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ELNÖKSÉGI BESZÁMOLÓ (2016. május - 2017. május)
Tisztelt Kollégák, kedves Hölgyek és Urak!
Ismét eltelt egy év, amely újfent vegyes volt...Sikerült sok értékes rendezvényt szerveznünk, talán a munkaellátottság is növekvőben van, de mindemellett ez az év is a jogalkotókkal folytatott egyeztetésnek
nevezett permanens harccal telt. Az utóbbi időszakra ismételten rányomta bélyegét a folyamatos jogszabály változásokból adódó bizonytalanság.
Az idei elnökségi beszámoló fenti kettősséget kívánja bemutatni.
(Az elnökségi beszámoló nem a naptári évet, hanem a legutóbbi küldöttgyűlés óta eltelt 1 évet öleli fel).
Adatok a tagságról:
2015-2016. májusig
Taglétszám:
348 fő
Jelenleg szüneteltet:
114 fő
Egyéb névjegyzékben (műszaki ellenőr, 67 fő
műszaki vezető):
Tagságunk sorába felvételt nyert:
12 fő
Kizárás alatt:
4 fő
Kilépett:
14 fő
Tagságunkból elhunyt kollégák:
2 fő (Bircher László,
Koncsek László)

2016-2017. májusig
353 fő
116 fő
88 fő
9 fő
1 fő
4 fő
1 fő (Varga László)

Fenti adatokból kitűnik, a szüneteltetők száma stagnál, a magas szám továbbra is az építészek nehéz
helyzetét jelzi (még ha megyénkben ez az arány jobb is az ország sok területéhez képest).
Kamaránkat érintő helyi ügyek, elnökségi munka:
Az elmúlt év helyi feladatai a korábbi évekhez hasonlóak voltak. A kamara elnöksége, bizottságai végezték a munkájukat, a határozatképesség minden esetben biztosított volt. Az elnökség általában havi
rendszerességgel ülésezik, az elnökségi ülések között pedig email-en keresztül tartja a kapcsolatot, és
hoz olyan döntéseket, amelyek ilyen módon meghozhatóak.
A mindennapi feladatok a rendezvények szervezésére, támogatására, az esetlegesen érkező Önkományzati és egyéb szervezetek megkereséseire történő reakciókra, tagfelvételi ügyekre, a MÉK-kel történő
kapcsolattartásra, véleményformálásra terjednek ki.
Az életünket alapvetően befolyásoló döntések, jogszabályváltozások jellemzően országos szinten történnek, így az elnökségi munka nagy részét is az ezzel kapcsolatos véleményalkotás, javaslattétel, álláspontunk képviselete jellemezte.
1

ELNÖKSÉGI BESZÁMOLÓ (2016. május - 2017. május)

Ennek egyik fóruma a beérkező javaslatok, kérdések elnökségen belüli tárgyalása és megválaszolása
volt, a másik legalább ilyen jelentős fórum a Területi Elnökök Tanácsa, azaz a TET volt.
Tapasztalataink szerint a MÉK befogadó volt az építő jellegű javaslatokra, és korlátozott érdekérvényesítő
képességének megfelelően igyekezett mindent megtenni az építészek védelme, képviselete érdekében
az érintett fórumokon.
Fontos újra hangsúlyozni, hogy mint a későbbiekben részletesebben is ismertetésre kerül, a Kamara
munkáját nem feltétlenül lehet megítélni a munkánkat érintő, megjelenő jogszabályok hatalmas mennyiségével és azok minőségével.
A Kamara minden szinten igyekezett minden tőle telhetőt megtenni annak érdekében, hogy használható,
az érintettek és az épített környezet érdekeit szolgáló jogszabályi környezet jöjjön létre. Ugyanakkor, mint
az élet egyéb területein is érzékelhető, ezt a szándékot sok esetben felülírja a politikai akarat, az az erő,
amit nem minden esetben a szakmai érvek irányítanak, vagy befolyásolnak.
A közvélemény általában csak a végeredményt ismerheti meg és érthetően az alapján ítél. Az előkészítő
fázisok a jogalkotás szabályai szerint nem publikusak, így nem látható, hogy milyen szakmai lehetetlenségekből születik egy-egy jogszabály, és mi az, amit sikerül, vagy nem sikerül elérnie a Kamarának, hogy
valamennyire használhatóvá tegye az adott jogszabályt. Ez változó mértékben sikerült az elmúlt időszakban, és ennek okán érezhető, hogy míg egy viszonylag használható jogszabály módosításnál a tagság
egyszerűen konstatálja a helyzetet, addig egy jogalkotási agyrémnél egyből a Kamara véréért kiált, függetlenül attól, hogy tudja-e, hogy a Kamara a tagok érdekeiért kiállt-e, és rajta múlt-e adott jogszabály
végeredménye.
A Megyei Kamara kapcsolata kiegyensúlyozott a helyi önkormányzatokkal és egyéb kormányzati szervekkel, bár a szerkezetátalakítás nem teszi egyszerűvé a feladatot, hiszen a megyei Kormányhivatal, az
állami főépítész, a hatóságok jogköre és illetékessége szinte folyamatosan változott. Ugyanakkor ezen a
téren még van mit fejlődnünk, bár a politikával való kapcsolattartás – akár a főépítészen keresztül – nem
tartozik a könnyen és tisztességesen betölthető feladatok közé.
A települések közül Győr MJV Városstratégiai bizottságának üléseire meghívókat kapunk. A dolog természete és a kamara adott területen elképzelhető hatékonysága okán eddig ritkán vettünk részt az üléseken.
Küldöttgyűlés, taggyűlés:
Legutóbb 2016 májusában tartottunk területi küldöttgyűlést, közepes részvétellel.
A 2016-os küldöttgyűlés elfogadta az elnökség és a különböző bizottságok jelentéseit, a 2015. évi költségvetési beszámolót és a 2016. évi költségvetési tervet.
Az utóbbi időszakban 2 országos küldöttgyűlés volt/lesz (a 2017. 05. 19-i küldöttgyűlés az elnökségi beszámoló készítése után kerül megrendezésre, a történtekről a Területi Kamara küldöttgyűlésén számolunk be).
2016. 12. 02.
o 2017. évi költségvetés tervezet és tagdíj
o ÉMTSZR
o Díjszámítási ajánlás a 300 m2-nél kisebb hasznos alapterületű új építésű lakóépület építészeti
tervezésére
o Etikai-fegyelmi szabályzat módosítás
o Tájékoztató az aktuális jogszabály módosításokról
2017. 05. 19.
o Tájékoztató az aktuális jogszabály módosításokról
o Beszámoló a MÉK Elnökségének 2016. évi munkájáról és gazdálkodásáról
o Beszámoló a MÉK Nonprofit Kft 2016. évi működéséről és gazdálkodásáról
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A MÉK Etikai-fegyelmi Bizottságának 2016. évi beszámolója
A MÉK Felügyelő Bizottságának 2016. évi beszámolója
A MÉK 2017. évi költségvetésének módosítása
A legfeljebb 300 m2 összes alapterületű új lakóépületek egyszerű bejelentéséhez és építési tevékenységéhez szükséges kivitelezési tervdokumentáció tartalmi követelményei c. MÉK szabályzat módosítása
o A kiviteli tervek tartalmi és formai követelményei c. MÉK szabályzat elfogadása
o Etikai-fegyelmi szabályzat módosítása
o Szakmai továbbképzési szabályzat módosítása
o
o
o
o

Gazdálkodás:
A 2016-os év gazdasági szempontból a MÉK életében kevésbé döcögős volt, amely összefüggött a Miniszterelnökségi együttműködéssel, illetve a szakmai továbbképzések központosításával is. Ebből adódóan egyre több forrás jut a MÉK-nél is a szakmai munkára.
A megyei kamara gazdasági helyzete stabil, kiegyensúlyozott. A korábbi évek takarékos működése eredményeképpen továbbra is biztosítani tudjuk a vállalt feladatok elvégzéséhez szükséges anyagi forrásokat,
a tervezett események, rendezvények anyagi kereteit.
A mellékelt 2016. évi költségvetési adatok és 2017. évi tervezet alapján a következő 12 hónapban sem
kell attól tartanunk, hogy a helyi kamara pénzügyi helyzete bizonytalanná válna.
Célunk, hogy ésszerű takarékosság mellett minden, a tagok számára fontos szolgáltatást, minden értelmes, értékes rendezvény megrendezését, támogatását biztosítani tudjuk. Csak bíztatni tudunk minden
kamarai tagot, hogy amennyiben ötlete, igénye van valamilyen közérdeklődésre számot tartó rendezvényre, és érez magában erőt arra, hogy annak megszervezésében esetleg részt is vegyen, úgy bátran
jelezze.
- 2016-os költségvetési beszámoló:
- 2016-ban a bevételek kis mértékben növekedtek. Ez a növekedés az eljárási díjak és a szervezett programok bevételeiből adódik. Sajnos a kintlévőségünk is növekedett, igyekszünk mindent megtenni, hogy rábírjuk a késedelemben lévő tagjainkat az elmaradások rendezésére.
- 2016-ban a Kamara működési költségei a tervezettnek megfelelően alakultak. A szakmai munkára fordított összeg kicsivel alacsonyabb volt a tervezettnél, amely egyes projektek lefutási idejéből, a
beérkezett támogatási igények változó mértékéből adódott. A Miniszterelnökségi pályázat forrásai az év
második felében realizálódtak. Az 5 milliós összeget részben szakmai programok szervezésére, támogatására, részben pedig működési költségekre fordítottuk. Összességében a kiadások mintegy 1,5 millió
forinttal alacsonyabbak voltak a tervezettnél.
Ebből adódik, hogy a 2016-os tényleges maradvány jelentősen nagyobb a tervezettnél, és ez ad lehetőséget arra, hogy a 2017-os évben is megfelelő összeget tervezhessünk szakmai munkára.
- 2017-es költségvetés tervezet:
- 2017-ben nem számolunk nagyobb tagdíjbevétellel.
- A bérek közterhekkel együttes összege és a dologi kiadások nem változnak.
- 2017-ben a később ismertetendő Települési Arculati Kézikönyvek véleményezésére kapunk
központi forrást, melynek összege szerepel a bevételeknél. Ezt az összeget a véleményezésre kell fordítanunk, ezért a béreknél is szerepel külön sorban, a közterheivel együtt. Amennyiben erre a célra nem
lesz elég a tervezett összeg, úgy más sorból kell majd átcsoportosítanunk forrást erre.
- A 2017-es bevételnél szerepel az idei Miniszterelnökségi pályázat, az ígéretek szerint számíthatunk rá. ezt részben szakmai programok finanszírozására, részben pedig működési költségekre kívánjuk fordítani.
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- 2017-ben csak kisebb léptékű kiállítást tervezünk. Idei évben kiadásra kerül a Megye Építészetéért Díj és a Diplomadíj, ennek költsége szerepel a tervezetben. Ugyancsak szerepel a szakmai programban a rendszeres sajtómegjelenés költsége (anyagok összeállítása, cikkek), valamint az ugyancsak
később ismertetett Olajgyári Kémény ötletpályázat ránk eső költsége.
Összességében elmondható, hogy a likviditásunk megőrzése mellett a többletforrásokat teljes körűen
szakmai célokra kívánjuk fordítani.
Területi Elnökök Tanácsa (TET):
A TET az eltelt 1 évben 4 alkalommal ült össze, ennek során az alábbi fontosabb napirendi pontokat
tárgyalta:
- 2016. 06. 24.
o Műemlékvédelmi Tagozat
o Alapszabály módosítás
o Kötelező továbbképzés
o 1032/2015 Korm. határozattal kapcsolatos fejlemények
-

2016. 10. 13-14. Kőszeg
o Egyszerű bejelentéssel kapcsolatos díjszámítás
o Etikai-fegyelmi szabályzat módosítás
o Tervpályázati szabályzatok
o Tervezői felelősségbiztosítás
o Kamara feladata az egyszerű bejelentésnél
o 2017. évi költségvetési terv és tagdíj véleményezése

-

2017. 03. 08-09. Lajosmizse.
o Etikai-fegyelmi szabályzat módosítás
o Kiviteli tervek tartalmi szabályzata
o Egyszerű bejelentéshez szükséges kiviteli tervek tartalmi szabályzata
o Jogszabályokkal kapcsolatos aktuális helyzet

-

2017. 04. 21.
o Etikai-fegyelmi szabályzat módosítás
o Kiviteli tervek tartalmi szabályzata
o Egyszerű bejelentéshez szükséges kiviteli tervek tartalmi szabályzata
o Szakmai továbbképzési szabályzat módosítása
o 2017. évi költségvetés módosítása
o Jogszabályokkal kapcsolatos aktuális helyzet

Szakmai élet
Sok esetben, mint ahogy már megszoktuk, a jogalkotó és/vagy a felügyeleti szerv nem hagy értelmes időt
1-1 előterjesztés érdemi vizsgálatára, az esetleges módosítási javaslatok kidolgozására…talán nem véletlenül. Ennek ellenére Körmendy Jánossal, mint MÉK elnökségi taggal igyekeztünk minden témában
képviselni a területi Kamara álláspontját a TET-en akkor is, ha ez nem feltétlenül egyezett más kamarák
véleményével.
A jogbiztonság a legfontosabb, ugyanakkor legkritikusabb terület, amely a mindennapi munkánkat meghatározza, megnehezíti!
Az alábbi első táblázat az elmúlt 5,25 év jogszabály változásait mutatja, míg a 2. táblázat az elmúlt évben
a tervezési munkát érintő legfontosabb jogszabályok módosításának gyakoriságára vonatkozik (és nem
4
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tartalmazza az egyébként a lakásépítést érintő, de nem magához a tervezéshez kapcsolódó jogszabály
módosításokat).

Jogszabály változások 2012-től napjainkig
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Jogszabály változások 2016-ban
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Eszerint az látszik, hogy az elmúlt alig több, mint 5 évben 165 alkalommal, ezen belül az elmúlt évben
összesen 47 alkalommal módosultak a fontosabb jogszabályok, ami olyan magas szám, amely már-már
lehetetlenné teszi a tervezői munka normális, tisztességes elvégzését, nem is beszélve a jogszerűségről
és jogkövetésről.
Ezt jeleztük a jogalkotó felé is, sajnos kevés sikerrel, hiszen azóta is folyamatosak a változások.
2016. második felét és 2017. elejét az egyszerű bejelentéssel kapcsolatos jogszabályváltozások határozták meg.
2016. második félévében elkészült a MÉK egyszerű bejelentéssel kapcsolatos szabályzata, amelyet a
2017. májusi küldöttgyűlés fog módosítani a jogszabály változások miatt (bekerül a bővítés és átalakítás
szabályozása). A közeljövőben módosulni fog a szabályzat annak függvényében, hogy hogyan jelenik
meg a 300 m2 feletti lakóépületekre vonatkozó jogszabály a közeljövőben.
A szabályzatot sok kritika érte, de arról nem feledkezhetünk meg, hogy az egyszerű bejelentéshez kapcsolódó dokumentáció tartalmát maga a jogszabály határozza meg.
A szabályzathoz kapcsolódóan kidolgozásra került egy útmutató és egy mintaszerződés, amely reményeink szerint megfelelő segítséget tud nyújtani tagjainknak. Ezekben a munkákban Területi Kamaránk
is közreműködött.
Ugyancsak borzolta a tervezők lelkét az egyszerű bejelentéshez kapcsolódó kötelező felelősségbiztosítás
bevezetése. Ebben annyit tudott elérni a Kamara, hogy az eredetileg kezelhetetlen biztosítási limitek elfogadhatóbbak lettek.
Az egyszerű bejelentéssel kapcsolatos módosítások miatt (300 m2-nél nagyobb lakóépületek) újra megnyitották az érintett kormányrendeleteket (155, 266, 312), ezek módosítása a napokban várható. Területi
Kamaránk és a MÉK is véleményezte a tervezetet és jelezte, hogy több ponton nem ért egyet a jogalkotóval, kérdés, hogy ezekből a kritikákból mennyit kívánnak elfogadni.
A 2017. 01. 01. óta érvényben lévő 191/2009-es kormányrendelet módosítási javaslata oly mértékben
vitatható volt, hogy azt a jogalkotó visszavonta, és külön módosítás keretében tárgyalja újra.
Ezzel párhuzamosan, a jelenleg érvényes rendeletnek megfelelően a MÉK kidolgozta a kiviteli tervek
tartalmi követelményeiről szóló szabályzatot, amelyet a májusi küldöttgyűlésre terjesztenek be jóváhagyásra. A szabályzat igyekszik egy keskeny ösvényen egyensúlyozni, biztosítva egyrészt a tervezők
6
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szakmai tudásán, felelősségén alapuló mérlegelési lehetőséget, másrészt konkretizálva a minimálisan
elvárható műszaki tartalmat és minőséget. A szabályzat kidolgozásában és véleményezésében Területi
Kamaránk is tevékeny részt vállalt.
Az utóbbi időszak másik nagy publicitást kapó és vitákat kiváltó intézkedése az új településkép védelmi
törvény (2016. évi LXXIV. törvény) megalkotása volt. Ez a törvény, illetve annak végrehajtási rendelete
több feladatot is ró az Építész Kamarára. Egyrészt lehetőséget biztosít, hogy az arra hivatott, érdeklődő
tagjaink részt vegyenek a Települési Arculati Kézikönyv (TAK) elkészítésében, másrészt mivel a jogszabály minden település esetében főépítész közreműködését írja elő, ezért lehetőséget nyit tagjaink számára, hogy főépítészként közreműködjenek a folyamatban (amennyiben megfelelnek a főépítészi pozíció
követelményeinek). Mindezekkel kapcsolatban 2017. 05. 03-án volt egy szakmai továbbképzés Győrben,
ahol az érdeklődők tájékozódhattak a lehetőségekről. Fentieken túlmenően a jogszabályban nevesített
MÉK-en keresztül a Területi Kamarák számára kerül leosztásra a TAK-ok szakmai véleményezésének
feladata. Ez, a települések nagy számára tekintettel, jelentős feladatot és energiát igényel majd Kamaránktól. A véleményezés módját illetően igyekszünk a MÉK-kel együtt egységes szempont rendszert kidolgozni, és a későbbiekben tájékoztatni fogjuk tagjainkat a folyamatról, egyben bíztatva az érdeklődőket
a részvételre.
- Kamarai stratégia:
A MÉK elnöksége elhatározta, hogy egy régi hiányt próbál pótolni, és megalkotja végre a kamara stratégiáját, azt a programot, ami mentén a kamara működni kíván, amit képvisel kívül-belül.
A megvalósításnak többféleképpen vágott neki, a tavalyi koncepció szerint a 11 fejezetből álló stratégia
1-1 fejezetét a különböző területi kamarák készítik elő, és bocsátják vitára. A munka akadozva, de halad...
Megyénknek a „Munkaellátottság, munkához jutás” című fejezet jutott, mellyel kapcsolatban a munka
elején járunk.
- Jogszabályváltozások:
Mivel, mint azt fentebb már elemeztük, folyamatosan változnak a jogszabályok, és ezekben a hetekben
is változni fog szinte minden jogszabály, ezért az aktuális állapotról a Küldöttgyűlésen tudunk majd élő
szóban beszámolni.
Területi Kamaránk 1 éve javasolta a többi területi kamarának és a MÉK-nek, hogy a Kamara teremtse
meg a pénzügyi forrásait egy olyan jogszabály előkészítő munkának, amely átfogó, a teljes építési jogot
érintő és az alapoktól újrafogalmazó jogszabály csomag előállítását teszi lehetővé, mivel a rossz és roszszabb jogszabályok foltozgatása nem Európába vezet.
Javaslatunk egyes területi kamarák részéről "visszafogott támogatást élvez", az utóbbi évben nem mozdult előre a dolog, de nem adjuk fel...
- Cégnyilvántartás, iparkamarai regisztráció:
A Kamara a kamarai törvénynek megfelelően felállította a cégnyilvántartás informatikai rendszerét, amely
elég döcögősen indult el. Az utóbbi időszakban tapasztalható, hogy az Építési Hatóságok is ellenőrzik a
tervező cégek regisztrációjának meglétét, így felhívjuk mindenki figyelmét arra, hogy aki még cégként
nem regisztrált, az mielőbb tegye meg.
Az Iparkamarai fronton a helyzet változatlan, csapataink harcban állnak, de az Iparkamara érdekérvényesítő képessége és kapcsolati tőkéje más léptékű, mint a miénk.
- Tervezési díjszabás:
Ebben a témában nincs előrelépés. A korábban említett 1056/2015 számú Kormányrendeletben már voltak biztató jelek, de tényleges eredményről még nem tudunk beszámolni. Pillanatnyi információnk szerint
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a példaképül választott német HOAI is védekezésbe szorult az Európai Unióban. Mindenesetre itt is
kitartóan harcolunk...
Internet:
A MÉK honlapja mind tartalmát, mind külsejét tekintve megújult, bőséges tartalommal rendelkezésére áll
mindenkinek, javasoljuk, hogy minél többet használják tagjaink, különös tekintettel a jogszabály figyelő
szolgáltatásra. Ebben a folyamatosan változó világban ez sajnos elengedhetetlen.
Elindult a fórum is a MÉK honlapján, amely akár még alkalmas is lehetne szakmai diskurzusra, bár a
fórum aktivitása nem eget rengető.
A helyi honlapunkon megteremtettük annak lehetőségét, hogy mindenki korlátozott terjedelemben bemutatkozhasson, az ezzel kapcsolatos információkat megküldtük tagjainknak.
Elindítottuk a Területi kamara Facebook oldalát, ahol gyorsabban, naprakészebben tudjuk az aktuális
információkat közvetíteni. Jó szívvel ajánljuk minden tagunknak, hogy ott is tájékozódjon a napi ügyekről.
https://www.facebook.com/Gy%C5%91r-Moson-Sopron-Megyei-%C3%89p%C3%ADt%C3%A9sz-Kamara-761459793985671/?ref=aymt_homepage_panel
Kamarai Közlöny:
A Kamarai Közlöny átalakult. Ritkábban jelenik meg, de igényesebbé vált. A kiadvány online változata
elérhető a MÉK honlapon.

MÉK hírlevél:
A MÉK azon tagoknak küld hírlevelet, akik regisztrálták magukat erre a szolgáltatásra. A tavalyihoz hasonlóan buzdítunk mindenkit, hogy ha még nem regisztrált, tegye meg.
Megyei hírlevél:
Helyi hírlevelünket, mely az aktuális hírek függvényében alkalmanként kerül összeállításra, email-ben
küldjük meg tagjainknak. Emellett igyekeztünk és igyekszünk továbbra is minden olyan anyagot soron
kívül eljuttatni mindenkinek, ami megkönnyítheti az eligazodást akár az ágazatot, akár a kamarát érintő
jogszabályokban.
Megjelenés a médiában:
Mind a területi kamara, mind a MÉK alulreprezentált a nyomtatott és egyéb médiában.
Mindaddig, amíg az építészet, az építészek nem lesznek sokkal inkább részei a társadalmi közbeszédnek, nincs esélyünk arra, hogy a szakma elfogadottsága,súlya az elvárható szintre emelkedjen mind a
lakosság, mind pedig a jogalkotók körében. Ebben csak nagyobb jelenléttel a mindennapokban, a hangunk, a véleményünk hallatásával van lehetőségünk.
Ennek érdekében a Területi Kamara rendszeres megjelenési felületet kíván "szerezni" a Kisalföldben,
mint a megye egyik legolvasottabb médiájában. Ezen a felületen a napi aktualitások mellett szeretnénk
bemutatni a Kamarát, építészeti kritikákon keresztül a kortárs építészetet, szakmai és szakmán kívül
mértékadó szereplők megszólaltatásával a bennünket körülvevő épített környezetet. Az ezzel kapcsolatos tárgyalások folynak, a megjeleníthető anyagok előkészítése zajlik, sajnos kissé lassabban, mint szerettük volna, de terveink szerint a közeljövőben talán végre elindul a program.
Oktatások, választható továbbképzés:
Igyekszünk ingyenesen, érdekes valóban értékes programokkal biztosítani tagjaink számára a továbbképzési rendszerben előírtak teljesíthetőségét.
Megyénk azon 2 megye egyike, amely a kötelező továbbképzést ingyenesen (mintegy a tagdíjért) biztosította tagjainak.
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A továbbképzési rendszer változása, központosítása eredményeképpen ez a költség sajnos növekszik,
mivel a kötelező továbbképzések árát (10.000.- Ft + ÁFA/fő) - ami tartalmazza a MÉK erre költött kiadásait
és egyéb költségeit - nem mi határozzuk meg.
Kamaránk az ingyenes kötelező továbbképzést továbbra is biztosítani kívánja a tagdíjhátralékkal nem
rendelkező tagjainak. Ebben segítségünkre van a Miniszterelnökségi támogatási keret is.
A választható képzésben szerezhető pontok gyűjtését kirándulások, előadások, kiállítások szervezésével
igyekszünk elősegíteni. Minden megkeresést, a környéken szervezett program ajánlatot igyekszünk
közzé tenni, amely a tagok figyelmére igényt tarthat.
Ha bárkinek ötlete támad a témával kapcsolatban köszönjük, és kérjük jelezze a titkárságon.
Az aktuálisan elérhető programokról országos szinten a MÉK honlapján található OTIR rendszer alatt
lehet tájékozódni.
A 2016. évben a Miniszterelnökségi pályázatnak köszönhetően nagyobb anyagi mozgástér állt rendelkezésünkre mind a programok szervezésére, mind pedig támogatására.
Általunk szervezett programok:
- Minden, amit a legfeljebb 300 m2 alapterületű lakóépület egyszerű bejelentéséről tudni kell
szakmai továbbképzés
2016. 07. 26.
- "Dán kortárs építészet" kiállítás
2016. 09. 23.
- Prága - Szakmai kirándulás Csehországba
2016. 10. 20-22.
- "Templomaink tegnap és ma" könyvbemutató Győrben
2016. 11. 18.
- "Nyolc évtized otthonai" kiállítás Győrben
2016. 12. 16.

-

"A kötelező felelősségbiztosítás bevezetésének szerződéses kérdései" szakmai továbbképzés
2017. 01. 09.
"Nyolc évtized otthonai" kiállítás Budapesten a Fugában
2017. 01. 26.
"Templomaink tegnap és ma" könyvbemutató Budapesten a Fugában 2017. 02. 03.
" A Monarchia ipartelepeinek lezáratlan története: Lőporgyár Magyaróvár konferencia"
2017. 03. 29.
"Nyolc évtized otthonai" kiállítás Debrecenben a Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara együttműködésével
2017. 04. 10.
Piranesi 2015 kiállítás Győrben
2017. 04. 27.
Olajgyári kémény hasznosítás hallgatói tervpályázat
2017. 03-04.
Kamaránk csatlakozott a Széchenyi Egyetem Építészeti Tanszékének az Olajgyári Kéményt
megmentésére vonatkozó felhívásához. Ezt követően az Egyetemmel közösen hallgatói tervpályázatot írtunk ki a hasznosításra, mely nagy sikerrel zajlott le. A pályázati anyagból kiállítást
kívánunk szervezni.

Mint a fenti listából is látszik, jelentősen megnőtt az általunk szervezett programok száma, és bízunk
benne, hogy ez a trend tovább tart majd 2017-ben is. Bíztatni szeretnénk tagjainkat, hogy vegyenek részt
a rendezvényeken, hiszen a környéken más helyszínen, más szervezésben nem nagyon van mód építészeti tárgyú kiállítások látogatására.
Támogatott programok:
Az elnökség az elmúlt évben is igyekezett lehetőségeihez mérten minden olyan programot és kezdeményezést támogatni, mely tagjaink számára hasznosnak ítélhető, és lehetőséget nyújt arra, hogy a nagyközönség is minél jobban megismerje az építészettel, épített környezettel, vizuális kultúrával kapcsolatos
eredményeket, alkotásokat, valamint az alkotói folyamatot támogató és gátló mindennapi küzdelmeket. A
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támogatások részben anyagi jellegűek voltak, részben pedig teret biztosítottunk a rendezvények népszerűsítésére.
A programok:
- Építészinvázió programsorozat – Sopron
- ALKOTÓHÉT 2016, Széchenyi István Egyetem Építészmérnöki Szak
- Modern Győr építészeti szakmai honlap támogatása
- ArchiCAD oktatás 2016. 10. 12., 11. 10., 12. 01.
- Építőanyag gyártók, egyéb szakmai szervezetek rendezvényeinek népszerűsítése
A „Megye Építészetéért” díj, Diplomadíj:
A díjakat 2016-ban nem adtuk ki. Idén mindkét díjat meghirdetjük.
Kiadvány és kiállítás szervezés:
Hartmann Gergellyel és csapatával igyekszünk folytatni az eddig kiemelkedően sikeres együttműködést
a kiállítások szervezését illetően.
Mivel korábban sikerült pénzügyi forrást szereznünk egy NKA-s pályázatból, illetve a Miniszterelnökségi
támogatásból, így a „Templomaink tegnap és ma” című kiállításról szóló kiadványt 2016 végén megjelentettük. A kiadvány több helyen, többek között a Kamara irodájában is kapható.
Területi Kamaránk megjelenik a MÉK 20 éves jubileumi kiadványában, illetve tablóval voltunk jelen az
idei Construmán is a MÉK standján.
A korábbi sikeres kiállításokhoz hasonlóan idén is igyekszünk minél több kortárs építészeti kiállítást szervezni. Terveink szerint kiállítjuk az Olajgyári kémény megmentését, hasznosítását célzó hallgatói építészeti pályázat anyagát, illetve egy finn építészeti kiállítás megnyitását is szervezzük.
Ugyancsak megkíséreljük egy komplex kiállítás keretében bemutatni a Győri Ifjúsági Olimpia (EYOF) településszerkezeti és építészeti hatásait, eredményeit.
Országos elismerések:
Legutóbbi küldöttgyűlésünk óta 2 örvendetes dolog történt.
Székesfehérvár MJV Önkormányzata Schmidl Ferenc díjjal tüntette ki Fodróczy József építész kollégánkat, aki a Sóstó Ipari Parkban megvalósult GRUNDFOS gyártó és kutató-fejlesztő üzem tervezésével
alkotott maradandót.
A Város és Faluvédők Szövetsége Podmaniczky díjjal jutalmazta Dr. Géczy Nóra építész kolléganőnket,
aki több mint egy évtizede folyamatosan kutatja Sopronban a történeti faépületeket, közöttük a faverandás lővéri villák építészettörténetét.
Gratulálunk Nekik!
Végezetül köszönjük a bizottságok, választott tisztségviselők éves munkáját!
Győr, 2017. április 30.
Tutervai Mátyás
elnök

Horváthné Korinek Judit
titkár
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