
 

   

 

 

RENDKÍVÜLI TISZTÚJÍTÓ  TAGGYŰLÉS  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

2022. június 23.   10:00 
Eiffel Műhelyház, Bánffy-terem  
Bp. X. Kőbányai út 30. 



P r o gr a m 
 

09.30 Regisztráció 

10.00  Határozatképesség vizsgálata / megállapítása  
(szükséges létszám: ~ 1580 fő1) 

10.05 Szakmai továbbképzés 1. rész 
 Látnivaló: Eiffel Műhelyház (MÉK akkreditáció: 1 pont; 2022/119) 

Budapest Építészeti Nívódíja 2021 – dicséret 

10.20  Határozatképesség vizsgálata / megállapítása  
 (szükséges létszám: ~ 158 fő1)  

10.25  Ügyrendi kérdések 
 Elnöki megnyitó 
 Jegyzőkönyv-vezető választás  
 Levezető elnök választás 
 Szavazatszámláló választás 
 Jegyzőkönyv-hitelesítő választás 
 Felügyelő Bizottság jelentése 
 Napirend elfogadása  

10.45  Napirend tárgyalása 
1. Választási Jelölőbizottság jelentése  
2. Választás 

 Elnök választás (jelölt bemutatkozás) 
Alelnök választás (jelölt bemutatkozás) 
Pótküldött választás 

11.05 szavazás, szavazatszámlálás (közben kávészünet) 
11.20 Elnökségi tag-jelölt bemutatkozás 

elnök-, alelnök választás eredményének kihirdetése 
szükség esetén szavazás második forduló, szavazatszámlálás 
elnök-, alelnök választás második forduló eredményének 
kihirdetése  

Elnökségi tag választás 
szavazatszámlálás 

13.00 Szakmai továbbképzés 2. rész 
 épületbejárás 

14.00 Elnökségi tag, pótküldött választás eredményének kihirdetése 
szükség esetén szavazás második forduló, szavazatszámlálás 

14.05 Zárszó  

 
1 a határozatképességhez szükséges létszám a választás napján hatályos tagsági adatok alapján kerül 

meghatározásra 
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 MEGHÍVÓ  
 
 

Ezúton tisztelettel meghívom a Budapesti Építész Kamara  
 

R en dk í v ü l i  T i s ztú j í tó  Ta g g y ű l é sér e . 
 

2022. június 23. (csütörtök) 10.00 (regisztráció 09.30 órától)  
Eiffel Műhelyház (Bp. X. Kőbányai út 30.) 

 
Határozatképtelenség esetén a megismételt Rendkívüli Tisztújító Taggyűlés azonos napi-
renddel ugyanazon a napon 10.15 órára kerül összehívásra, ahol a határozatképességhez 
a tagok minimum 5% -a jelenléte szükséges. 

 
A Tisztújító Taggyűlésen szavazati joga az aktív tagoknak1 van (ezt a boríték címzésében 
tag felirattal jeleztük). 
 
Tanácskozási joggal vehetnek részt: 

- szavazati joggal nem rendelkező tagok2, 
- tagsággal nem rendelkező szakmagyakorlók3,  
- Magyar Építész Kamara Elnöke, 
- mindazon vendégek, akiket az Elnök tanácskozási joggal hív meg4.  

 
 
 
A napirend fontosságára való tekintettel bízom jelenlétében! 

 
 

Budapest, 2022. május 30. 
 

 
Üdvözlettel 

Csapó Balázs s.k. 
elnök 

 
 
 
  

 
1 a meghívók kiküldése 2022. május 24. napján hatályos tagsági adatok szerint történt, de a szavazati jog a vá-

lasztás napján hatályos tagsági adatok alapján kerül meghatározásra 
2 felfüggesztett tagságú kérelemre vagy szankcióval 
3 külön névjegyzéken: MV, ME, TÉ, TR; ideiglenes névjegyzéken 
4 tiszteletbeli tag, tagjelölt, meghívott vendég 
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1 .  n ap i r end  V á l as z tás i  J e l ö lő b i zo t t s á g  j e l en t és  
 
Tisztelt Taggyűlés! 
 
2022. április 26 -án 14 órakor a BÉK Területi Küldöttgyűlést tartott a Szent Margit Gimná-
zium Szent Gellért-termében. 
A több mint négy órán át tartó esemény 5. napirendi pontja az Elnöki beszámoló volt, me-
lyet a megjelent küldöttek 24 igen, 24 nem szavazattal és 25 tartózkodás mellett nem fo-
gadtak el. Ezt követően Csapó Balázs elnök, Dr. Reith András PhD alelnök, Tima Zoltán és 
Sajtos Gábor elnökségi tagok lemondtak tisztségükről, a tisztújítás eredményes lebonyolí-
tásáig ügyvivőként látják el feladataikat. 
 
A vonatkozó kamarai Alapszabály értelmében a Választási Jelölőbizottság megkezdte mun-
káját. 
A rendkívüli tisztújítás határidőit az alábbiak szerint rögzítettük: 
2022.05.04. szavazási felkérés közzététele 
2022.05.27. javaslatok beérkezési határideje 
2022.05.30. javaslatok nyomdába kerülése 
2022.06.23. választás 
 
A gyors munkára azért volt szükség, hogy a választás a nyári szabadságok előtt megtörtén-
hessen és az új Elnökség átvehesse a munkát az ügyvivő kollégáktól. 
A BÉK rendes tisztújítása 2024-ben esedékes, tehát a választandó vezetők két éven keresz-
tül végzik munkájukat. 
Bizottságunk egyik alapkoncepciója az volt, hogy a két évre választott elnök a kamarai élet-
ben jártas, hozzáértő egyén legyen, akinek vezetésével számos fontos szakmai, szakmapo-
litikai kérdést tisztázva elő lehet készíteni azok megoldását. 
Hallatlanul fontos, hogy a szakmánk felé érthető, figyelemfelkeltő módon nyitni tudjunk, 
hogy a fiatal korosztályt meg tudjuk szólítani és egyre egységesebb képként jelenjünk meg 
társadalmunk látószögében. 
 
Mindezeket szem előtt tartva a 2022.05.24 -ig beérkezett jogszerű jelöltekkel 25 -én és 26 
-án személyes meghallgatást tartottunk. 
 
Választani szükséges tisztségek: 
 

elnök - 1 fő 
alelnök - 1 fő 
elnökségi tag - 3 fő 
pótküldött - 4 fő 
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1 .  n ap i r end  V á l as z tás i  J e l ö lő b i zo t t s á g  j e l en t és  
 
Jelöltek 
 
 
Elnök jelölt 
 

 Név Jogosultság Jelenlegi tisztség 

1 Eltér István 
É/1, TT/1, MV-É, MV-É-M 
SZÉSZ, SZÉS2,5, SZB 

küldött 

 
 
Alelnök jelölt 

 
 Név Jogosultság Jelenlegi tisztség 

1 Herczeg László É/1, MV-É küldött 

2 Lente András É/1 küldött, EFB tag 

3 Zimborás Gábor É, TT - 

 

Elnökségi tag-jelölt 

 Név Jogosultság Jelenlegi tisztség 

1 Dienes Szabolcs DLA É/1, BÉ, SZÉSZ 
küldött  
SZF tag, kamarai biztos 

2 Dobrányi Ákos É/1 - 

3 Domonkos Ádám 
É/1, MV-É, MV-É-M, ME-É, 
SZÉS1,2,4,6,9,10,11,  
SZB, SZÉSZ 

küldött 
MÉK EFB tag 

4 Dulácska Zsolt 
É/1, MV-É, MV-É-M, ME-É, 
SZÉS4,6 

küldött 
FEB tag 

5 Emődi-Kiss Tamás É/1 - 

6 Herczeg László É/1, MV-É küldött 

7 Kapovits Géza É - 

8 Kaszás István É/1 küldött 

9 Prof. Dr. Kiss Gyula DLA É/1 küldött 

(…) 
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1 .  n ap i r end  V á l as z tás i  J e l ö lő b i zo t t s á g  j e l en t és  

 
Elnökségi tag-jelölt 
 
(…) 

 Név Jogosultság Jelenlegi tisztség 

10 Lente András É/1 küldött, EFB tag 

11 Mészáros Erzsébet É/1 küldött 

12 Peschka Alfréd Vilmos É/1 küldött 

13 Schuchmann Péter TR pótküldött 

14 Szécsi Zoltán DLA É/1 - 

15 Vámossy István Endre É küldött 

16 Váradi Gábor É/1, SZÉSZ 
pótküldött 
kamarai biztos 

17 Wéber József É/1 küldött 

18 Zimborás Gábor É, TT - 

 

 
Pótküldött-jelölt 
 

 Név Jogosultság Jelenlegi tisztség 

1 Dévényi Tamás É/1 MÉK VJB tag 

2 Dobrányi Ákos É/1 - 

3 Emődi-Kiss Tamás É/1 - 

4 Petromán Zoltán É - 

5 Szécsi Zoltán DLA É/1 - 

6 Sziki Gábor É, ME-É - 

7 Zimborás Gábor É, TT - 

 
 
A módosított új Elnökségnek hatékony, jó kapcsolatot kell kialakítani az átszervezett Mi-
niszterelnökségen belüli szakvezetéssel. 
 
 
Budapest, 2022. május 27. Bálint Imre DLA s.k. 

Választási Jelölőbizottság 
elnök  



5 

2 .  n ap i r end  V á l as z tás  
 
1996. évi LVIII. törvény 
a tervező- és szakértő mérnökök, valamint építészek szakmai kamaráiról 
 
(…) 
4.§ (3) A területi kamara tisztségviselői: az elnök, az alelnökök, az elnökség tagjai, a titkár, 
valamint a felügyelő bizottság és az etikai-fegyelmi bizottság elnökei. 
5. §  (1) A taggyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik: 
(…) 
c) a területi kamara elnökének – ha a taglétszám indokolja: alelnökeinek –, elnökségének 
és a bizottságok tagjainak, valamint póttagjainak megválasztása; 
(…) 
(3) A taggyűlés határozatképes, ha a bejegyzett tagok több, mint fele jelen van. A határo-
zatképtelenség miatt megismételt, azonos napirenddel összehívott taggyűlés határozatké-
pes, ha azon a bejegyzett tagok több, mint 10%-a – 3000 főt meghaladó taglétszámú ka-
mara esetében 5%-a – jelen van. A megismételt közgyűlést az eredeti közgyűlés időpontját 
követő 60 napon belül kell összehívni. 
(…) 
 
--------------------------------------------- 
 
BÉK Alapszabály 
 
12. § (5) 
 (…) 

sa. Az elnök- és alelnök jelöltek közül azt kell megválasztottnak tekinteni, aki a 
leadott szavazatok többségét, de legalább 50% -át meghaladó szavazatot kapott. 
Ha a megválasztható személyek nem kapták meg a leadott szavazatok többségét 
(50%+1 szavazat), úgy a betöltetlen tisztségre pótválasztást kell tartani. A 
pótválasztásra az eredeti jelöltlistát kell kibocsátani. A pótválasztást azonnal meg 
kell tartani, és az elnök jelölt esetén azt kell megválasztottnak tekinteni, aki a 
leadott szavazatok többségét (50%+1 szavazat) kapta meg, alelnök jelölt esetén, 
aki a legtöbb érvényes szavazatot kapta. Szavazategyenlőség esetén, azt az 
alelnök jelöltet kell megválasztottnak tekinteni, aki az első fordulóban több 
szavazatot kapott. 
Az egyéb jelöltek közül azt kell megválasztottnak tekinteni, aki a kapott szavaza-
tok sorrendjében a legtöbb szavazatot kapta.  
(…) 
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2 .  n ap ir e nd  Eltér István / elnök jelölt  Program 
 
A BÉK 2022. április 26-án tartotta éves rendes Területi Küldöttgyűlését. Jelenlévők nem 
fogadták el az Elnöki Beszámolót és az Alapszabály javasolt módosítását, ezért a teljes 
elnökség lemondott tisztségéről. Tevékenységüket az új választásig ügyvezetőként töltik be. 
 
A BÉK elnökségének lemondása után számos felkérést kaptam, hogy vállaljam el az elnöki 
posztot. A Jelölő Bizottság felkérésére - legfeljebb két évre - elvállaltam az elnökség 
vezetését természetesen csak akkor, ha nem találnak megfelelő jelöltet. 
Nagyon fontosnak tartom ugyanis, hogy a BÉK a lehető legrövidebb időn belül kapjon egy 
új vezetést annak érdekében, hogy az eddigi eredmények megmaradjanak és a tagság se 
érezze a válságot. 
Határozott elvem az, hogy minden, ami érték, azt meg kell tartani. Nem kell változtatás 
csak olyan esetben, amikor a működést a gazdasági, politikai, közegészségügyi, törvényi 
változások szükségessé teszik. 
 
Változatlanok maradnak tehát az alábbiak: 

• TITKÁRSÁG - működése, ügyfélkezelés 

• KÖLTSÉGVETÉS - tartalékalap 

• HONLAP - hírlevél, névjegyzék, arculat 

• BUDAPEST LEGENDA 

• SZAKMAFELÜGYELET 

• BUDAPEST NÍVÓDÍJ 

• FEB 

• ETIKAI - FEGYELMI BIZOTTSÁG 
 
Amin változtatni kell: 

• FUGA 
Fontos, hogy a FUGA hosszútávon, jó minőségben fennmaradjon korábbi kiváló 
működéséhez méltóan. Ennek érdekében rövid és hosszú távú tervet kell készíteni. 
A vezetői állásokra pályázatot kell kiírni. 

• TOVÁBBKÉPZÉS 
Hosszútávon megtartandó, közös rövid és hosszú távú program kidolgozása 
szükséges a Pest Megyei Építész Kamarával együtt. 

• TAGDÍJEMELÉS 
A következő két évben nem támogatandó. 

• AJÁNLOTT TERVEZÉSI DÍJ 
A következő két évben nem csökkenthető 

• KAMARAI BIZTOSI RENDSZER 
Teljesen újjá kell építeni. A korábbi években mind a 23 kerületben jól működő 
szervezet volt. Mára csupán 2 helyen működik. 
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2 .  n ap ir e nd  Eltér István / elnök jelölt  Program / Adatlap 
 
Az elnökség mellé több 3-4 fős szakmai munkabizottságot kell kinevezni, akik a speciális 
feladatokat vizsgálnák, ellenőriznék és segítenék, mint például a tervpályázatokat, 
közbeszerzéseket, építészeti minőséget. A bizottságokba legalább egy fő kezdő építészt 
kéne beválasztani, akik később az elnökségben, szakmafelügyeletben, etikai bizottságban 
folytathatnák tevékenységüket. 
Végül, de nem utolsósorban a második év végére folyamatosan fel kell építeni egy olyan 
fiatal csapatot, akik hosszabb távra átvehetik a BÉK irányítását. Ők nem saját érdeküket, 
hanem az építész szakma érdekvédelmét képviselik. Akik hallják és értik a tagság akaratát, 
a küldöttek hangját. Akik a legmagasabb szintű építészeti minőséget követelik meg a 
szakmagyakorlóktól. 
 

Születési év 1949 

Felsőfokú  
végzettség 

BME Építészmérnöki Kar / okleveles építészmérnök 
MESTERISKOLA IV. ciklus 

Díjak,  
kitüntetések 

Magyar Köztársasági Érdemrend Tisztikereszt 
Reitter Ferenc díj 
Kamarai Érem (MÉK) 

Jelentősebb  
munkák 

Budapest, XIII. kerület Szegedi út – Országbíró úti lakótelep (2000 
lakás, Budapest első olyan lakótelepe, amely biztosítja a kereszte-
zésmentes/gyalogos-gépkocsi/közlekedést.) 
Budapest, V. kerület déli Váci utca sétálóutcává történő átalakítása  

Jelenlegi  
munkahely 

MÉK Nonprofit Kft. ügyvezető 

Korábbi  
jelentősebb  
munkahelyek 
 
 
 
 
 

2018 – 2022 Magyar Építész Kamara elnökségi tag 
2014 – 2018 Magyar Építész Kamara alelnök 
2002 – 2010 Magyar Építész Kamara elnök 
1996 – 2001 Budapesti Építész Kamara alelnök 
1990 – 2012 Fővárosi képviselő  
1982 – 2002 Fővárosi Tanács (Önkormányzat) Városrendezési  
                       és Építészeti Főosztály vezetője  
1972 – 1982 BVTV építésztervező  

Tárgyalóképes 
nyelvismeret 

angol, német alapfok  

Eddigi  
kamarai  
szerepvállalás 

BÉK alelnök, MÉK elnök, MÉK alelnök, MÉK elnökségi tag,  
MÉK NKft. ügyvezető  

Egyéb szervezeti 
tagságok 

ÉTE, MÉSZ, MUT 

Egyéb közlendők - 

 
Budapest, 2022. május 22. Eltér István s.k. 
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2 .  n ap ir e nd  Herczeg László / alelnök-, elnökségi tag-jelölt Program 
 
Eddig nem vállaltam tisztséget, a Kamara belső működését, annak mozgatóit, íratlan sza-
bályait nem ismerem. 
 
Ezért értelmeztem a Kamara, mint köztestület fogalmát, elolvastam a kamarai törvényt, a 
MÉK és a BÉK alapszabályát. 
Még küldöttként is leginkább a szóbeszéd, és a közgyűlések monotonitása volt, ami infor-
mációt adott, ugyanakkor az építészeti eseményekről, jogszabályokról, a tagságról egyre 
jobban lehetett a honlapon keresztül tájékozódni. Az adminisztráció is egyre gördüléke-
nyebb lett, a „szolgáltató” Kamara úgy tűnik megvalósult, a „hatósági” Kamara háttérbe 
szorulni látszik. A jogszabály változásokkal kapcsolatos közfeladatok szinte teljesen eltűn-
tek, szakmánkat érintő változásokról sok esetben utólag értesítenek minket. 
 
Mindezek tükrében az érték és érdekvédelmet látom a legfontosabb feladatnak. Ez az 
egyik olyan alap, ami miatt a Kamara létrejött, ugyanakkor az értékvédelem egyúttal szak-
mánk alapja is. Az épített környezet minőségének védelme, a fenntarthatóság figyelembe 
vétele, a kultúra emlékeinek megőrzése, vagy az épített környezet alakításával kapcsolatos 
társadalmi konszenzus megteremtése, mind ennek részei.  
Érdekvédelem össz-szakmai és egyéni szinten egyaránt szükséges. Össz-szakmai szinten, 
mivel a szakma magasabb presztízse biztosítja az értékvédelem hatékonyságát, egyéni 
szinten, mivel épp ezért szerveződtek kamarába az építészek. 
Ezekhez a feladatokhoz egyszerre kell transzparensnek lenni és erősen látszódni. Nem csak 
a kamarai tagok, de az összes szakmagyakorló felé kommunikálni kell. Nem csak a dönté-
seket, de azok hátterét is meg kell tudni mutatni. A döntések előkészítésébe minél széle-
sebb körben kell bevonni a tagságot és szakmát. Látszódni kell, meg kell mutatkozni, egy-
szerűen ki kell állni dolgok mellett, állást kell foglalni, politika mentesen, de erős szakmai 
alapon. 
A Budapesti Építész Kamara rendelkezik országos szinten a legnagyobb létszámmal. A Ma-
gyar Építész Kamara a területi kamarák összessége. A BÉK, mint a többi területi kamara, a 
kamarai törvény szerint nem a MÉK leányvállalata, vagy adminisztrátora, hanem területi 
alapon szerveződött része. Országos, a szakma egészét érintő ügyekben a többi területi 
kamarával együtt, azokkal egyetértésben kell fellépni. 
Helyben látszólag kevés a probléma. A gazdasági alapok jók, a szolgáltatások jól működ-
nek, a szakmában konjuktúra van, kevés az etikai ügy. Ugyanakkor még mindig kevés a 
tervpályázat, a zsűrikben alacsony a szakmai képviselet aránya. A FUGA helyzete hosszú-
távon rendezetlen, biztos alapokra helyezése az első feladatok egyike. Helyi sajátosság a 
nagypolitika és a helyi politika közötti ellentét, aminek előszeretettel használt terepe az 
épített környezet alakítása. 
A fentiek inkább észrevételek, mint program, mert mint mondtam eddig nem vállaltam 
tisztséget, a Kamara belső működését, annak mozgatóit, íratlan szabályait nem ismerem. 
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2 .  n ap ir e nd  Herczeg László / alelnök-, elnökségi tag-jelölt Adatlap 
 

Születési év 1970 

Felsőfokú  
végzettség 

SZIE Ybl Miklós Műszaki főiskola - Magasépítő mérnök 
YMMF Tervezői Szakmérnöki képzés - Építész tervező szakmérnök 
Mesteriskola XVI. ciklus 

Díjak,  
kitüntetések 

2013   Pro Architectura díj 
2012   Szendrői Jenő díj 
2011   Molnár Péter díj 
2012   Média Építészeti díja 
2013   ICOMOS díj 
2013   Fiabci díj és Fiabci Silver medal 
2013   Brick Award top 50 
2018  BIG SEE Award 

Jelentősebb  
munkák 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(…) 

1997- Zsidró Szalonok – Andrássy út, Bajcsy Zsilinszky utca 
1998- Üzletbelsők, bútortervek 
Biatorbágy faluház pályázat 3. díj 
1999 - Üzletbelsők  
SZTE Patológia pályázat 3. díj 
2000 - Belsőépítészeti megbízások 
Marcaliváros Garzonház kiviteli tervek – Czigány Tamás munkatár-
saként 
2001 - Roosevelt irodaház átépítése – meghívásos tervpályázat – 
I. díj 
Lakópark - Dunakeszi 
2002 - Roosevelt irodaház átépítése – engedélyezési és kiviteli 
tervek 
Családi lakóház – Göd, Attila u., engedélyezési terv, kiviteli terv 
2003 - Széchényi egyetem új oktatási épület és könyvtár – Győr – 
nyílt építészeti tervpályázat 2. díj 
Multifunkcionális épületegyüttes – Budapest, Ferihegyi repülőtér 
– nyílt építészeti tervpályázat – kiemelt megvétel 
Duna Bay project – Budapest, XIII. Vizafogó dűlő – beépítési ta-
nulmányok 
2004 - Duna Bay project – Budapest, XIII. Vizafogó dűlő – engedé-
lyezési terv  
Multifunkcionális parkolóház – Budapest, Ferihegyi repülőtér – 
meghívásos építészeti tervpályázat – 4. dí 
j2005 - Balassa Általános iskola felújítása és átalakítása – Eszter-
gom – nyílt építészeti tervpályázat – Kalmár-Zsuffa irodával közö-
sen 3. díj 
2006 - Több lakásos társasház - Budapest, XIII. kerület Esztergomi út 
– meghívásos építészeti tervpályázat – 2. díj 
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(…) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(…) 

Ulcisia Castra római kori erőd helyreállítása – Szentendre – nyílt 
építészeti tervpályázat – 3. díj 
24 tantermes általános iskola – Budaörs – nyílt építészeti tervpá-
lyázat - megvétel 
2007 - Budajenő – pincesor hasznosítása – tanulmányterv, enge-
délyezési, kiviteli terv 
Pécs – nagy kiállítótér – nyílt építészeti tervpályázat – kiemelt 
megvétel 
Családi lakóház – Budapest, III. Almáskert utca, engedélyezési, kivi-
teli terv 
Idősek otthoni férőhelyek kialakítása - Budapest, IV. kerület, Ba-
ross utca – nyílt építészeti tervpályázat - megvétel 
2008 - Dunaújváros – oktatás-fejlesztési program – iskolák felújí-
tása európai uniós pályázattal – előkészítő tanulmánytervek 
Pécs 2010 – Zsolnay Kulturális Negyed – nyílt építészeti tervpá-
lyázat – I. díj 
Pécs 2010 – Zsolnay Kulturális negyed – engedélyezési terv, ten-
der terv 
2009 - Budajenő – faluközpont kialakítása, pincesor és főtérren-
dezés – kiviteli terv 
Pécs 2010 - Zsolnay gyár kulturális célú hasznosítása – kiviteli terv 
Barlangfürdő fejlesztése és új szálloda kialakítása– Miskolctapolca 
– építészeti ötletpályázat 
2010 - Pécs2010 – Zsolnay gyár kulturális célú hasznosítása – át-
tervezések, művezetés 
Gorzia (Olaszország) – ifjúsági központ – nyílt építészeti tervpá-
lyázat – IV. díj 
2011 - Új déli kikötő – Helsinki (Finnország) – nyílt nemzetközi 
építészeti tervpályázat 
2012 - UTE stadion rekonstrukció – koncepcióterv 
Várbazár – közbeszerzéses eljáráshoz készített vázlattervek 
UTE stadion rekonstrukció – vázlatterv 
UFC football akadémia – vázlatterv 
UFC football akadémia – elvi építési engedélyezési terv  
Budapest, Istvánmező – városépítészeti ötletpályázat az új Puskás 
stadion elhelyezésére – nyílt építészeti tervpályázat – megvétel 
120 szobás szálloda és 50 egységes apartmanegyüttes, Zwei-
simmen, Svájc – meghívásos ötletpályázat 
2013 - Őrmező intermodiális csomópont, Budapest – nyílt építé-
szeti tervpályázat – megvétel 
Intermodiális csomópont, Debrecen – nyílt építészeti tervpályázat 
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(…) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(…) 

2014 - Rendelőintézet Budapest XV. kerület – engedélyezési, kivi-
teli terv 
Általános iskola felújítás Budapest XVII. kerület 
Óvoda felújítás Budapest XVI. kerület 
TELEKOM székház pályázati terv 
2015 - Lechner Tudásközpont Irodaterületeinek tervezése 
Iskolabővítés Budapest, XVII. kerület engedélyezési tervek 
Rendelőintézet Budapest XV. kerület – belsőépítészeti terv 
Markó utcai Györgyi Dénes trafóház pályázati terv 2. díj 
Pécs, Balokányfürdő, K+F központ és gyermekfürdő vázlattervek 
2016 - Lechner Tudásközpont Irodaterületeinek áttervezése 
Pécs, Balokányfürdő, K+F központ és welness vázlattervek 
Iskola felújítás, Budapest Zugló 
Kétlakásos Lakóház, Budapest XI. kerület engedélyezési és kiviteli 
tervek 
Iskolabővítés Budapest, XVII. kerület kiviteli tervek 
Kétlakásos lakóház Sasad 
Csontváry Múzeum tervpályázat – kiemelt megvétel 
Törökbálin Városháza tervpályázat 
2017 - Balatonfüred Eszterházy kastély városi múzeum – vázlat és 
engedélyezési tervek 
Budafoki úti csokigyár volt épületeinek felújítása 
Kollégium tervpályázat Czuczor utca 
Sportközpont tervpályázat Lónyai utca 
60 szobás hotel és apartmanház Paulay utca 
Siófok központi üdülőterület tervpályázat 
Okorág vendégház engedélyezési tervei 
Hófehérke óvoda bővítése Rákosmente engedélyezési-, kiviteli ter-
vek 
2018 - Okorág vendégház kiviteli tervei  
NFM Fő utcai épületének homlokzatfelújítása 
5 csillagos szálloda Balatonfüred 
Pázmány Péter Katolikus Egyetem új épülete meghívásos tervpá-
lyázat 
Csekovszky Művelődési ház bővítése Rákosligeten 
2019 - Alternatív Közgazdasági Gimnázium Általános Iskola bőví-
tése 
Hófehérke óvoda bővítése Rákosmente módosított kiviteli tervek 
Rákosmente, Hősök tere rendezése 
Balatonkenese üdülőközpont beépítési terv 
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(…) 2020 
Növényolajgyár területének átalakítása lakóparkká - építészeti 
mesterterv 
Balatonfüredi lakópark - építészeti vázlatterv  
Cipó-domb, Pannonhalma - meghívásos tervpályázat 
XXII. Kerületi Budai nagy Antal Gimnázium, Kolonics Általános Is-
kola területén létesülő kosárlabdacsarnok generáltervezése – 
vázlattervek 
Balatonkenese, Sándor-hg.-Bögre-hg. fejlesztési terület beépítési 
koncepcióterve 
Liget City nemzetközi meghívásos tervpályázat 
Normafa Síház meghívásos tervpályázat 
2021 
Növényolajgyár területének átalakítása lakóparkká - építészeti 
engedélyezési terv folyamatban 
Balatonfüredi lakópark - építészeti engedélyezési terv folyamatban 
Alternatív Közgazdasági Gimnázium és Általános Iskola tetőtérbe-
építés és tetőrekonstrukció – vázlattervek, engedélytervek és ki-
viteli tervek 
XXII. Kerületi Budai nagy Antal Gimnázium, Kolonics Általános Is-
kola területén létesülő kosárlabdacsarnok generáltervezése – en-
gedélytervek, kiviteli tervek 
Veszprém Körmendy Palota - egyházi múzeum - engedélyezési 
tervek 

Jelenlegi  
munkahely 

MCXVI Építészműterem 2002- 

Korábbi  
jelentősebb  
munkahelyek 

Kapy és Kiss Építésziroda 1994 - 1996 
Herczeg és Berki építésziroda 1997 - 2004 

Tárgyalóképes 
nyelvismeret 

Angol 
Olasz 

Eddigi  
kamarai  
szerepvállalás 

kamarai küldött 

Egyéb szervezeti 
tagságok 

MÉSZ 

Egyéb közlendők - 

 

 
Budapest, 2022. május 23. Herczeg László s.k.  



13 

2 .  n ap ir e nd  Lente András / alelnök-, elnökségi tag-jelölt Program 
 
A kamarai szervezeti felépítés következményeképpen jelenleg a BÉK a területi kamarák 
közül az egyik. Végzi a jól körülhatárolt adminisztratív és más feladatait mint minden más 
területi kamara is.  
Azonban a tagság létszáma, a MÉK működési költségeinek finanszírozásában betöltött sze-
repe alapján feltétlenül kiemelkedik a többi területi kamara közül.  
Ehhez fel kell nőni és ennek megfelelő aktivitást kell hogy tanúsítson. 
A BÉK tulajdonolja, üzemelteti és részben finanszírozza a FUGA-t is, amivel közvetve és 
közvetlenül is az egész magyar építész társadalomnak - nem csak a Budapestieknek - az 
építészet ügyének hajt hasznot. 
 
Tiszteletben tartva az eddigi Elnökség munkáját, a fentieket figyelembe véve az elnökkel, 
a vezetőséggel, a bizottságokkal és a tagokkal együttműködve a következőket tartom alel-
nöki és úgy általában a BÉK feladatai közül a legfontosabbnak, ami részben eltér a korábbi 
gyakorlattól: 
 
1. Bár a kamarai működés a MÉK-et ruházza fel a Kamara közfeladatainak és az érdekkép-

viselet gyakorlásának jogával, de az eddigieknél lényegesen nagyobb aktivitást kell gya-
korolni a BÉK-nek mint legnagyobb területi kamarának a MÉK felé.  

• Javaslatokat, akár előkészített ügyeket kell képviselni a MÉK irányába és segíteni 
ezek érvényre juttatását. Ha úgy tetszik, akár súlyának megfelelően nyomásgyakor-
lást is ki kell fejtenie az országos Kamara irányába, hogy az ügyek ne kerüljenek 
parkoló pályára. Ennek módját és lehetőségeit ki kell dolgozni.  

• Alapvetően amennyiben ez szükséges, akár egy konfrontatívabb kamarai működést 
is helyesnek tartok , de ez az aktivitás a megegyezést kell hogy előre vigye. Így egy-
ben egy alapjaiban aktív és a konkrét ügyeket segítő BÉK-et gondolok jónak. 

• Elengedhetetlennek tartom, hogy a Budapestet, a tagságot érintő építészeti ügyek-
ben a BÉK ne az eddigi óvatoskodó passzivitásában maradjon. Sokkal erőteljesebb, 
gyorsabb reagálást tartok kívánatosnak az építészetet érintő ügyekkel kapcsolat-
ban. Ennek minden publikus megjelenésével kapcsolatban is. 

 
2. A BÉK által képviselt ügyekben a 22-es csoport beadványában megfogalmazottakat el-

sődlegesnek tartom.  

• Ezek az ügyek rendkívüli fontosságúak, hogy az Építész Kamara el tudja látni az alap-
szabályában rögzített legfontosabb alapfeladatait, azaz az építészeti tevékenység 
jogszerűségének és szakmai színvonalának biztosítását. Az ebben szereplő pon-
tokra mielőbb javaslatot kell tennie a BÉK-nek, ehhez munkacsoportok azonnali fel-
állítása is indokoltnak tűnik. Reményeim szerint az újonnan felállt Minisztérium 
partnerként kezel minket. 

• Élnie kell az Építész Kamarának az alapszabályban rögzített és törvényben biztosí-
tott jogával, azaz kezdeményeznie kell az építészeti tevékenységet károsan befo-
lyásoló érvényes jogszabályok módosítását. Ezen ügyeknél amennyiben a MÉK nem 
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elég hatékonyan látja el, a BÉK elsődleges feladata segíteni az országos Kamarát 
javaslataival, előkészített ügyek felterjesztésével. 

• A FUGA ügyét azonnal, és megnyugtató módon rendezni kell, úgy hogy a 2022-es 
év alacsonyabb forrásával is ideiglenesen egy működőképes állapot jöjjön létre. A 
jövő évtől ismét pályázatok beadásával kell kiegészíteni a BÉK-től kapott forrásokat, 
és tervezhetővé kell tenni a FÚGA pénzügyi fedezetét. 

 
3. A napi adminisztratív és általános teendőket, a honlapot, a jogszabályfigyelést stb. az 

eddig megszokott módon tovább kell vinni.  
 
Alelnökként csak egy ezekkel egyetértő Elnök (és elnökségi tagság) személye mellett tu-
dom elképzelni a saját működésem, amennyiben a tagság ezt a programot támogatja. 
 
 

Születési év 1963 

Felsőfokú  
végzettsége 

BME Építészmérnöki diploma 

Díjak, kitüntetése Ybl Miklós díj 2021 

Jelentősebb  
munkák 

Majk, Kamalduli remeteség fogadóépülete és étterem 2020 

Jelenlegi  
munkahely 

Archiflex Stúdió Bt. 1113 Budapest, Ulászló utca 52. 

Korábbi  
jelentősebb  
munkahelyek 

Cet Bp rt. 

Tárgyalóképes 
nyelvismeret 

Német alapfok 

Eddigi  
kamarai  
szerepvállalás 

BÉK EFB tag 

Egyéb szervezeti 
tagságok 

MÉK, BÉK 

Egyéb közlendők - 

 
 
Budapest, 2022. május 24. Lente András s.k. 
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Stratégiai gondolatok a BÉK tisztújítás kapcsán 
 
Több építészetet, kevesebb jogszabályt és bürokráciát! Fair építészeti versenyt! Jobb 
épületeket, minőségi és élhető városi környezetet a mindennapokban is! 
Dióhéjban, ma talán ezek a legfontosabb dolgok, amik a kamarai tagokat itt Budapesten 
érdeklik. 
 
A MÉK-en belüli területi kamaraként, a fővárosi építészek, belsőépítészek, tájépítészek és 
egyéb kamarai tagok szakmai pozícióit – tekintettel az egyedi fővárosi sajátosságokra és 
tervezői piacra – leginkább a BÉK tudja képviselni. Egyben ez lehetőséget ad egy karakte-
resebb profil kialakítására is. 
 
FUGA 

A FUGA Budapesti Építészeti Központ egy igen értékes intézmény, ami talán a legjobb plat-
form és személyes találkozóhely lehetne - az eddigieknél szélesebb körben is - a BÉK tagság 
számára. 
- Véleményem szerint, a nyertesnek minősíthető FUGA vezetői pályázatnak részben egy 

jó építészeti kurátori koncepciót kell felmutatnia, részben teret kell engednie a BÉK 
stratégiai elképzeléseinek is. Továbbá, reális gazdasági számításokat kell tartalmaznia. 

- A könyvesbolt helyett, a fővárosi építészetnek kell a kirakatba kerülnie. 
- A FUGA egy kiváló platform tudna lenni a fővárosi projektek szakmai vitáira. 
- További kiemelt építészeti célkitűzésnek tartom az építészeti központ profiljában, hogy 

a nagyközönség is közelebb kerüljön az építészeti művek megértéséhez. 
- A tagságnak ca. havonta lehetnének napindító FUGA-munkareggelik, ahol az aktuális 

szakmai témákról lenne meghívottakkal egy-egy max. 2 órás prezentáció és pódiumvita 
(ami streamelve is élvezhető lenne). 

- Ki kellene használni az Építésztovábbképző és a FUGA szinergiáit (akár a fenti progra-
mokra is). 

- A FUGA vezetését 3-4 éves ciklusokra kellene (újra)pályáztatni. A ciklus közepén pedig 
értékelni az elért célkitűzéseket. 

- Célszerű lenne koordinálni a FUGA, a KÉK és az Építészek Háza programjait. 
 
BudapestLegenda és Építészeti Nívódíj 

Ezek kiváló programok, avagy „brandek”. A BudapestLegenda kortárs építészeti listáját ér-
demes lenne összehangolni az Építészfórum kortárs építészeti térképével, és a nem szak-
mai média irányába is több aktivitást kellene kifejteni fentiek megismertetésére. 
 
Budapest épített környezetének változása 

A budapesti kamarának, véleményem szerint, szakmailag megalapozott véleményt kell 
nyilvánítania azokról a jelentős folyamatokról, amelyek hatással vannak az épített  
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környezetre a fővárosban. Támogatni kell az élhető, építészetileg jó minőségű várost meg-
újító, fejlesztő folyamatokat, és fel kell szólalni az épített környezetet hosszú évtizedekre 
rossz irányba fordító tendenciák ellen. 
 
Jogi környezet, kerületi HÉSZ-ek 

A kamarai tagok több iránymutatást igényelnének a folyamatosan változó jogi dzsungel-
ben. Ebben szerintem több segítséget kellene nyújtania a helyi területi kamarának. A ke-
rületi HÉSZ-ek felülvizsgálatánál a BÉK-nek kezdeményeznie kellene a túlszabályozott, ne-
hezen vagy sokféleképpen értelmezhető szabályok egyszerűsítését (ld. „Az OTÉK-alakú 
ház”). Véleményem szerint, ebben a kerületi kamarai biztosoknak is szerepet kellene vál-
lalniuk. Egységesíteni kellene a jogi definíciókat a főváros teljes területére, de legalább a 
legproblémásabb sűrűn beépített területekre. 
 
Tervezési piac 

Régi szakmapolitikai alapigazság, hogy a közösségi szféra projektjeinek kellene példa- és 
iránymutatónak lenniük a magán és befektetői építtetők irányába. A tervpályázatok építé-
szeti minőségben jó megoldást tudnak hozni, de a költség- és munkaráfordítás a nem nyer-
tesek részéről igen megterhelő. 

A külföldi személyes tapasztalataink azt mutatják, hogy a közbeszerzések formájában is 
van számos lehetőség, hogy ne csak a ’legalacsonyabb ár’ kritériummal lehessen kiírni egy 
közbeszerzést, hanem a referenciákat, a feladat megoldására alkalmas képességet is lehet 
megfelelő súlyozással pontozni. A BÉK ebben is nyújthatna támogatást a kerületi önkor-
mányzatoknak. A kerületi kamarai biztosokra ebben is jutna szerep – a közbeszerzéseket 
kiíró polgármesterek, főépítészek, beruházási felelősök edukálása révén. Szerintem igen 
fontos stratégiai cél, hogy legyen jobb a hasznos, mindennapi középületeink építészeti mi-
nősége!  

A szerzői jogokat komolyabban kellene venni (vö. könyv szerző nélkül..?). Visszatérve a 
korábbi korok nemes hagyományaihoz, indulhatna egy ’Jelenítsd meg a tervezőt a házon!’ 
kampány. A különböző szerzői jogi nyilvántartások, bejelentések kereshetőségét egysze-
rűbbé kéne tenni. 
 
Budapesti tervezési gyakorlat 

Rengeteg fiatal jön ki minden évben az egyetemekről valós tervezőirodai gyakorlat nélkül. 
Meg kéne teremteni egy minőségi gyakornoki rendszert – a ’Budapesti tervezési gyakorla-
tot’, amely mind a fogadó, mind a gyakorlaton részt vevő számára előnyös. 
 
Aktív kamara 

Már sokan elmondták, hogy a Kamara annyi, amennyit a tagok beletesznek. Ezen azért 
még lehet dolgozni, hogy a Kamara legyen egy élőbb szervezet, ami összefogja a szakma  
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különböző generációit. Fontosnak tartanám, hogy a nem küldött tagok is több, nem papír-
ízű infót kapjanak a kamara céljairól, prioritásairól, lehetőségeiről, pénzügyeiről. 
 
Szolgáltató kamara 

A kamarai hivatalos ügyekben nagyon flott ügyintézést tapasztalhattunk az utóbbi évek-
ben. Ezt a színvonalat meg kell őrizni. 
 
A csillagok szerencsés együttállása szükséges ahhoz, hogy egy kamarai elnökség eredmé-
nyesen tudjon együtt dolgozni, természetesen akár különböző álláspontok képviseletével. 
Magam részéről fontosnak tartom, hogy az építészek derékhadát kitevő kis építészirodák 
szempontjai hangsúlyosabban megjelenjenek a kamarai tevékenységben. 
 

Születési év 1967 

Felsőfokú  
végzettsége 

1985-92 okleveles építészmérnök (Helsinki Műszaki Egyetem, 
Építészkar – Budapesti Műszaki Egyetem, Építészmér-
nöki Kar) 

2011-12 energetikai és passzívháztervezői képzés, abszolutó-
rium (Szent István Egyetem, Gödöllő) 

2003-07 MSc in Real Estate / okleveles szakmérnök ingatlan-
szakértői szakon (Nottingham Trent University / Buda-
pesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem) 

Díjak,  
kitüntetések 

Média Építészeti Díja döntős 
Baumit Life Challenge közép-európai döntős 

Jelentősebb  
munkák 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(…) 

2021-22 Sørvik óvoda, Sørvik (Észak-Norvégia) 
2019-22 Nedre Gangsås Központ, sérült fiatalok lakóotthonai és 

aktivitásközpontja, sérült gyerekek átmeneti otthona, 
Harstad (Észak-Norvégia) 

2019-21 Idősek otthona, Vadsø (Észak-Norvégia) 
2019-20 Idősek napközi foglalkoztató központja, Vadsø (Észak-

Norvégia) 
2019 85-szobás diákotthon és kávézó terve, Józsefváros 
2018 43-szobás diákotthon (Ludovika Collegium), Józsefváros 
2016 Finnvika óvoda, Grytøy, Lundenes (Észak-Norvégia) 
2012-13 Mesevonat bölcsőde, Zugló 
2009-10 Avantgarden 133-lakásos társasház terve, Angyalföld 
2008-09 DS 30 - 33-lakásos társasház terve, Józsefváros 
 
Tervpályázatok: 
2016 Kilden óvoda, Oslo. FutureBuilt pluszház mintaprojekt. 

2. díj. 
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2 .  n ap ir e nd   Zimborás Gábor / alelnök-, elnökségi tag-jelölt Adatlap 

 

(…) 2010-11 Sunnfjord Museum, Førde; Gulating látogatóközpont, 
Eivindvik; Furuset városközpont, Oslo; 
Jøssingfjordsenteret látogatóközpont; Bergen halpiac 
(Norvégia) 

Jelenlegi  
munkahely 

2003-  NITEO Tanácsadó és Tervező Kft. 

Korábbi  
jelentősebb  
munkahelyek 

Óbuda-Újlak Rt. 
RÉV-8 Rt. 
Quo Vadis Consult 

Tárgyalóképes 
nyelvismeret 

angol, norvég, svéd, finn, orosz 

Eddigi  
kamarai  
szerepvállalás 

2010 - 11 MÉK Szakmapolitikai Bizottság, tag 

Egyéb  
szervezeti  
tagságok 

Kortárs Építészeti Központ, kurátor 
Zuglói és Józsefvárosi Tervtanács tagja 
2008 - 15 EUROPAN Magyarország Bizottság, tag. 

Egyéb közlendők 
 
 
 
 
 
 
 

Céljaim: 
 
Több építészetet, kevesebb jogszabályt és bürokráciát! Legyen jobb 
a hasznos, mindennapi középületeink építészeti minősége!  
 
A FUGA Budapesti Építészeti Központ a széles tagságnak nyitott köz-
pont legyen, ahol a fővárosi projektekről viták zajlanak, illetve ahol 
a nagyközönség közelebb kerülhet az építészeti művek megértésé-
hez. 
 
A Kamara legyen egy élőbb szervezet, ami összefogja a szakma kü-
lönböző generációit. Legyen több kapcsolódás a budapesti építé-
szeti intézmények között! 
 
Fontosnak tartom, hogy az építészek derékhadát kitevő kis építész-
irodák szempontjai hangsúlyosabban megjelenjenek a kamarai te-
vékenységben. 

 
 
Budapest, 2022. május 23. Zimborás Gábor s.k. 
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2 .  n ap ir e nd   Dienes Szabolcs DLA / elnökségi tag-jelölt Adatlap 
 

Születési év 1970 

Felsőfokú  
végzettsége 

szabad művészetek doktora, DLA  
okleveles építészmérnök 
építésztervező szakmérnök 
építészmérnök 

Díjak,  
kitüntetések 
 
 
 

Bécsi központi krematórium, megvétel 
Városháza Fórum, kiemelt megvétel 
Kormányzati Negyed, kiemelt megvétel 
Év családi háza díj 
Környezetvédelmi Minisztérium fejlesztése, 2. díj 
Békásmegyeri tűzoltólaktanya, megvétel 

Jelentősebb  
munkák 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tokaj TV-torony turisztikai fejlesztése 
Mechwart András Technikum kollégiuma, Debrecen 
Ligetfórum konferencia- és rendezvényközpont, Hajdúszoboszló 
Villapark, Mosonmagyaróvár 
Veolia irodaház rekonstrukciója 
MFB Óbuda, multifunkcionális épület (kereskedelem, hotel, kollé-
gium) 
Club Hotel, Balatonfüred 
Budai Egészségközpont rekonstrukciója 
Eger Vár turizmusfejlesztése 
Quadro Home vendégház, Abádszalók 
Westend II. fejlesztési tervei, Budapest 
Debreceni Vásárcsarnok és Irodaház, Debrecen 
K&H irodaház, Budapest 
Villa Lórant, Nagykovácsi 
Kongresszusi központ fejlesztési tervei, Budapest 
Kongresszusi központ fejlesztési tervei, Zágráb 
Villa Flórián, Nagykovácsi 
OTC Irodaház, Budapest, Wesselényi utca 
Budapest Bank központi irodaház, Budapest 
Környezetvédelmi Minisztérium fejlesztése, Budapest 

Jelenlegi  
munkahely 

Tspc 

Korábbi  
jelentősebb  
munkahelyek 

Mérték Építészeti Stúdió Kft. (4 év) 
Finta és társai Kft.  (11 év) – Dr. Finta József vezető tervező 
Planart Kft. (3 év) - Iványi László vezető tervező 

Tárgyalóképes 
nyelvismeret 

angol 
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2 .  n ap ir e nd   Dienes Szabolcs DLA / elnökségi tag-jelölt Adatlap 

 

Eddigi  
kamarai  
szerepvállalás 

országos küldött 
Állami főépítészi tervtanácsi tag 
BÉK felügyelő bizottsági póttag (2 év) 
BÉK XIV. kerületi kamarai biztos (2 év) 
BÉK XVII. kerületi kamarai biztos (4 év) 
BÉK szakmafelügyeleti bizottsági tag (6 év) 
 
Belsőépítészeti tagozati tag (BÉ 01) 
SZÉSZ 01 
Szakmai cím: vezető tervező 

Egyéb szervezeti 
tagságok 

Magyar Művészeti Akadémia köztestületi tag (MMA) 
Magyar Építőművész Szövetség (MÉSZ) 

Egyéb közlendők - 

 
 
Budapest, 2022. május 9. Dienes Szabolcs DLA s.k.  



21 

2 .  n ap ir e nd   Dobrányi Ákos / elnökségi tag-jelölt Adatlap 
 

Születési év 1970 

Felsőfokú  
végzettsége 

BME Építészmérnöki Kar 

Díjak, 
kitüntetések 
 

Pro-Architektura 2002. 
Épitőipari nívódíj 2016. (Takata – Miskolc) 
Épitőipari nívódíj 2018. (Zugligeti Lóvasút) 

Jelentősebb 
munkák 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vezető tervezőként: 
MOM Park (Bp. XII.) 
Anjou Residence (Bp. I.) 
Kazinczy 9. Reneszánsz társasház (Bp. VII.) 
Raiffeisen lakópark (Bp. XI.) 
Fő utca 10. rekonstrukció (Bp. I.) 
Spirál irodaház (Bp. XIII.) 
Gróf Buttler borászat (Eger) 
Audi G80 gyártócsarnok (Győr) 
Lóvasút végállomás rekonstrukció (Bp. XII.) 
Market székház 2013. (Bp. III.) 
Takata gépjármű biztonsági rendszereket gyártó üzem (Miskolc) 
Nemzeti Lovarda rekonstrukció (Bp. VIII.) 
Tokaj kereskedőház zRt borászati üzem rekonstrukció 1. ütem 
(Tolcsva) 
FAG csapágygyár bővítés (Debrecen) 
MOME „B” épület – kiviteli tervek (Bp. XII.) 
ZF sebességváltó gyár (Eger) 
Rehau lökhárító gyár (Újhartyán) 
Pillar irodaház S&C (Bp. XIII.) 
Lake11 lakópark III.-VII.-VIII. tömbök (Bp. XI.) 

Jelenlegi  
munkahely 

Öt Elem Kft 

Korábbi  
jelentősebb  
munkahelyek 

Puhl Antal Építész Irodája 

Tárgyalóképes 
nyelvismeret 

Angol, német 

Eddigi kamarai 
szerepvállalás 

- 

Egyéb szervezeti 
tagságok 

- 

Egyéb közlendők - 

 
Budapest, 2022. május 20. Dobrányi Ákos s.k. 
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2 .  n ap ir e nd   Domonkos Ádám / elnökségi tag-jelölt Adatlap 
 

Születési év 1964 

Felsőfokú  
végzettsége 

Okl. Építészmérnök 

Díjak,  
kitüntetések 
 
 
 

West-end Budapest (1991) Iroda, Hotel, Bevásárló-, és konferencia-
központ (97000 m2), Tervpályázat: I.díj, (Puhl Antal) 
Esztergom Hajóállomás Tervpályázat I.díj, (Puhl A., Guczogi Gy.) 
Eger, Megyei Könyvtár Tervpályázat (1991); Díj: Megvétel 
Veszprém, Óvoda Tervpályázat; Díj: Megvétel 
Budaörs, Hársfa utcai óvoda Tervpályázat; Díj: Megvétel 
BEK, Budai Egészségközpont meghívásos tervpályázat 1. díj  
(Dr. Paulinyi Gergely és Burián Gergő DLA tervezőtársakkal) 

Jelentősebb  
munkák 
 

Grand Hotel Corvinus Kempinski; kiviteli tervek, 
Lakóterv, (Finta Józseffel és Puhl Antallal) 
Westend, Budapest; 97 000 m2 Beépítési terv; (Puhl Antallal) 
Price Waterhause Coopers irodaház, Budapest 
20 000 m2 Kiviteli tervek, Műszaki felügyelet; (Iványi Lászlóval) 
Greenpoint7 Irodaház, Budapest  
16 000 m2, Kiviteli tervek, Műszaki ellenőrzés; (Dulácska Zsolttal) 
Budai Egészségközpont ÚJ Gerincgyógyászati Központ Kórházépü-
let; Engedélyezési és kivitelezési tervek; (Paulinyi G., Burián G.) 

Jelenlegi  
munkahely 

2019 -  Paulinyi and Partners Zrt. 

Korábbi  
jelentősebb  
munkahelyek 
 

1990-1992 Lakóterv 
1992-1993 Puhl és Domonkos Építésziroda Kft. 
1995-2014 Domonkos Építésziroda Kft. 
2013-2014 AUDI Gyártervezési osztály 
2015-2018 Főber Zrt. 

Tárgyalóképes  
nyelvismeret 

Német, Angol 

Eddigi  
kamarai  
szerepvállalás 

Budapesti Építész Kamara (2004-2008) Etikai-fegyelmi Bizottság tag 
Magyar Építész kamara (2009-2013) Etikai-fegyelmi Bizottság tag 
Budapesti Építész Kamara Szakmafelügyelete, tag (2016-) 
Magyar Építész kamara (2017-) Etikai-fegyelmi Bizottság tag 
Budapesti Építész Kamara (2008-; 2020-) Küldött 
Magyar Építész kamara (2021-) Etikai-fegyelmi Bizottság tag 

Egyéb szervezeti  
tagságok 

Magyar Igazságügyi Szakértői Kamara tagja (2016- ) 

Egyéb közlendők Vezető tervező; Magasépítési műszaki ellenőr 
Igazságügyi építési szakértő 9 szakterületen 

 
Budapest, 2022. május 10. Domonkos Ádám s.k.  
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2 .  n ap ir e nd   Dulácska Zsolt / elnökségi tag-jelölt Adatlap 
 

Születési év 1963 

Felsőfokú  
végzettsége 

BME,  okl. építészmérnök 

Díjak,  
kitüntetések 

Miniszteri Oklevél az Építők Napja alkalmából, (2009. jún. 5.) 
kiemelkedően eredményes szakmai tevékenység elismeréséül   

Jelentősebb  
munkák 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

tervezés: 28 db tervpályázati részvétel (megvételek, díjazások), 58 
db családi ház, 13 db többlakásos lakóépület, 16 db műemlékfelújí-
tás, 30 db középületben részvétel, 4 db ipari épület, üzletportálok 
és üzlet-átalakítások, projektmenedzsment: 11 db épület, szakvéle-
mények, publikációk, oktatás (BME, SZIE-YBL), továbbképzés 
(MÉK), tervezési díj szakvélemények, tervellenőrzések 
 

Teljesítésigazolási Szakértői Szerv szakértője 
 

- Szabad Európa Rádió Archívuma, Bp. VI. Október 6. u. 12. 
kiv.terv: Kaszás István, Dulácska Zsolt, Domonkos Ádám építé-
szek(1996) 
- Erzsébet Center – GreenPoint7 irodaház, Bp. VII. Wesselényi utca 
- Klauzál utca 12-18. – Nyár u. 
kiv.terv: Domonkos Ádám, Dulácska Zsolt építészek (2003) 
- Bábolna, ) J.H. ZIEGLER EERC Kft műanyagfeldolgozó üzemcsarnok 
kiv.terv: Dulácska Zsolt, Kapsa Tamás építészek (2006) 
- 85 lakásos társasház, Bp. XIII. Hegedűs Gyula u. - Gogol u sarok-
ház; eng.terv, vezető tervezők: Kiss Albert, Kaszás István, Dulácska 
Zsolt (1999) 
- Thököly-udvar, 800 lakásos együttes elvi engterve , Bp. XIV. 
Thököly út-Istvánmezei út (megépült) (2004) 
- Kós Károly: Nagyragadozóház felújítása (Fővárosi Állat és Növény-
kert) (1997); engterv, kiviteli terv, építész: Dulácska Zsolt 
- Lechner Ödön: Lechner Gyula lakóháza, homlokzatok felújítása, 
Bp.XI. Bartók B út 40. (2002-2006) 
- Szt. Margit Gimnázium kupola rekonstrukciója, Budapest, 1114 
Villányi út 5-7. (1999) 
- Váraszó, Árpád kori templom rekonstrukciója (1999-2002.)  
- Ercsi, Rk.plébánia (1760) teljes felújítása (2002) 
- MTA, Roosevelt téri székház előcsarnok felújítás, új szélfogó 
(2005) 
- Pápa, Fellner Jakab féle plébániatemplom felújítás előkészítő vizs-
gálatok, mérések (2021-22)  
- MTA Nyelvtudományi Intézet, homlokzatfeljújítás Bp. VI. Benczúr 
u. 33., (2001) 
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2 .  n ap ir e nd   Dulácska Zsolt / elnökségi tag-jelölt Adatlap 
 

Jelenlegi  
munkahely 

SÁMSON Építész Statikai Kft 

Korábbi  
jelentősebb  
munkahelyek 

BUVÁTI ZRt. II. Építésziroda (Boross Zoltán, Péterfia Borbála iroda-
vezetők) 1988-1998 
Planart Kft   (Iványi László Ybl díjas építész mellett) 1988-1998 
GUTZEIT Ingatlanbefektetési Kft.  (Berlini ingatlanfejlesztő iroda ma-
gyar leánycége) 1998-2000 

Tárgyalóképes 
nyelvismeret 

német,   francia (inaktív) 

Eddigi  
kamarai  
szerepvállalás 

- BÉK tag, 1996-tól folyamatosan 
- BÉK küldött, választva  2000-2004, 2004-2008, 2008-1012-2016-
2020- folyamatosan 
- TÖBB-BÉK 4. munkacsoport animátora 2008-2009 
- BÉK FEB tag 2016- folyamatosan (FEB póttagként Hőnich Henrik 
nyomában…) 
- MÉK É2-es minősítő ad hoc Bizottság tagja 2006. júl.-szept. 
- MÉK Díjszámítási Bizottság tag, majd alelnök  2008-2014. 
- MÉK Szakmagyakorlási Bizottság társelnöke, Csontos Csaba elnök 
mellett 2009-2013.nov 
- MÉK Továbbképzési Szakbizottság, tag majd elnöke: 2006 – 2009 
- MÉK Továbbképzési Szakbizottság, (majd Szakértői Testület) el-
nöke 2009 - 2021.nov. 
- MÉK Elnökség elnökségi tag, 2009.nov. –  2021. nov. 

Egyéb  
szervezeti  
tagságok 

Jelenleg nincs.  
Korábban : Nagycsaládosok Országos Egyesülete, Magyar Repülő 
Szövetség, Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület, Ma-
gyar Csillagászati Egyesület 

Egyéb közlendők 
 

Jelenleg a BÉK Felügyelő Bizottság tagja vagyok. 
BÉK Elnökségében tagságot csak úgy tudok vállalni, ha esetleges 
elnökségi taggá választásom esetén a FEB tagságról egyidejűleg le-
mondok, és a FEB póttagok közül erre alkalmas kolléga a helyembe 
tud lépni újabb rendkívüli tisztújítás nélkül. 

 
 
Budapest, 2022. május 20. Dulácska Zsolt s.k.  



25 

2 .  n ap ir e nd  Emődi-Kiss Tamás / elnökségi tag-jelölt Adatlap 
 

Születési év 1972 

Felsőfokú  
végzettsége 

Egyetemi oklevél – BME 

Díjak,  
kitüntetések 

Építőipari nívódíj, 2011 – Sashalmi Piac 
2009 World Architecture Award: a világ legjobb 20 építészeti alko-
tása díj 2009-ben – 1956-os emlékmű 

Jelentősebb  
munkák 
 

Szombathely Megyeháza felújítása, Vas Megyei Kormányhivatal 
Háziorvosi rendelőintézet, Budapest 
Sashalmi Piac, Budapest 
Huszárik Zoltán Filmstúdió, Mafilm Fóti Filmgyár 
Continental Aréna multifunkcionális sportcsarnok teljes átépítés, 
Nyíregyháza 
Tóth Ilonka Emlékház, Budapest 
Reformátorok parkja, kávézó és kilátótorony, Budapest 
az 1956-os forradalom és szabadságharc emlékműve, Városliget 
bölcsődék, óvodák, iskolák, laktanya épületek, tornacsarnokok 
részvétel a Puskás Ferenc Stadion és az MVM Aréna kiviteli tervei-
ben a Közti  Zrt. alvállalkozójaként 

Jelenlegi  
munkahely 

EKHO Építész Műterem Kft. - saját iroda Horváth Ákossal 20 éve 

Korábbi  
jelentősebb  
munkahelyek 

Közti Zrt. - Csontos Csaba, Tima Zoltán, Skardelli György, Farkas Dá-
niel 
Építész Kaláka Kft. - Kalo Emese, Pásztor József 
Sáros és Társa Kft. - Sáros László 

Tárgyalóképes 
nyelvismeret 

Angol középfok 

Eddigi kamarai 
szerepvállalás 

országos és budapesti küldött 

Egyéb szervezeti 
tagságok 

- 

Egyéb közlendők - 

 
 
Budapest, 2022. május 20. Emődi-Kiss Tamás s.k.  
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2 .  n ap ir e nd  Kapovits Géza / elnökségi tag-jelölt Adatlap 
 

Születési év 1976 

Felsőfokú  
végzettsége 

okl. építészmérnök 

Díjak,  
kitüntetések 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(…) 

neves építészek jelentős építész munkáiban munkatárs, ezek közül 
díjazott épületek: 
- 2021 Piranesi-fődíj, Budapest Építészeti Nívódíja 2021 Szent Mar-
git Gimnázium Tornacsarnok építész: Félix Zsolt, Fialovszky Tamás 
épületszerkezet: Heincz Dániel, Kapovits Géza 
- 2019 XXI. FIABCI Magyar Ingatlanfejlesztési Nívódíj Budapest, 
Széll Kálmán Tér rekonstrukciója Építészet: Fialovszky T. Hőnich R. 
Sólyom B. épületszerkezet: Kapovits Géza 
- 2018 Az Év Balatoni Háza pályázat középület kategória nyertese 
Alsóörs Marina Hotel építész: Szilvási Attila, Nóbik Orsolya, Kiss Gá-
bor épületszerkezet: Kapovits Géza 
- 2017 XIX. Magyar Ingatlanfejlesztési Nívódíj, Budapesti Kamara 
különdíja Gyulai Wenckheim-Almásy Kastély Látogatóközpont 
- 2016 Pro Architectura-díj Sopron Várkerület rehabilitáció építész: 
Szabó Levente épületszerkezet: Kapovits Géza 
- 2013 CREATON "Kerámia tetőcserép középületeinken" 1. díj Bod-
rogkeresztúr Füleky Kúria Építészet: Félix Zsolt, Fialovszky Tamás 
Épületszerkezet: Kapovits Géza 
- 2012 Természetes kő az építészetben díj, Év háza 2012, Pro Archi-
tektúra Díj 2012 Pécsi lakóház Építészet: Ásztai Bálint, Kovács Csaba 
Épületszerkezet: Kakasy László, Kapovits Géza 
- 2012 Média Építészeti Díja, LXIV. FIABCI Prix d'Excellence Awards 
Silver Nemzetközi Ingatlanfejlesztési nívódíj – 2013 Zsolnay Kultu-
rális Negyed – Bóbita Bábszínház építészet: Kamarás Bálint, Molnos 
Attila, Szilvási Attila épületszerkezeti tervező: Kapovits Géza 
- 2012 Pest Megyei Építészeti Nívódíj Budakeszi Városháza Építé-
szet: Fialovszky T. Sólyom B. Épületszerkezet: Kapovits Géza 
- 2011 ArchDaily az év ipari épülete, 2011, 1. helyezés, "Természe-
tes kő az építészetben 2010" díj Bodrogkeresztúr Füleky Borászat 
Építészet: Félix Zs. Fialovszky T. Épületszerkezet: Dobszay G. Ka-
povits G. 
- 2011 Év háza különdíj Budakeszi családi ház építészet: Mórocz Ta-
más épületszerkezet: Kapovits Géza 
- 2011 Pro Architektura díj Népliget Center építészet: Hőnich Ri-
chárd, Szabó Levente, Marosi Bálint, Terbe Rita, Józsa Ágota (Építész 
Stúdió Kft- Hetedik Műterem Kft. - CUBO Építészcsoport Kft.) épü-
letszerkezeti vezető tervező: Dr. Becker Gábor Adeco Kft. munka-
társ: Kapovits Géza, Esztergályos Viktor, Varga Edit 
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2 .  n ap ir e nd  Kapovits Géza / elnökségi tag-jelölt Adatlap 

 

(…) - 2007 Budapest Építészeti Nívódíja, 2008 Pro Architektúra Díj, 
2013 World Travel Awards Lánchíd 19 Design Hotel Építészet: Sugár 
Péter, ifj. Benczúr László (Radius B+S) Épületszerkezeti vezető ter-
vező: Becker Gábor Adeco Kft. - munkatárs: Kapovits Géza, Eszter-
gályos Viktor 
- 2007 BME, Építészmérnöki Kar, Év Tankörvezetője 
- 2007 BME, Pro Progressio Kutatási Ösztöndíj 
- 2006 BME, spin-off vállalkozás díja 

Jelentősebb  
munkák 
 
 
 

www.artheseus.hu 
építész irodákkal való együttműködés: 
Archista / BIS Építész Iroda / B3 Építész Stúdió /DYER / egyed&part-
ner építész iroda / építész stúdió / Fazakas Építésziroda / Földes 
Architects / GINGKO Architects / Guzmics+Kiss Építésziroda / Hete-
dik Műterem / HORBER Mérnökiroda / Klobusovszki Műterem / 
KM07 Építész Műterem /LIMA DESIGN / Narthex Építész Stúdió / 
Paradigma Ariadné / Per-AA Műterem / Perényi Stúdió / Pé-
terffy+Dőry architects / Qoob / SAGRA Architects / STOA Építészmű-
terem / TAAT építész műterem / T1 STUDIO / Vincze&László Építész 
Iroda / Zacc Építésziroda / ZHJ Architects / Zsuffa és Kalmár Építész-
iroda /2FY Építész Iroda / 3C Építész Iroda / 4N Építésziroda 

Jelenlegi  
munkahely 

2006- BME Épületszerkezettani Tanszék, mesteroktató 
2006- Artheseus Tervező, Szolgáltató, Innovációs Kft., ügyvezető  

Korábbi  
jelentősebb  
munkahelyek 

2003 A&D Stúdió - építész munkatárs 
2004 Makay Építésziroda Kft. - építész munkatárs 
2005 Flat Net Line Bt. - építész és épületszerkezeti munkatárs 

Tárgyalóképes 
nyelvismeret 

- 

Eddigi kamarai 
szerepvállalás 

- 

Egyéb szervezeti 
tagságok 

- 

Egyéb közlendők 
 

- egyetemi képzések rendszerszintű ismerete,  
- sikeres hazai és nemzetközi kutatási és oktatási pályázatok (GINOP, 
GVOP, NKA, TÁMOP, WGD) ötletgazdája, témavezetője, projektme-
nedzsere, résztvevője, 
- jelentős építészirodákkal közös építészeti-épületszerkezeti együtt-
gondolkodás, generalista szemlélet és látásmód, együttműködési 
készség 

 
 
Budapest, 2022. május 12. Kapovits Géza s.k. 

http://www.artheseus.hu/
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2 .  n ap ir e nd  Kaszás István / elnökségi tag-jelölt Adatlap 
 

Születési év 1960 

Felsőfokú  
végzettsége(i) 

BME Építészmérnöki Kar,  okleveles építészmérnök   1986 

Díjak,  
kitüntetések 

Építőipari Nívódíj 2008. SE FOK Oktatási Centrum   

Jelentősebb  
munkák 
 
 
 
 
 
 
 

Közép-Európa Egyetem 1993-95. tervező (Planart, Iványi Lászlóval) 
Völgy lakópark 2001-05. vezető tervező 
Semmelweis Egyetem FOK Oktatási Centrum  2003-2007. vezető 
tervező, Kiss Alberttel 
CEU OSA Archívum, 2006.vezető tervező 
Blum Logisztikai Központ , 2007-2008. vezető tervező, Domonkos 
Ádámmal 
Csepeli Gyermekorvosi Rendelő 2008-2010. vezető tervező 
MTA Központi Kémiai Kutatóintézet  2014. vezető tervező, Lázár 
Antallal 
Jogi hivatásrend Székháza 2015. vezető tervező, Döbröntei Nórával 
Borászat Erdőbénye 2019-21. vezető tervező 

Jelenlegi  
munkahely 

Szalonka Építész Stúdió Kft. 1993- 

Korábbi  
jelentősebb  
munkahelyek 

BUVÁTI 1986-90. építész tervező 
Planart Kft. 1989-97. építész tervező 

Tárgyalóképes 
nyelvismeret 

angol 

Eddigi kamarai 
szerepvállalás 

BÉK küldött 
MÉK Nonprofit kft felügyelőbizottsági elnök 

Egyéb szervezeti 
tagságok 

PCP alelnök 

Egyéb közlendők Tíz Torony Túra szervező 

 
 
Budapest, 2022. május 24. Kaszás István s.k. 
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2 .  n ap ir e nd  Prof. Dr. Kiss Gyula DLA / elnökségi tag-jelölt Adatlap 
 

Születési év 1960 

Felsőfokú  
végzettsége(i) 

BME Építészmérnöki kar 

Díjak,  
kitüntetések 

ÉV HÁZA középület kat. fődíj-2019, Magyar Arany Érdemkereszt-
2017, Építőipari Nívódij-2016, Kulturált Környezetért-2015, ICO-
MOS-díj-2015, YBL-díj-2006, Miniszteri Kitüntetés-2005, MÉSZ Be-
tonépítészeti-díj-2002, Tessedik Sámuel díj-2000, Év Háza különdíj- 
1997. 

Jelentősebb  
munkák 
 
 
 
 
 
 
 

Nagykőrösi piac, Jászberényi piac, 27 lakásos társasház Bp.XIII., MTK 
stadion TP., Guggenheim Helsinki TP., Magyar Fotómúzeum TP., Épí-
tészeti Múzeum TP., Juhász Jácint MüvHáz. TP., Széllkapu ellenterv 
TP., Hatvan Grassalkovich Kastélypark Múzeumi Létesítményei, Sza-
márkő-Avarpark TP., Komárom Termálhotel terv., Dabas Piac, Paksi 
Képtár, Hotel Clark TP., Pécsi Konferencia és KoncertKp. TP., Buda-
pest Szíve TP., Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem terv., Magyar 
Desing Kp. TP., Esztergom Városi Könyvtár TP., Mezőtúr Mezgazd 
Fiskola. TP., Fót Polgármesteri Hiv. TP., Hajós Alfréd Nemzeti Sport-
uszoda TP., Dunamenti Erőmű Vezénylő., Gyál Déryné V.központ ., 
KÉSZ-Mester Udvarház komplexum., Nemzeti Színház TP., Bp. Azték 
Klub, Színek Formák Pavilonja EXPO-96 TP., Brazília –Recife: Revita-
lizáció a Vízparton TP., IBUSZ-BANK székház Bp. XIV., Hotel Hármas-
határ Hegy TP., Playhouse in Amsterdam TP.. 

Jelenlegi  
munkahely 

Óbudai Egyetem YBL.M.ETK  

Korábbi  
jelentősebb  
munkahelyek 

Kiss-Járomi Építésziroda  

Tárgyalóképes 
nyelvismeret 

angol 

Eddigi kamarai 
szerepvállalás 

tervpályázati munkabizottság, illetve a Közlöny MŰHELY rovatának 
szerkesztése 4 évig. 

Egyéb szervezeti 
tagságok 

MÉSZ, ÉTE 

Egyéb közlendők Vállalni tudok szerepet a kamara hatékony és aktív jövőbeni műkö-
désében/működtetésében. 

 
 
Budapest, 2022. május 16. Prof. Dr. Kiss Gyula s.k. 
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2 .  n ap ir e nd  Mészáros Erzsébet / elnökségi tag-jelölt Adatlap 
 

Születési év 1975 

Felsőfokú  
végzettsége 
 

1999 okl. építészmérnök 
2002 építésztervező szakmérnök 
2006 Mesteriskola XVIII. ciklus 
2006 vezető tervező 

Díjak,  
kitüntetések 
 
 
 

2012 Építőipari Nívódíj 
2013 Pro Architectura díj 
2015 Budapesti Építészeti Nívódíj jelölt 
2016 I.díj – Az anyag természete, Equiton szálcement homlokzatok 
az építészetben 
2018 Budapesti Építészeti Nívódíj kiemelt dícséret 
2019 Építőipari Nívódíj 
2020 Wienerberger Építészeti Nívódíj, Rekonstrukció kategória I.díj 

Jelentősebb  
munkák 
 
 

2001-2006 Debreceni Egyetem Élettudományi Központ és Könyvtár 
/ tervezőként 
2006-2011 Budapesti Piarista Központ / vezető tervezőként 
2012-2014 Kecskeméti Piarista óvoda / felelős tervezőként 
2014-2016 Kerepesi úti Rendelő, Budapest / felelős tervezőként 
2018-2019 Pongrác úti Rendelő, Budapest / felelős tervezőként 
2018-2019 Szentendrei Ferences Gimnázium / felelős tervezőként 
2018-2019 Kőbányai Helytörténeti Gyűjtemény / felelős tervező-
ként 
2018-2021 Tengerszem Rendelő, Budapest / felelős tervezőként 

Jelenlegi  
munkahely 

KAAVA (Káva Építő, Vállalkozó és Szolgáltató Kft.) / ügyvezető, társ-
tulajdonos 
https://kaava.hu    

Korábbi  
jelentősebb  
munkahelyek 

M-Teampannon Kft. / tervező 
kollektív műterem Kft. / ügyvezető, társtulajdonos 

Tárgyalóképes 
nyelvismeret 

angol 

Eddigi kamarai 
szerepvállalás 

küldött 

Egyéb szervezeti 
tagságok 

- 

Egyéb közlendők - 

 
 
Budapest, 2022. május 18. Mészáros Erzsébet s.k. 
  

https://kaava.hu/
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2 .  n ap ir e nd  Peschka Alfréd Vilmos / elnökségi tag-jelölt Adatlap 
 

Születési év 1967 

Felsőfokú  
végzettsége 
 

1991 okleveles építészmérnök, Budapesti Műszaki Egyetem Építész-
mérnöki kar  
1996 ÉME Mesteriskola XIII. 

Díjak,  
kitüntetések 
 
 
 

2019 Ybl Miklós Díj 
2019 FIABCI Prix de Excellence Silver – Ludovika Campus 
2017 Equitone különdíj: Békásmegyeri piac terve 
2011 FIABCI Prix de Excellence- Bécsi Corner 
2009 Év Háza különdíj: Dunaparti Családi üdülő 
2001 FIABCI Prix de Excellence- Westend 
2001 Figyelő Építészeti díja: Westend Hilton Hotel 
2000 The Hotelspec, European Hotel Design Award, Best Hotel 
Architecture - Hilton 
1991 Budapesti Műszaki Egyetem, Diplomadíj 
1990 Vállalkozói Építőiparért Alapítvány díja 

Jelentősebb  
munkák 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2022 Semmelweis Egyetem, Elméleti oktatási központ II. 
2021 Szent Imre Gimnázium Sport központja, Budapest XI. 
2020 Szálloda és lakóház, Budapest, Szervita tér - Petőfi S. út 17. 
2019 Piac, Budapest, Békásmegyer 
2017 Irodaház, Budapest, Hungária krt. 17- 19 
2017 NKE Speciális oktatási épület, Ludovika Campus, Budapest, 
Diószegi út,  
2017 Közigazgatási Központ, Szigetszentmiklós, 
2011 B72 Irodaépület rekonstrukció, Ferihegy 
2009 Irodaház, Park Way, Budapest, Könyves Kálmán krt. 
2009 Irodaház, Bécsi Corner, Budapest, 
2006 Családi üdülőház, Budapest, III. 
2005 Hotel Novotel, Budapest,  
2003 Társasházak, Paskál Park, Budapest XIV. 
2002 Hotel Fagus, Sopron, 
2002 Jégkorongcsarnok, Budapest, Káposztásmegyer,  
2000 Hilton Hotel Westend, Budapest 

Jelenlegi  
munkahely 

Közti Zrt., tervezési igazgató-helyettes 

Korábbi  
jelentősebb  
munkahelyek 

2003 – 2021 Óbuda Építész Stúdió Kft., ügyvezető  
1994 – 2003 Finta Stúdió Kft., stúdió tanács tagja, vezető tervező  
1991-1994 Lakóterv, építész tervező 

Tárgyalóképes 
nyelvismeret 

angol társalgási szint 

Eddigi kamarai 
szerepvállalás 

1998-óta Budapesti Építész Kamara, területi küldött 
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2 .  n ap ir e nd  Peschka Alfréd Vilmos / elnökségi tag-jelölt Adatlap 

 

Egyéb szervezeti 
tagságok 

Budapesti Építész Kamara, területi küldött 
Magyar Építészek Szövetség tagja 
BME, Exploratív Építészeti Tanszék meghívott oktató 
Budapest III. kerület tervtanácsi tag 
Magyar Művészeti Akadémia köztestületi tag 

Egyéb közlendők - 

 
 
Budapest, 2022. május 19. Peschka Alfréd Vilmos s.k. 
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2 .  n ap ir e nd  Schuchmann Péter / elnökségi tag-jelölt Adatlap 
 

Születési év 1947 

Felsőfokú  
végzettsége 

o okl. kertépítészmérnök  
o okl. városépítés-, városgazdasági szakmérnök 

Díjak,  
kitüntetések 
 
 
 

o PRO RÉGIÓ díj (2002) 
o Címzetes egyetemi docens (SzIE, Tájépítészeti Kar,2002) 
o ORMOS IMRE ÉREM (BCE, Tájépítészeti Kar, 2008) 
o PRO FACULTATE emlékérem (BCE, 2008 
o Címzetes egyetemi tanár cím (BCE, 2013) 

Jelentősebb  
munkák 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(…) 

Budapesti agglomeráció tervei 
o Budapesti agglomeráció területrendezési terve I-IX. település-

csoport (Kemény Bertalannal, 1973) 
o Budapesti agglomeráció regionális rendezési tere (1985) 
o Budapesti agglomeráció területrendezési terve (2000) 
o Budapesti agglomeráció környezetgazdálkodási programja és 

cselekvési terve (2007) 
o Budapesti agglomeráció területrendezési terve (a tervről szóló 

törvény és annak módosításai, 2005, 2011, 2018) 
 

Megyei koncepciók, területrendezési és -fejlesztési tervek 
o Pest és Komárom-Esztergom megye környezetvédelmi kon-

cepciója és programja (2005) 
o Pest, Vas, Zala megyék területrendezési terve (2006-2010) 
o Veszprém megye területrendezési terve (2011) 
o Békés megye területrendezési terve (Károlyi Jánossal, 2011, 

2020) 
o Pest megye területrendezési terve (2012, 2018) 
o Veszprém megye területrendezési terve (Károlyi Jánossal, 

2019) 
 

Tájrendezési tervek 
o Szentendrei Skanzen telepítését megalapozó tanulmány (Ma-

liga Judittal együtt 1974) 
o Szentendrei-sziget általános rendezési terve, rendezési kon-

cepció – felülvizsgálat (Kemény Bertalannal, 1982)  
o Ráckevei-(Soroksári) Duna üdülőkörzet komplex környezetvé-

delmi vizsgálata, a környezet védelme érdekében szükséges 
további feladatok meghatározása (1986) 

o Fertő-Hanság Nemzeti park térség regionális és tájrendezési 
terve (Burányi Endrével, 1992-1996) 

o Fertő / Neusiedlersee kultúrtáj világörökségi terület kezelési 
terve (Dr. Kollányi Lászlóval, 2015) 

o Rákos patak Pest megyei szakaszának térségfejlesztési koncep-
ciója és stratégiai terve (Burányi Endrével, 2018) 
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2 .  n ap ir e nd  Schuchmann Péter / elnökségi tag-jelölt Adatlap 
 

(…) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Térségi és településfejlesztési koncepciók, stratégiák, tervek 
o Az ország közepe kistérség területfejlesztési koncepciója 

(2005) 
o Veresegyházi kistérség területfejlesztési koncepciója (2008) 
o Cegléd településfejlesztési koncepciója (2006, 2010) 
o Közép-magyarországi járásközpont városok (Szob, Vác, Dabas, 

Nagykáta, Cegléd) Integrált Településfejlesztési Koncepciói 
(Károlyi Jánossal 2015) 

o Budapest-Ecser-Ferihegy Intermodális Központ Tanulmány-
terve (2012) 

o „airLED” Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi repülőtér térsége 
Integrált Területfejlesztési Terv (Koszorú Lajossal 2014) 

 

Kutatási munkák 
o Kistérségek lehatárolása Pest megyében (Dr.Barta Györgyivel, 

1993) 
o Regionális tájrendezési terv metodika kidolgozása (Burányi 

Endrével, 1995) 
o Pest megye struktúratervét megalapozó kutatás és terv (Gau-

der Péterre, Ongjerth Richárddal, Visy Erzsébettel 2004-2005) 
o Várostérségi versenyképesség, térbeli és társadalmi egyenlőt-

lenségek (2004-2007 Kutatásvezető: Prof. Dr. Szirmai Viktória)  
o Településfejlesztési és területfejlesztési feladatok összehango-

lása (Kutatásvezető: Prof. Dr. Rechnitzer János 2007) 
 
Településtervezőként az elmúlt évtizedekben több mint 30 Pest me-
gyei település rendezési tervének kidolgozásában vettem részt irá-
nyító tervezőként, illetve zöldterületi tervezőként. 

Jelenlegi  
munkahely 

PESTTERV Pest megyei Terület-, Település-, Környezet Tervező és 
Tanácsadó Kft (1994-től) 

Korábbi  
jelentősebb  
munkahelyek 

PESTTERV Pest megyei Tanácsi Tervező Vállalat (1970-1994) 

Tárgyalóképes 
nyelvismeret 

magyar 

Eddigi kamarai 
szerepvállalás 

Az elmúlt 12 évben (három cikluson keresztül) a Magyar Építész Ka-
mara Táj-, és Kertépítészeti Tagozatának elnöke.  
2010 óta BÉK pótküldött 

Egyéb szervezeti 
tagságok 

Magyar Urbanisztikai Társaság 
Magyar Tájépítészek Szövetsége 
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2 .  n ap ir e nd  Schuchmann Péter / elnökségi tag-jelölt Adatlap 

 

Egyéb közlendők 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(…) 

Bemutatkozás, célkitűzések 
Több mint fél évszázados szakmai munkám során - úgy tájépítész-
ként, mint területi tervezőként és mint urbanistaként - az épített 
és a természeti környezet formálásával, összhangjának megterem-
tésével, illetve helyreállításával foglalkoztam, illetve foglalkozom.  
Szakmai feladataim rendkívül sokrétűek.  
Tanárom, Mőcsényi Mihály professzor úr javaslatára kerültem első 
munkahelyemre a Pest megyei Tanácsi Tervező Vállalat - Kaszta 
Dénes által vezetett - magasépítési osztályára, ahol egyaránt kap-
tam kertépítészeti feladatokat – Vác és Gödöllő akkor épült lakó-
telepei zöldfelületeinek tervezését – és városrendezési, környezet-
rendezési feladatokat. Kaszta Dénes komplex látásmódja, a szak-
mai munka iránti igényessége és pontossága azóta is követendő 
példát jelent számomra. Ott tanultam meg együttdolgozni az épí-
tészekkel, a társszakmák képviselőivel a mindennapi munkákban 
és a tervpályázatokban.  
Még pályakezdő tervezőként a kor meghatározó néprajzos szakte-
kintélyei (Hoffmann Tamás néprajzprofesszor és munkatársai) tár-
saságában volt alkalmam az eredeti helyszíneket bejárva venni a 
később a Szentendrei Szabadtéri Múzeumba kerülő épültek kivá-
lasztásában, az épületegyüttesek eredeti környezetének tanulmá-
nyozásában. Ezt követően vettem részt a Skanzen telepítési tanul-
mányterve kidolgozásában, az egyes tájegységek környezetrende-
zési tervei megalapozásában. 
A táji- természeti és az épített környezet formálásának társadalmi, 
szociológiai összefüggései fontosságra (mentorom és mesterem) 
Kemény Bertalan hívta fel a figyelmem. Vele együtt kezdtem el 
dolgozni térségi rendezési- és fejlesztési tervek kidolgozásában is. 
Szakmai és emberi értékrendje azóta is iránymutató számomra.  
Szakmai életutam gerincét a Főváros és térsége tervezése teszi ki. 
Közreműködő tervezőként 1972-től vettem részt a Budapesti agg-
lomeráció első regionális rendezési tervei készítésében (1975-ben, 
illetve 1985-ben). E vonatkozásban Kemény Bertalan mellett a BU-
VÁTI részéről velünk együtt dolgozó Preisich Gábor iránymutatása 
volt meghatározó. 
A rendszerváltozást követően kollegáimmal együtt alakítottuk 
meg a PESTTERV Pest megyei Terület- Település-, Környezet Ter-
vező és Tanácsadó Kft-t, amely az elmúlt évtizedemben a térség 
tervezésének egyik meghatározó szereplőjévé vált. A cégnek meg-
alakulása óta vezetője és tervezője vagyok. 1990 óta részt vettem 
szinte valamennyi Főváros környékét érintő területi koncepció és 
terv kidolgozásában (közte a széleskörű szakmai együttműködés 
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(…) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(…) 

eredményeként készült és még mindig hatályos Budapesti Város-
fejlesztési Koncepciója kidolgozásában).  
Felelős tervezője voltam a Budapesti agglomeráció zöldövezetei 
programja kidolgozásának, és vezető tervezője a Budapesti Agglo-
meráció Területrendezési Terveinek (2005-ben, 2011-ben illetve 
2018-ban is). Ezek a tervek képezték az alapját azoknak a törvé-
nyeknek és törvénymódosításoknak, amelyek - az országgyűlési el-
fogadás után - alapját képezik a térség szerkezete alakításának és 
a differenciált területszabályozásnak mindez a hosszú távú fenn-
tarthatóság szolgálatában.   
Az agglomeráción (illetve Pest megyén) túl Békés, Vas, Veszprém 
és Zala megye területrendezési terveinek felelős tervezőjeként és 
tájépítészeti-, környezetfejlesztési munkarészei kidolgozójaként 
alkalmam volt javaslatokat kidolgozni a táji- és az épített környezet 
összhangjának elősegítésére. 
Tájépítészként irányítottam a Fertő-Hanság Nemzeti Park regioná-
lis rendezési tervének készítését, majd az ezredforduló után a (Kol-
lányi László tájépítész kollégával és számos építész kollegával 
együttműködve a Fertő világörökség kezelési tervének kidolgozá-
sát.)  
E terv nem került a kormány által elfogadásra, mivel ellentétes ja-
vaslatokat fogalmazott ahhoz képest, amit a táj védelmét és fej-
lesztését háttérbe szorító fejlesztők és beruházók elvártak. 
Jelenleg is aktív tervezőként dolgozom: Budapesti agglomeráció 
térségében egy együttműködő, hatékony, fenntartható várostér-
ség kialakítása érdekében dolgozunk ki javaslatokat a BFVT terve-
zőivel.  
A szakmai munkán túl évtizedek óta részt veszek a szakmai köz-
életben. A Magyar Urbanisztikai Társaságnak negyven éve tagja 
vagyok és két cikluson keresztül voltam a Társaság elnökségének 
tagja.  
Az elmúlt 12 évben (három cikluson keresztül) voltam a Magyar 
Építész Kamara Táj-, és Kertépítészeti Tagozatának elnöke.  
Tagozatvezetőként világossá vált számomra, hogy melyek az épít-
ész kamarák feladatai, tevékenységüknek mik a lehetőségei, mik a 
keretei és mik a korlátai. Fel tudom mérni, hogy mennyi figyelmet, 
időt és energiát igényel részt venni egy területi kamara elnökség-
ében. Ennek tudatában – korom ellenére - vállaltam a BÉK elnök-
ségi tagságára vonatkozó jelölést, a megmérettetést.  
A MÉK tagozatban is ott tudtunk eredményeket elérni a tájépítész 
szakma ismertsége és elismertsége növelése érdekében, illetve az 
építészekkel és a társszakmákkal való együttműködés 
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(…) elmélyítésében - akár a már három alkalommal (5 évente) meg-
rendezett TÁJODÜSSZEIA kiállításokra, szakmai rendezvényekre, 
akár az Év Tájépítésze, illetve az ÉV Junior Tájépítésze progra-
mokra gondolok, - amikor egyetértés és együttműködési készség 
alakult ki a szakmagyakorlóink között a közös célok elérése érdek-
ében. Eredményt elérni csak együtt, szakmai összefogással lehet-
séges.  
Jelenleg a BÉK-ben pótküldött vagyok. Bízom benne, hogy megvá-
lasztásom esetén a szakmában szerzett több évtizedes szakmai és 
emberi kapcsolatai elő tudják segíteni, hogy a vállalt feladatot a 
szakmagyakorló tagtársaink szolgálatában és azok megelégedé-
sére végezzem el.  
Tekintettel arra, hogy a magyar tájépítészek 60%-a Budapesti Épí-
tész Kamara tagja, kiemelkedő jelentőségének tartanám, ha a táj-
építész szakma is képviseltethetné magát a BÉK elnökségében.  
Megválasztásom esetén elnökségi tagként azonban az összes épí-
tész szakmagyakorló érdekében és képviseletében kívánok dol-
gozni a bizalom helyreállításán a tagság és az elnökség között. Cé-
lom lesz a partnerség és az együttműködés érvényesítése, illetve 
a szakmagyakorló építészek, tájépítészek, illetve területrendezés-
sel foglalkozó tervezők között.  Kiemelt prioritásnak tekintem BÉK 
köztestületi tevékenységének segítésén túl – Szakmafelügyeleti 
Bizottsággal együttműködve a szakmai munka színvonalának to-
vábbi emelését, kiemelten pedig a fiatalok bekapcsolását a kama-
rai munkába (a képző és továbbképző helyekkel való kapcsolatok 
erősítésével, odafigyeléssel és a mentori rendszer kiépítésével). 

 

 
Budapest, 2022. május 16. Schuchmann Péter s.k. 
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Születési év 1963 

Felsőfokú  
végzettsége 

BME Építészmérnöki Kar 

Díjak,  
kitüntetések 

Pro Architectura díj 2000 
Pro Architectura Újbuda díj 2007 

Jelentősebb  
munkák 
 
 
 
 
 
 

Eötvös Károly Megyei könyvtár rekonstrukciója/Veszprém (Lázár-
Szécsi) 
A Magyar Köztársaság Berlini Nagykövetségi épülete (Sylvester-Szé-
csi, Borostyánkői-Lázár-Vajai) 
Svábhegyi Református Gyülekezeti Központ (Ónodi Szabó-Szécsi) 
Balatgon Pláza Bevásárló és Szórakoztató Központ/Veszprém 
Vízi Rendőrség Szárazföldi Fejépülete/Bp. XI., Kopaszi Gát (Szécsi-
Váncza) 
József u. 47. Társasház/Bp. VIII. (Szécsi-Váncza) 

Jelenlegi  
munkahely 

BME Építészmérnöki Kar 
Exploratív Építészeti Tanszék 

Korábbi  
jelentősebb  
munkahelyek 

KÖZTI ZRT 
A&D STÚDIÓ KFT. 

Tárgyalóképes 
nyelvismeret 

Angol 

Eddigi kamarai 
szerepvállalás 

- 

Egyéb szervezeti 
tagságok 

- 

Egyéb közlendők A felsőoktatásban három évtizedes aktív/folyamatos szerepvállalás 
(1991-napjainkig) . 
Egyetemi docens (2009-) 
DLA doktori cím (2007) 

 
 
Budapest, 2022. május 23. Szécsi Zoltán DLA s.k. 
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Születési év 1964 

Felsőfokú  
végzettsége 

BME okleveles építészmérnök 

Díjak,  
kitüntetések 

- 

Jelentősebb  
munkák 
 
 

Tihanyi Bencés Apátság műemléki felújítása (Paulinyi Gergellyel, B. 
Terbe Erzsébettel és Szőke Ferenccel) 
Etele Pláza (Paulinyi Gergellyel) 
Budapest One irodaház (Paulinyi Gergellyel és Reith Andrással) 
Fővárosi Állat- és Növénykert, Biodóm (Paulinyi Gergellyel, Reith 
Andrással és Anthony Gallal) 
Váci út 41-43 irodaház (Paulinyi Gergellyel és Reith Andrással) 
Nordic Light Office (Paulinyi Gergellyel és Reith Andrással) 
Pécs, Kodály Központ kiviteli tervei (szerzők: Keller Ferenc, Hőnich 
Rihárd, Sólyom Benedek, Fialovszky Tamás) 
Corvin Pláza és Irodaház (Komjáthy Attilával és Fábián Lászlóval) 
Kecskemét, Malom Center (Komjáthy Attilával és Fábián Lászlóval) 
OTP Babér utcai székháza (Komjáthy Attilával és Fábián Lászlóval, 
Bukovszky Péterrel) 
Mammut-2 (Komjáthy Attilával és Fábián Lászlóval) 
Bicske, Elmeszociális otthon (Kruppa Istvánnal) 

Jelenlegi  
munkahely 

Paulinyi & Partners Zrt. 
1082 Budapest, Kisfaludy utca 38 

Korábbi  
jelentősebb  
munkahelyek 

Mérték Építészeti Stúdió Kft 
Kruppa Építésziroda Kft 

Tárgyalóképes 
nyelvismeret 

- 

Eddigi kamarai 
szerepvállalás 

Küldött 

Egyéb szervezeti 
tagságok 

- 

Egyéb közlendők - 

 
 
Budapest, 2022. május 17. Vámossy István Endre s.k. 
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Születési év 1959 

Felsőfokú  
végzettsége 

Okleveles építészmérnök 

Díjak,  
kitüntetések 

ÉTE-MÉSZ Diplomadíj 1983 
Nemzetközi Színdinamikai Pályázat, 1. helyezés 1983 
Év Szép háza 1996, 1997, 2001 
Magyar Újságíró Szövetség Tiszteletbeli Tagság, 2013 

Jelentősebb  
munkák 
 
 

1987 Budapest II., Felsőzöldmáli út, panzió (Vukovich Miklóssal) 
2000 – 2017 Solymár, Hofstadter üzemek  
(műhelyépületek, 6600 nm-es üzemcsarnok) 
2001 Budapest II., Buday László u., társasház 
2000-2009 Konstruma, Wienerberger standok 
2003 Felcsút, Pozsonyi utca, családiház 
2003 Solymár, angol katonai temető, üzemépület 
2005 Solymár, Terstyánszky út, MKB fiók 
2006 Budapest II., Hunyadi utca, mentőállomás 
2010 Budapest II., Cirbolya utca, luxusvilla 
2015 Budapest III., Körtvélyes utca, társasház 
2016 Budapest VI., Aradi utca, irodaház 
2021 Tab, 200 férőhelyes munkásszálló 

Jelenlegi  
munkahely 

Saját vállalkozás 

Korábbi  
jelentősebb  
munkahelyek 

Saját vállalkozás 

Tárgyalóképes 
nyelvismeret 

magyar 

Eddigi kamarai 
szerepvállalás 

VII. kerület szakmafelügyeleti biztos, kamarai pótküldött 

Egyéb szervezeti 
tagságok 

Magyar Építőművész Szövetség 
Magyar Újságírók Országos Szövetsége 

Egyéb közlendők Munkáim magán megrendelőkhöz kötődnek,  
sokszáz családiház tervezésen vagyok túl. 

 
 
Budapest, 2022. május 5. Váradi Gábor s.k. 
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Születési év 1951 

Felsőfokú  
végzettsége 

BME Építészmérnöki Kar 
Fiatal Építészek Köre - Mesteriskola VI. ciklus 
Címzetes egyetemi docens – BME Építészmérnöki Kar  

Díjak,  
kitüntetések 
 
 
 

-1975 Diplomadíj - "Ifjúság a fővárosért" 
-1991 Ybl Miklós Díj 
- 2001 Budpest Építészeti Díja 
- 2002 EuropaNostra különdíj 
- 2003 FIABCI különdíj 
- 2004 Magyar Magic - Modern és organikus kiállítás 
            London - Riba Ház 
            Glasgow - Light Ház 
- 2020 Real EstateAwards: Az év lakóparkja 2020 
 -2021  Fémlemezfedés az építészetben  
             Építész kategória I. helyezett - Jármai Zsolttal 

Jelentősebb  
munkák 

- Petrezselyem utcai lakóház – Hajnal Zsolttal 
- Festó gyártó csarnok és Irodaház – Budapest 
- Millenáris Park - Álmok álmodói - Világra szóló magyarok kiállí-
tása B és C épület 
- Kazinczy utcai zsinagóga rekonstrukciója 
- Kanizsai Center bevásárlóközpont – Nagykanizsa 
- M1 Outlet bevásárlóközpont – Budaörs 
- Móravárosi Napfény Bevásárlóközpont – Szeged 
- M0 - Megyeri Híd Építészeti közreműködés 
- Sapientia Erdély Tudományegyetem – Csíkszereda 
- Cern&Wigner nagyteljesítményű számítóközpont – Budapest 
- Fagyöngy lakópark - Budapest III. kerület 
- Sümeg Püspöki Palota rekonstrukció 

Jelenlegi  
munkahely 

Wéber Építésziroda Kft. 

Korábbi 
 jelentősebb  
munkahelyek 

IPARTERV 
MATERV 
BME Építészmérnöki Kar 

Tárgyalóképes 
nyelvismeret 

Német 

Eddigi kamarai 
szerepvállalás 

BÉK Felügyelő Bizottság- tag 
Kamarai Biztos – BÉK 
BÉK Etikai Bizottság – tag 
BÉK küldött 
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Egyéb szervezeti 
tagságok 

MÉSZ tagság 
Tervtanácsi tagság  

Egyéb közlendők 
 

Az elnökségi tag szerepkörben elsősorban a szakmagyakorlás  há-
rom témakörében szeretnék a jelenlegi helyzeten változtatni. 
Legfontosabbnak vélt tevékenységi körök: 
-A jelenlegi tervpályázatii rendszer gyökeres megváltoztatása, vala-
mint a kialakult közbeszerzési rendszer anomáliáinak megszünte-
tése 
-Tervezői szerződésminták elkészítése, ajánlása, valamint azok ér-
vényre juttatása. 
- A jelenlegi díjszámítás aktualizálása, gyakorlatba való bevezetése, 
ajánlása. 

 
 
Budapest, 2022. május 16. Wéber József s.k. 
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 H a tá ro za t i  j av as l at  
 
 
1/2022 (06.23) BÉK Tgy. határozat 
A Rendkívüli Tisztújító Taggyűlés egyértelmű látható többséggel, ….. nem szavazattal, ….. 
tartózkodás mellett Molnár Emese gyorsírót választja jegyzőkönyv-vezetőnek. 
 
2/2022 (06.23) BÉK Tgy. határozat 
A Rendkívüli Tisztújító Taggyűlés egyértelmű látható többséggel, …. nem szavazattal, …. 
tartózkodás mellett ………………………………… választja levezető elnöknek. 
 
3/2022 (06.23) BÉK Tgy. határozat 
A Rendkívüli Tisztújító Taggyűlés egyértelmű látható többséggel, …. nem szavazattal, …. 
tartózkodás mellett ……………………, (10 fő) kamarai tagokat választja szavazatszámlálónak. 
 
4/2022 (06.23) BÉK Tgy. határozat  
A Rendkívüli Tisztújító Taggyűlés …. igen szavazattal, …. nem szavazattal, …. tartózkodás 
mellett ……………………..…… és ……………………….….. kamarai tagokat választja jegyzőkönyv-
hitelesítőnek. 
 
5/2022 (06.23) BÉK Tgy. határozat  
A Rendkívüli Tisztújító Taggyűlés …. igen szavazattal, …. nem szavazattal, …. tartózkodás 
mellett az előterjesztett napirendet elfogadja.  
 
6/2022 (06.23) BÉK Tgy. határozat 
A Rendkívüli Tisztújító Taggyűlés …. igen szavazattal, …. nem szavazattal, …. tartózkodás 
mellett a Választási Jelölőbizottság jelentését elfogadja. 
 
7/2022 (06.23) BÉK Tgy. határozat 
A Rendkívüli Tisztújító Taggyűlés …. leadott szavazat mellett, …. érvényes szavazat alapján 
a 2024. októberében esedékes Rendes Tisztújításig terjedő időtartamra …. támogató sza-
vazattal ……………………. kamarai tagot a Budapesti Építész Kamara Elnökének választja. 
 
8/2022 (06.23) BÉK Tgy. határozat 
A Rendkívüli Tisztújító Taggyűlés …. leadott szavazat mellett, …. érvényes szavazat alapján 
a 2024. októberében esedékes Rendes Tisztújításig terjedő időtartamra …. támogató sza-
vazattal ……………………. kamarai tagot a Budapesti Építész Kamara Alelnökének választja. 
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 H a tá ro za t i  j av as l at  
 
 
9/2022 (06.23) BÉK Tgy. határozat 
A Rendkívüli Tisztújító Taggyűlés …. leadott szavazat mellett, …. érvényes szavazat alapján 
a 2024. októberében esedékes Rendes Tisztújításig terjedő időtartamra …. támogató sza-
vazattal …………………..……. kamarai tagot, ….. támogató szavazattal …………………………. ka-
marai tagot …... támogató szavazattal …………………..………. kamarai tagot a Budapesti Épít-
ész Kamara Elnökségi tagjának választja. 
 
10/2022 (06.23) BÉK Tgy. határozat 
A Rendkívüli Tisztújító Taggyűlés …. leadott szavazat mellett, …. érvényes szavazat alapján 
a 2024. októberében esedékes Rendes Tisztújításig terjedő időtartamra …. támogató sza-
vazattal …………………..……. kamarai tagot, ….. támogató szavazattal …………………………. ka-
marai tagot …... támogató szavazattal …………………..………. kamarai tagot, …... támogató 
szavazattal …………………..………. kamarai tagot a Budapesti Építész Kamara pótküldöttének 
választja. 
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