok felállítását. A  
Jogi Bizottság vezetésére dr. Pallós Zoltánt, a Gazdasági Bizottság vezetésére dr.  
Nagyunyomi Sényi Gábort és az Oktatási Bizottság vezetésére dr. Becker Gábort  
kéri fel. Felhívja a főtitkárt, hogy a bizottságok javasolt vezetőivel a bizottságok  
létrehozását  jóváhagyásra  terjessze  a  2008.  decemberi  elnökségi  ülés  elé.  
Egyidejűleg  az  Elnökség  felkéri  a  szervezeti  egységek  vezetőit,  hogy  a  
szakbizottságok tagjaira tegyenek javaslatot.
Határidő: 2008. november 25.  
Felelős: László László főtitkár és a szervezeti egységek, bizottságok vezetői
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E-2008/9.(09.10) sz. határozat
Az Elnökség a jogi személy tagság felülvizsgálatáról dönt.  Felkéri az Elnökség  
tagjait  a  nyilvántartás  szerinti  jogi  személy  tagok  tagsági  jogviszonyának  
rendezésére, illetve arra, hogy új tagok felvételének lehetőségét vizsgálja meg. 
Határidő: 2008. szeptember 19.
Felelős: elnökségi tagok

E-2008/10.(09.10) sz. határozat
Az Elnökség elhatározza az ÉTE 2009. évi előzetes gazdálkodási tervének soron 
kívüli elkészítését.
Határidő: 2008. szeptember 19.
Felelős: Bodri Irén gazdasági vezető

E-2008/11.(09.10) sz. határozat
Az Elnökség határozott az internetes oldal fejlesztéséről és a szakmai (internetes)  
televízió kísérleti jelleggel – 4 hónapos időtartamra – 2008. szeptembertől történő 
létrehozásáról.
Határidő: 2008. szeptember 30.
Felelős: Gerencsér László elnök

E-2008/12.(09.10) sz. határozat
Az  Elnökség  elhatározza  a  Tudományos  Tanács  újjászervezését,  melynek  
irányítására felkéri dr. Sámsondi Kiss György alelnököt és közreműködésre László  
László főtitkárt.
Határidő: 2008. október 31.
Felelős: Dr. Sámsondi Kiss György alelnök és László László főtitkár

E-2008/13.(09.10) sz. határozat
Az Elnökség elhatározza az Egyesület alapítványainak áttekintését, ezt követően az  
alapítványok további működtetéséről terjesszen javaslatot az elnökség elé.
Határidő: 2008. december 1.
Felelős: Gerencsér László elnök, László László főtitkár

E-2008/14.(09.10) sz. határozat
Az Elnökség felkéri a regionális alelnököket, hogy az eddig még nem választott  
szervezeti egységekkel a kapcsolatot vegye fel és készítse elő a választásokat.
Határidő: 2008. december 31.
Felelős: regionális alelnökök

Összeállította: Dr. Pallós Zoltán ügyvéd és László László főtitkár
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2008. OKTÓBER PROGRAMOK

GYŐRI SZERVEZET
Időpont: 2008. október 6. (hétfő) 15h-tól
Helyszín: Győri ETO Stadion
Találkozás: a Győri ETO Stadion parkolójában15 órakor
Téma: Lelátók megtekintése és a kiszolgáló épületek megnézése 

kísérővel
Szervező: Bicskei Attiláné, telefon: 20/546-5173

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI SZERVEZET
Időpont: 2008. október 13. (hétfő) 17 óra
Helyszín: Tudomány és Technika Háza Nyíregyháza, Országzászló tér 8.
Téma: Panelprogram új köntösben
Témavezető és szervező: Názon Gyula ÉTE megyei elnök 42/313-951

 
ÉPÍTÉSKIVITELEZÉSI SZAKOSZTÁLY
Időpont: 2008. október 14. (kedd)   9-15,30h

Helyszín: Pesti Konferencia Központ Budapest V., Kossuth L. tér 6-8. 
Téma: Helyszíni monolit szerkezetépítés 

– Beton és zsaluzat egymásrahatása   – 
Kreditpontos konferencia! Kreditpontok száma: 2
A korai kizsaluzás feltételei, rendszerzsaluzatokkal szembeni tervezői 
és kivitelezői elvárások, tapasztalatok, szerkezetépítés utólagos 
elemzése

Szervező: Móra Ibolya, telefon:20/981-8384, e-mail: mora@meva.hu 
Program:
8,30 – 9,00 Regisztráció 
9,00 – 9,05 Konferencia megnyitás, résztvevők köszöntése

László László – ÉTE főtitkár
9,05 – 9,40 Ami formát ad a betonnak – rendszerzsaluzatok 

Zsaluzat kiválasztása: a szerkezet-felületi igény – gépesítettség – 
átfutási idő és a költségek ismeretében
Előadó: Móra Ibolya vezető technológus – MEVA Zrt.

9,40 – 10,20 Zsaluzási tervekről – Mi a feladata a zsalutechnológusnak?
Tervezés – méretezés – gyártás – művezetés (Debrecen Fórum, 
Paksi Atomerőmű, M6 Autópálya völgyhíd, Metro 4 - Tétényi úti megálló)

 Előadó: Oláh Zoltán, Fejér Gábor, Oberrecht Kálmán techn. mérnökök – MEVA Zrt.
10,20 – 10,40 M7 autópálya S70 völgyhíd hídpillérek és pályaszerkezetek 

tervezéséről
Előadó: Goda Balázs főmérnök – FŐMTERV

10,40 – 11,00 Kávészünet
11,00 – 12,00 Beton és zsaluzat egymásrahatása (betonnyomás, 

betonbedolgozás, korai kizsaluzás feltételei)
Schuon-képlet – elmélet és gyakorlat a Bauverlag BV Kiadó 
Wegweiser Sichtbeton szakkönyvében publikáltak alapján
Előadó: Helmut Schuon cégvezető – MEVA GmbH
Előadás német nyelven, magyar fordítással Lachmann Botond főm.

12,00 – 12,25 Vízzáró betonszerkezettel szembeni elvárások, kivitelezői tapasztalatok
Budapest Központi Szennyvíztisztító Telep  - Csepel 
Előadó: Nádas Csaba cégvezető – P.A.M. Invest 2000 Kft.

12,25 – 12,40 Kérdések, konzultáció – vezeti dr. Szesztai Attila
12,40 – 13,15 Büfé
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13,15 – 13,45 Látszóbeton készítés – szabályozás – ellenőrzés
Zsaluhéjjal szembeni követelmények
Előadó: Pethő Csaba értékesítési vezető – MC Bauchemie Kft.

13,45 – 14,15 Cigándi vízbeeresztő és leeresztő vasbeton műtárgy
Kivitelezési pontosság – zsaluzás – betontechnológia
Előadó: Borbíró Nándor projektvezető– Vegyépszer Zrt.

14,15 – 14,35 Szerkezetépítések utólagos elemzése (utókalkuláció) 
a zsalu, az idő, a létszám és ár ismeretében
Előadó: Huszár Zsolt egyetemi tanár – BME Építéskivitelezés Tanszék

14,35 – 14,50 Betonszerkezetek primér védelme
Előadó: Nagy-Kriston Csaba ügyv. ig. – Ancotech BETOMAX Kft.

14,50 – 15,10 Kérdések, konzultáció – vezeti dr. Szesztai Attila
15,10 – 15,15 Konferencia bezárása – ÉTE vezetőség

BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI SZERVEZET
Időpont: 2008. október 16. (csütörtök) 
Helyszín: Miskolc Mechatronikai Park
Téma: Miskolci Mechatronikai Park mélyépítése

A mélyépítési munkák megtekintése a beruházó (Miskolci
Ingatlangazdálkodó Zrt.) és a kivitelező (FK Raszter Zrt.) 
kalauzolásával

Találkozás: Miskolc repülőtéri autóbusz végállomásnál 13,30-kor
Felelős: Brindza József titkár, telefon: 20/958-3840
Házigazda: Ferenczy József Géza elnök, telefon: 30/228-4268

SZOMBATHELYI SZERVEZET
Időpont: 2008. október 24. (péntek) 18 óra
Helyszín: ÉPÍTÉSZ Klub- Fészek Terem

Szombathely, Malom u. 6.
Téma: Vakolatanyagok alkalmazása a műemlékvédelemben
Moderátor: Rápli Pál építészmérnök
Szervező: Hédi Zoltán, telefon 30/957-3907

ÉPÍTÉSKIVITELEZÉSI SZAKOSZTÁLY
Időpont: 2008. október 28. (kedd) 14 óra
Helyszín: Budapest IV. Íves utca 

(Az új M0-ás Duna-híd pesti hídfője közelében. Az Újpest-
Városkapu végállomásról induló 122-es busszal 6 megálló + cca. 
700 m séta.)

Téma:       A RAMADA Resort – Aquaworld Budapest szálloda és 
élményfürdő központ átadás előtti megtekintése

Előadó: Hanyecz Krisztina marketing és PR menedzser
Szervező: Alex Ágnes, telefon: 20/941-5107
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ÉPÍTÉSKIVITELEZÉSI SZAKOSZTÁLY
Időpont: 2008. október 29. (szerda) 14 óra
Helyszín: Budapest II., Fő u. 68. II. em. 218. terem
Téma:       Kínai nagykörút I. rész (Vetítettképes előadás)
Előadó: Mikó Imre okl. építészmérnök, Alpár- díjas
Szervező: Vetró Mihály, telefon: 226-8898

BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI SZERVEZET
Időpont: 2008. október 30. (csütörtök) 16 óra
Helyszín: Civil Ház

3525 Miskolc, Széchenyi u. Weidlich udvar IV. emelet
Téma: ÉTE Klub – Kötetlen élménybeszámolók a nyári programokról

Munkaterv megbeszélés
Felelős: ifj. Brindza József titkár, teleon 20/958-3840
Házigazda: Ferenczy József Géza elnök, telefon: 30/228-4268

NOVEMBERI  PROGRAM ELŐZETES

ÉPÍTÉSKIVITELEZÉSI SZAKOSZTÁLY
Időpont: 2008. november 4. (kedd)  14h

Helyszín: Budai Konferencia Központ Budapest II., Fő u. 68. II. em. 219.
Téma: Építési műszaki ellenőrök konferenciája 

Kreditpontos konferencia!  Kreditpontok száma: 2
Szervező: dr. Szesztai Attila, telefon:30/274-9583, 

e-mail:aszesztai@t-online.hu 
Program:
Megnyitó
1. előadás: Követelmények a betonra és az igazolás módja az 

új MSz 4795 szerint
                   Dr. Arany Piroska egyetemi adjunktus  BME
2. előadás:  Faanyagvédelem az építés-kivitelezésben, a műszaki ellenőrzés 
                   szempontjai
                 Molnár Eszter okl. vegyészmérnök, faanyagvédelmi szakértő
3. előadás:  A műszaki ellenőrök új szakmagyakorlási szabályozásának 
                  tapasztalatai
                  Dr. Korda János Magyar Mérnöki Kamara
Vita, zárszó
Részvételi díj: 2.000.- Ft   (helyszíni befizetéssel)
Előzetes jelentkezés szükséges 2008. október 30-ig, az ÉTE titkárságán
Tel. / Fax :1-201 8416, e-mail : info@eptud.org

ÉPÍTÉSKIVITELEZÉSI SZAKOSZTÁLY
Időpont: 2008. november 18. (kedd)  14h

Helyszín: Budapest, V., Kossuth Lajos utca
Téma: Szálloda és Irodaház Komplexum a volt Úttörő Áruház helyén

(Építészeti és szerkezeti ismertetés)
Szervező: Alex Ágnes, telefon 20/ 941-5107, e-mail: alex.agnes@freemail.hu

8

mailto:info@eptud.org


2008. OKTÓBER HÍREK - TÁJÉKOZTATÓK

A VI. Nemzetközi Perlit Konferencia ünnepi ülését a Magyar Tudományos Akadémián 
2008. szeptember 11-én tartották. Az ÉTE nevében Bitay Zoltán társelnök köszöntötte a 
jelenlévőket.  Az  emlékülés  igen  jó  hangulatban  zajlott.  Zömében  visszaemlékezéseket 
hallhattunk  a  magyar  perlitbányászat  és  kutatás  „hőskoráról”,  valamint  a  meghívott 
vendégek  méltatását  az  anyag  kiváló  tulajdonságairól,  felhasználásának  széles  körű 
lehetőségeiről. Dr. Rudnyánszky Pál, - aki egyben az SZTE társelnöke – mindenki „Pali 
bácsija” külön emlék plakettet kapott a Perlit  Intézettől,  mint ennek az anyagnak jeles 
hazai ismerője,  aki nélkül ez a tudományág nem is jöhetett  volna létre hazánkban. Az 
ünnepi  ülést  másnap  szakmai  konferencia  és  kiállítás  követte  a  Budapesti  Műszaki 
Egyetemen.

Titkárság

Az  „Építészet  és  Művészet  Kévés Stúdió Galéria” (Budapest, VIII. Baross u. 131.) 
2008.  október  24-én  18  órakor az  1956-os  forradalomra  emlékezve  díjátadással 
egybekötött műsoros estet rendez. A műsor keretében Callmeyer Ferenc DLA, Ybl díjas 
építész vetített képes előadást tart.

Titkárság

2008. ÉVI ÉTE VÁLASZTMÁNYI ÜLÉS

Az Egyesület Elnökségének döntése alapján a választmányi ülést 2008. november 28-án 
Debrecenben  tartjuk.  Az  ülés  előkészítése,  kialakítása  folyamatban  van,  melyről  az 
érintetetteket írásban értesítjük.

Titkárság

A „FŐÉPÍTÉSZEK AZ ÉPÍTETT ÉS TERMÉSZETI KÖRNYEZETÉRT” 
ALAPÍTVÁNY FELHÍVÁSA

Az  „Év  Főépítésze  Díj”-ban,  valamint  a „Főépítészi  Életmű  Díj”-ban  részesített 
főépítészek,  társalapítóként  az  aktív,  illetve  a nyugdíjas  főépítészek  2008.  évben 
létrehozták a „Főépítészek az épített és természeti környezetért” Alapítványt.

Az Alapítvány célja a működési területén segítse elő és támogassa az épített és természeti 
környezet  alakításával  és  védelmével  kapcsolatos  tevékenységeket.  Az  Alapítvány 
működteti a www.foepiteszek.hu honlapot, ahol az Alapítvánnyal kapcsolatos információk 
elérhetők.  Az  Alapítvány  a  későbbiekben  is  tisztelettel  vár  minden  közreműködőt  és 
érdeklődőt,  akik a  kitűzött  célok eléréséért  együtt  kívánnak működni,  s  az  Alapítvány 
tevékenységét bármilyen eszközzel támogatni tudják.

Csohány Klára
a Kuratórium elnöke
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MEGEMLÉKEZÉSEK DR. POGÁNY FRIGYES ÉPÍTÉSZ PROFESSZOR 
100 ÉVES SZÜLETÉSNAPJA ALKALMÁBÓL

A  Budapesti  Műszaki  és 
Gazdaságtudományi  Egyetem  Építész-
mérnöki  Kara  és  a  Kulturális 
Örökségvédelmi  Hivatal  közös  ünnepi 
rendezvényen  emlékezett  meg  a  neves 
építész  egyetemi  tanárról  Dr.  Pogány 
Frigyesről.  A  méltatásokat  és  megem-
lékezéseket  a  Műegyetem  kertjében 
elhelyezett mellszobor avatása követte.  A 
szobor leleplezésére az unokát Váli István 
Frigyes  építészmérnököt  kérte  fel  Mezős 
Tamás egyetemi tanár,  a KÖH elnöke. A 
szobornál László László, az ÉTE főtitkára 
koszorút  helyezett  el.  Pogány  Frigyes 
bronz  mellszobra,  az  egykori  barát  és  a 
tanítvány  Józsa  Bálint szobrászművész 
alkotása, méltó helyet foglal el Csonka Pál 
és  Rados  Jenő  építészek,  a  műegyetem 
egykori  híres  professzorainak  szobor-
sorában.

Szeptember 9-én a centenáriumi nap délutánján az ICOMOS Klubban az ÉTE-vel együtt 
tartottak megemlékezést az építész és kortárs értelmiségiek. AZ ÉTE képviseletében az 
ülésen az ÉTE főtitkára mellett részt vett Bálint Péter ÉTE alelnök is. A magyar építészet 
és  műemlékvédelem  jelentős  alakjának  Dr.  Pogány  Frigyes  professzornak  budapesti 
műemlékvédelmi  tevékenységét  elemezte  és  értékelte  Dr.  Czétényi  Piroska a  Magyar 
Építész Kamara Műemlékvédelmi és Restaurátori Tagozatának elnöke. Rámutatott, hogy 
Dr.  Pogány  Frigyes  hihetetlenül  nehéz  körülmények  között  összeállított 
műemlékjegyzéke,  sok  esetben  politikai  szándékokkal  ellentétben  Budapesten  –  az 
országos  jegyzéket  évekkel  megelőzte.  Az  1955-ben  megjelent  kiadványban  –  az 
úgynevezett BVTV (Budapesti Városépítési Tervező Vállalat) jegyzékben - legnagyobb 
számban  az  egykori  templomok  és  paloták  szerepeltek.  Ezek  az  épületek  a  magyar 
történelem és Budapest fővárosi kialakulásának építészeti dokumentumai, a várostörténet 
hiteles  forrásai  és  megjelenítői,  a  történelem csak  a  tiszta  értéket  ismeri,  amelytől  az 
utólagos politikai szándék merőben idegen.

Pogány Frigyes emberi  küzdelmét és halálát  követően egy méltatlan támadás esetének 
felidézésével  érzékeltette  Dr.  Váliné  Pogány Jolán a  professzor  leánya és  könyveinek 
hűséges munkatársa.  Édesapja miért  és hogyan tudta csak - több évi várakozás után – 
megszerezni  és  megvédeni  Nagydoktori  címét  nem  építészettörténetből,  hanem 
művészettörténet  révén.  Plágiummal  vádolták  fél  évvel  halála  után  az  UNESCO 
székházban készített belső fotók miatt – alaptalanul, de a bocsánatkérés elmaradt… 
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A  hozzászólások  Pogány  Frigyes  professzort,  a  remek  előadót  méltatták,  aki  mintegy 
hatezer előadást tartott szakmai és értelmiségi körökben egyaránt.  Előadásai nemcsak az 
építészettörténetről szóltak, hanem a társművészetek szintézisének kérdéseit is elemezték. 
A  KOR-HELY-EMBER  szókapcsolata  mindenki  számára  érthető,  egyszerű  és  világos 
megfogalmazása  a  művészetnek  a  kortól,  a  helytől  és  az  alkotó  személyiségtől  függő 
összetett  viszonyáról.  Volt  olyan,  aki  Pogány Frigyes könyvének féltve őrzött,  dedikált 
példányát mutatta fel. Dr. Pogány Frigyes üzenete számunkra, az utódoknak az emberi és 
szakmai önbecsülés és magatartás, olyan korban, amikor a művészet és kultúra nem más, 
mint a politika vagy a pénzimádat játékszere. Ebben a nehéz helyzetben példája erkölcsre 
és magyarságtudatra buzdít, a múlt értékeinek megbecsülésére, történelmünk és kultúránk 
igazi megismerésére.

A megemlékezés a méltatlanul elfeledett, jeles építész, a magyar műemlékvédelem nagy 
alakja által Pogány Frigyes könyveinek hiányát érzékelteti mai könyveink között, hiszen 
művei immár három évtizede csupán antikváriusi hiánycikkek, Egy újabb generáció nőtt 
fel szakmai építészelméleti és történeti kutatásainak ismerete nélkül. Az Építéstudományi 
Egyesület vezetői és szakemberei ezért mielőbb szükségesnek tartják Pogány Frigyes 
professzor műveinek kiadását A művészeti és építészeti elméleti munkák mellett (Belső 
terek művészete, Utcák terek művészete, Festészet, szobrászat az építészetben), „A szép 
emberi  környezet”  című  igen  aktuális  gondolatokat  tartalmazó  műve,  és  a,  magas 
esztétikai  színvonalon megírt  várostörténeti  monográfiákat  (Róma, Velence,  Firenze és 
Párizs) kiadásra várnak.

Vízy László
ICOMOS és ÉTE képviselő

MAGYAR MŰVÉSZETI AKADÉMIA DÍJAT KAPOTT KÉVÉS GYÖRGY 
EGYESÜLETÜNK TAGJA

A Magyar Művészeti Akadémia szeptember 7-én ünnepi emlékműsor keretében adta át a 
Magyar Művészetért Díjat a XII. kerületben élő Kévés György Kossuth-díjas építésznek. 
Az  elismerést  Gubcsi  Lajos,  a  Magyar  Művészeti  Akadémia  kuratóriumának  elnöke 
nyújtotta át, a következő szavak kíséretében: „Most, hogy a Magyar Művészetért Díjjal 
szeretnénk megköszönni életműve eddigi szakaszát, fülünkben cseng az, amit 2007-ben, a 
Kossuth-díj átvételekor nyilatkozott; <Nem vagyok a díjak bűvöletében, én a munkámnak, 
a  feladatoknak éltem mindig is.  >  Mi  most  mégis  díjjal  köszönjük töretlen  kitartását, 
mindig korszerű szellemiséget tükröző alkotásait. Meg kell menteni a magyar építészetet, 
mindehhez  új,  korszerű  szemléletre  van  szükség  vallja.  Át  kell  alakítani  a  magyar 
építészképzést.  Nem csak  művészeket,  tervezőket  és  statikusokat  kell  nevelni,  hanem 
üzletembereket is. 

A  díjátadás  után  nyilatkozó  Kévés  György  elsősorban  építésznek és  tervezőnek tartja 
magát,  az  általa  létrehozott  és  működtetett  „Kévés  Építészet  és  Művészet  Galériában” 
azonban évek óta a magyar kultúra és művészeink mecénásaként is tevékenykedik.

Titkárság

11



A 2008. novemberi Hírmondóba 
közlésre szánt programok,

illetve tájékoztatók

leadási határideje:
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