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POLGÁRMESTERI KÖSZÖNTŐ 
 

Kedves Vendégeink! 

Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm Önöket a 
XXVI. Országos Főépítészi Konferencia alkalmából 
Visegrádon, az élő középkor városában. Örömmel 
fogadtam el az Országos Főépítészi Kollégiumtól a 
lehetőséget, hogy mi rendezzük meg ezt a rangos 
eseményt. Ezúton is szeretném megköszönni, hogy 
Visegrádot választották a konferencia helyszínéül. 

Úgy gondolom városunkat nem kell bemutatni 
Önöknek, hiszen az több mint ezer éve ismert a magyar 
és az európai történelem kiemelkedő helyszíneként. 
Visegrád nemzeti és nemzetközi jelentősége egyaránt 
meghatározó. Hosszú, regényes történetéből most csak 
az 1335-ös híres Visegrádi királytalálkozót emelném ki, 
ahol a magyar, a cseh, és a lengyel uralkodó, valamint 
a Német Lovagrend együttműködési megállapodást 
kötöttek.  

Példájukat követve, 1991-ben a visegrádi királyi palota falai között írták alá a Visegrádi Négyek 
együttműködését megalapozó okiratot. 

Büszkék vagyunk múltunkra, ez azonban nagy felelősséggel is jár. Őriznünk kell történelmünk 
hagyatékait, épített örökségünket, és azt a csodás természeti környezetet, amely körülvesz 
bennünket. Különösen fontos erről most szót ejteni, mivel városunk 2023-ban emlékezik meg arról, 
hogy I.Károly király 700 éve helyezte át székhelyét Visegrádra. Ez is arra kötelez bennünket, hogy az 
építészeti torzók felszámolásával Visegrádot múltbéli rangjához méltóvá tegyük. 

Visegrád Város polgármestereként különösen fontos számomra, hogy településünk fejlesztése 
értékeink oltalmának kiemelt figyelembevételével történjen. Felismerve a település karakterének és 
a minket körülvevő táj védelmének fontosságát, Visegrád városa a mai napig megőrizte a 
tervtanácsot és fontos kérdésekben rendszeresen kikéri a véleményét. Szívből remélem, hogy ebben 
is például tudunk szolgálni a környező, de akár a távolabbi települések számára, érzékeltetve a helyi 
karakter, a hagyományok, valamint a keresztény értékek megőrzésének fontosságát. A városunkba 
évente ellátogató sok százezer ember számára ugyancsak igyekszünk ezt közvetíteni. 

 

Eőry Dénes 

Visegrád polgármestere
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XXVI. ORSZÁGOS FŐÉPÍTÉSZI 
KONFERENCIA 

VISEGRÁD, 2022. SZEPTEMBER 7-9. 

TÉMA TUDATOSAN AZ ÉRTÉKEK KÖZÖTT 
MOTTÓ „SZENT KINCSEDBŐL HÁNYSZOR NEM MARADT MÁS, 

CSAK MÚLTRA EMLÉKEZŐ ROMOK…” ÁPRILY LAJOS 
RÉSZLETEK https://foepiteszek.hu/konferencia 

 
 
PROGRAM 

1. NAP - 2022. szeptember 7., szerda 
 
12:00 REGISZTRÁCIÓ 

(parkolójegyek átvétele) 
Palotaház étterem 

12:30 ebéd Palotaház étterem 
14:00  szálláshelyek elfoglalása (javasolt az autókat a szálláson 

hagyni) 
15:00 
 
 
 
 
 
 
 
18:10 

SZAKMAI KIRÁNDULÁS 
kisbuszokkal, indulás a 
Palotaház előtti nagy 
parkolóból 
 
 
 
 
Mogyoróhegy felé egy 
busz megáll a Palotaház 
előtti nagy parkolóban 

választható kirándulások: 
1. TURÁNYI-ISKOLA + APÁTKÚTI VÖLGY + FŰVÉSZKERT 
(vezető: Koncz Antal – Pilisi Parkerdő) 
2. ERDŐANYA – ŐSERDŐ  
(vezető: Müller Szabolcs, Kiss Balázs, Wieszt András – Pilisi 
Parkerdő)  
Erdőbe való cipő javasolt, különösen esős idő esetén. 
 
3. MAKOVECZ-TÚRA – MOGYORÓHEGY  
(vezető: Erhardt Gábor, Füzes András) 
 
 

18:30 
 
19:00 

Visegrádi Sör – bemutató 
és kóstoló 
vacsora 

Mogyoróhegyi étterem 
 

 KÖSZÖNTŐK Krizsán András DLA, a Magyar Építőművészek 
Szövetségének elnöke 
Füzes András  
Pro Architectura és Osskár-díjas építész, Visegrád főépítésze 

21:00 
és 
22:00 

vacsora után a visegrádi 
szállásokhoz utazás 
kisbuszokkal két 
időpontban 

 

https://foepiteszek.hu/konferencia
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2. NAP - 2022. szeptember 8., csütörtök 
 
8:00 REGISZTRÁCIÓ a konferencia helyszínén: Királyi palota - Lovagterem 
9:00 PLENÁRIS ÜLÉS 

Himnusz, 
köszöntők, 
megnyitó 

Eőry Dénes, Visegrád város polgármestere 
Salamin Ferenc, az Országos Főépítészi Kollégium elnöke 
 

ÉRTÉK A TÖRTÉNETBEN 

9:10 1. előadás MAKOVECZ VISEGRÁDON 
Erhardt Gábor, Ybl-díjas építész 

9:25 2. előadás 
 

VISEGRÁDI ÉPÍTÉSZTÁBOR 
Turi Attila, Kossuth- és Ybl-díjas építész 

9:40 3. előadás A SZENT KORONA VISEGRÁDON 
Cseke László, a Szent György Lovagrend kancellárja,  
a Visegrád és Környéke TDM Egyesület elnöke 

9:55 4. előadás EGYMÁSRA ÉPÜLT KOROK 
Buzás Gergely, a Magyar Nemzeti Múzeum Mátyás  
Király Múzeumának igazgatója, régész 

10:10 5. előadás A MEGTALÁLT LÉPTÉK 
Okrutay Miklós, Visegrád műemlékvédelmi felügyelője 

10:25 szponzor előadása  
10:30 kávészünet  

ÉRTÉK A TERMÉSZETBEN 
 
 
 

11:15 6. előadás KIRÁLYI GYÜMÖLCSÖSÖK  
Herczeg Ágnes, Herman Ottó Innovációs és Mőcsényi 
Mihály Díjas tájépítész 

11:30 7. előadás A NEMZETI PARKOK JELENTŐSÉGE AZ ÉRTÉKVÉDELEMBEN 
dr. Kézdy Pál, a DINPI természetvédelmi szakreferense 

11:45 8. előadás A PILISI PARKERDŐ JELENTŐSÉGE A FŐVÁROS ÉS A 
DUNAKANYAR SZEMPONTJÁBÓL 
Simon Dávid, Pilisi Parkerdő ZRT Erdőgazdálkodási előadó 

12:00 9. előadás ÉLŐVILÁS ÉS ÉPÍTMÉNYEK 
Vidéki Róbert, okleveles biológus, botanikus 

12:15 10. előadás ÖKOLÓGIA, RENDSZERÖKOLÓGIA, ÉPÍTÉS ÖKOLÓGIA 
Dr. Lányi Erzsébet PhD, c. egyetemi tanár 

http://www.epszerk.bme.hu/?staff=17
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12:30 11. előadás KÖRNYEZET ÉS FEJLŐDÉS 
Dr. Zlinszky János egyetemi docens 

12:45 szponzor előadása  
13:00 ebéd Palotaház étterem 

ÉRTÉK A MŰVÉSZETBEN 
Királyi palota - Lovagterem 
 
 

14:20 Köszöntők Lánszki Regő államtitkár, országos főépítész 
Hajnóczi Péter, a Magyar Építész Kamara elnöke 

14:45 12. előadás ÉLŐ TELEPÜLÉSSZÖVET 
Kálmán Kinga, építész, településtervező 

15:00 13. előadás HOMMAGE AZ ÉPÍTŐNEK 
Szkok Iván szobrász- és festőművész 

15:15 14. előadás ÉRTÉKEK ÖRVÉNYÉBEN 
Gróh Gáspár Pethő Sándor-díjas irodalomtörténész 

15:30 15. előadás ÉRTÉKŐRZÉS, ÉRTÉKTEREMTÉS 
Füzes András  
Pro Architectura és Osskár-díjas építész, Visegrád főépítésze 

16:00 SZAKMAI SÉTA KISEBB 
CSOPORTOKBAN VISEGRÁD 
KÖZPONTJÁBAN 
indulás a Makovecz-
Tornacsarnok elől 

a csoportok vezetői:  
Gróf Péter, régész 
Cseke László, Visegrád és Környéke TDM Egyesület elnöke 
 

19:00 POLGÁRMESTERI FOGADÁS, 
VACSORA 
 

Renaissance étterem 
Köszöntők 

 DÍJÁTADÁS 
FŐÉPÍTÉSZI ÉLETMŰ DÍJ 
ÉV FŐÉPÍTÉSZE DÍJ 
 

a díjakat átadja: 
Eőry Dénes, Visegrád város polgármestere 
Salamin Ferenc, az Országos Főépítészi Kollégium elnöke 
 

 vacsora után a visegrádi 
szállásokhoz utazás 
kisbuszokkal 
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3. NAP - 2022. szeptember 9., péntek 
 
9:30 SZEKCIÓÜLÉSEK 

1. Királyi palota -
Lovagterem 

 
KLÍMABARÁT VÁROSFEJLESZTÉS ÉRTÉKALAPON 
vezető: Dr. Salamin Géza, a Magyar Urbanisztikai Társaság 
elnöke, BCE 
Bodor Ádám (BKK Mobilitásfejlesztési igazgató, MUT) 
Kocsis János Balázs, PhD (MUT alelnöke, BCE) 
Szkordilisz Flóra (MUT) 

 2. Mozi, Fő utca 34. ÉLŐ MŰVÉSZET 
vezető: Szkok Iván 

 3. Polgármesteri Hivatal 
tárgyalóterme 

KÖRNYEZETTUDATOSAN A DUNAKANYARBAN 
vezető: Páricsy Zoltán 

11:30 PLENÁRIS ÜLÉS 
SZEKCIÓVEZETŐK BESZÁMOLÓJA 
Királyi palota -
Lovagterem 

 

11:45 VÁNDORZÁSZLÓ ÁTADÁSA 
Királyi palota -
Lovagterem 

 

átadók: 
Eőry Dénes, Visegrád város polgármestere 
Salamin Ferenc, az Országos Főépítészi Kollégium elnöke 
Füzes András, Visegrád város főépítésze 
átvevők: 
XXVII. országos főépítészi konferencia vendéglátó városának 
képviselői 

 -  
12:00 ebéd Palotaház étterem 
13:00 
 

FAKULTATÍV SZAKMAI 
PROGRAMOK 
indulás saját autókkal 

1. KÖZMŰALAGÚT A DUNA ALATT (vezető: DMRV) 
2. ÉPÜLETTORZÓ LÁTOGATÁS (szálloda – Löffler-bánya) 
3. KIRÁLYI PALOTA (vezető: Buzás Gergely, Deák Zoltán) 

 
A programváltoztatás jogát fenntartjuk! 

 
RENDEZŐK: VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

MAGYAR FŐÉPÍTÉSZEK - ORSZÁGOS FŐÉPÍTÉSZI KOLLÉGIUM - EGYESÜLET 
TÁRSRENDEZŐK: MAGYAR ÉPÍTŐMŰVÉSZEK SZÖVETSÉGE 

MAGYAR URBANISZTIKAI TÁRSASÁG 
MAGYAR ÉPÍTÉSZ KAMARA 

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ: web: 
 
e-mail:  

https://foepiteszek.hu/konferencia 
https://visitvisegrad.hu/ 
info@visitvisegrad.hu  
konferencia@foepiteszek.hu 

 telefon: Cseke László 
+36 30 933 7749 

mailto:konferencia@foepiteszek.hu
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ELŐADÁSOK 

 
9:10 1. előadás MAKOVECZ VISEGRÁDON 

Erhardt Gábor, Ybl-díjas építész 
 

Makovecz Imre élete egyik legfontosabb időszakát töltötte a Pilisi Parkerdő Gazdaságnál 
1977-83 között. Az itt megvalósult épületek egy majd évtizedes kutatás(sorozat) 
eredményei, amelyek elhozták számára a nemzetközi ismertséget is. Egyszerre volt 
figyelemmel a helyre, Visegrád történetére, a tájra, illetve a Kárpát-medence mélyebb 
néprajzi, szellemi örökségére. Mindezeket saját alkotói attitűdjével és rendszerellenes 
hevületével olvasztotta egybe, egységes, a nemzetközi építészeti szakírás számára is érthető 
művészeti konceptté. 

 

9:25 2. előadás 
 

VISEGRÁDI ÉPÍTÉSZTÁBOR 
Turi Attila, Kossuth- és Ybl-díjas építész 

 

„Miért jött létre a visegrádi tábor? Azért, hogy az elemi képességeket megpróbálja kiépíteni. 
Meghirdettünk egy pályázatot: Visegrádon, nyáron, itt és itt, két-három hét alatt valamit 
lehetne építeni a természet anyagaiból. Lezajlott a pályázat; a fiatalok egymás között 
eldöntötték, hogy kié a legjobb. Miért volt ez jó, hogy egymás között döntötték el? Miért 
kellett ilyen konfliktust legyőzniük? Ha egy külső mondja meg, akkor legitimálódik az a 
bestiális állapot, amelyet már ezerszer tapasztaltak. Ebből nem jön létre semmi. Nekik kell 
dönteniük. Mivel ilyen tapasztalatuk nincs, súlyos ellentéteket kell egymás között 
leküzdeniük. Meg kell tanulniuk kezelni az ellentéteket. És ez még mindig csak elmélet, mert 
még csak tervekről van szó. Maga az, hogy építészeti pályázat, valójában csak ürügy. Ürügy 
olyan emberi képességek kifejlesztésére, amelyek csak a nyers természetben születhetnek 
meg; ennél alkalmasabb helyet nem ismerek. Itt semmiféle, a neurózissal adekvát környezet 
nincs hatással az emberre. Tehát: sátorban kell laknia, vécét kell építenie, meg kell tanulnia 
reggel felkelni, és nem már reggel berúgni, hanem csak este. A kiválasztott legjobb tervet 
meg is kellett egyedül építeni. Olyan elemi gyakorlatozások voltak ezek a táborok, 
amelyeknek semmi közük az építészethez, csak előtanulmányai voltak valaminek, amire 
később épülhetett rá egy, az építészethez kötődő valami. Jellemző a visegrádi táborokra, 
hogy ez, amit én most elmondok, nem tudatosult teljesen az emberekben. Mert azt, ami ott 
létrejött bennük, amit átéltek, úgy itták, mint a homok a vizet. Tehát lement a tudat alá.” 
      

(Ekler Dezső interjúja Makovecz Imrével, részlet, 1989) 
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9:40 3. előadás A SZENT KORONA VISEGRÁDON 
Cseke László, a Szent György Lovagrend kancellárja,  
a Visegrád és Környéke TDM Egyesület elnöke 

 

A Szent Korona Visegrádra kerülésének körülményeinek bemutatása, a visegrádi 
Fellegvárban az őrzési hely kialakítása. 
A Szent Korona Visegrádról történő elrablása és ennek következményei. A koronaőrség 
megszervezése. 
 

9:55 4. előadás EGYMÁSRA ÉPÜLT KOROK 
Buzás Gergely, a Magyar Nemzeti Múzeum Mátyás  
Király Múzeumának igazgatója, régész 

 

Visegrád múltját és jelenét több mint másfél ezer év történelmi korainak folyamatos 
egymásra építkezése határozza meg. A település elődje a Kr. u. 4. század első felében épült 
római katonai tábor, amely csaknem ezer éven át, a 13. század közepéig állt, és rómaiak után 
a Karolingok frank birodalmának majd az Árpádok magyar államának fontos erődítménye és 
egyúttal városa lett. Ezen évszázadok alatt falai között és körülötte lakóházak, paloták és 
templomok épültek. Végül a tatárjárás idején elhagyott ősi vár szerepét vette át a IV. Béla 
által emelt ma is álló új visegrádi vár, amely alatt a 14. században királyi palota és népes 
város épült kereskedőházakkal, főúri kúriákkal templomokkal és kolostorokkal. A középkori 
Visegrád virágzásának a török hódítás vetett véget 1544-ben, ám a vár továbbra is fontos 
erődítmény marad, amelynek falai között egy új török település született. A török kiűzése 
után a 17-18 század fordulóján német telepeseknek köszönhetően éledt újjá Visegrád, majd 
1870-től megindult a középkori romok feltárása és helyreállítása. Visegrád városa ma 
képletesen és a valóságban is e több mint másfél évezredes romokon él: mindenütt jelen 
vannak a település házai között és alatt, és a feltárt és helyreállított romok teremtették meg 
azt hatalmas léptékű idegenforgalmat, amely ma Visegrád gazdaságának motorját jelent. 
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10:10 5. előadás A MEGTALÁLT LÉPTÉK 
Okrutay Miklós, Visegrád műemlékvédelmi felügyelője 

 

Gondolatok a települési identitásról, a műemlékvédelem útjáról és a folyamatos 
kommunikáció jelentőségéről. A sok évszázados múltat továbbörökítő történelmi távlatú 
emlékezet, és az evvel találkozó mindennapi valóság egymáshoz való viszonya Visegrád 
esetében folyamatos kihívást jelent. A város identitásában egyszerre van jelen az egykori 
királyi székhelyhez fűződő önkép, és egy közel kétezer fős település hétköznapjainak 
csendes, bensőséges világa. A műemlékvédelem, annak kezdeteitől meghatározó szerepet 
kapott Visegrád arculatának formálásában. Így a 13. századi Vízibástya Schulek János tervei 
alapján történő rekonstrukciója és kapuval való kiegészítése 1938-ban, a Salamon-torony 
Sedlmayr János-féle emblematikus helyreállítása az 1960-as évek első felében, majd a 
Mátyás-palota Deák Zoltán tervei szerint megvalósított rekonstrukciója az 1990-es évek 
végén jelölik ki ezen út fontos állomásait. Az a többszereplős munka, amely egy történeti 
település arculatának formálása érdekében zajlik, akkor lehet leginkább eredményes, ha a 
döntések az abban részt vevők intenzív kommunikációja során formálódnak. Emellett 
azonban legalább ilyen fontos a döntések érzékeny közvetítése a közönség számára. 

11:15 6. előadás KIRÁLYI GYÜMÖLCSÖSÖK, DÍSZES HASZONKERTEK  
Herczeg Ágnes, Herman Ottó Innovációs és Mőcsényi 
Mihály Díjas tájépítész 

 

Visegrád tája az egymást követő történelmi események nyomatát hordozza. Azokat a 
tájhasználati elemeket, amelyek több évszázadon, akár évezreden keresztül egyfajta 
művelést mutatnak, „örök” kategóriába soroljuk - így beszélhetünk „örök” erdőkről, 
gyümölcsösökről, rétekről és így tovább. A Kárpát-medence tájtörténetében a Duna kanyar 
tája, ezen belül hangsúlyosan Visegrád még mindig őrzi a királyi táj elemeit. Ennek fő 
komponensei a gyümölcsöskertek. Az írásos emlékezet a középkorig igazolja, hogy a Duna 
mentén, a királyi és egyházfői birtokokon nagy gyümölcsösöket műveltek, amelyek hasznuk 
mellett „múlatókerti” funkciókat is betöltöttek. Az Európai Tájegyezmény (2000., amelyet 
Magyarország 2005-ben írt alá) többek között kimondta, hogy a kultúránk részeként a 
tájhasználat adott helyre vonatkozó hagyatéka élő örökségünk, amelynek megőrzéséért 
törvényi háttere kell biztosítani. A törvényi háttér mellett azonban fontos a 
mindennapokban tudatosítani és elevenné tenni mindennek értékét. A Magyar Kertörökség 
Alapítvány éppen ezért ez év áprilisában Díszes haszonkertek címmel rendezett nemzetközi 
konferenciát a Várkertbazárban, a Várkapitánysággal együttműködve, ahol e kertörökség 
mai aktuális kérdéseit vette sorra, előkészítve egy szakmai nyilatkozat megszületését. 
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11:30 7. előadás A NEMZETI PARKOK JELENTŐSÉGE AZ ÉRTÉKVÉDELEMBEN 
dr. Kézdy Pál, a DINPI természetvédelmi szakreferense 

 

A természetes élőhelyek pusztulásával együtt szaporodnak a különböző védettségi 
kategóriák. Ki tudná megmondani, hogy pontosan mi is a különbség a Natura 2000 terület, 
tájvédelmi körzet, bioszféra rezervátum, natur- és geopark, ramsari terület között? A sokféle 
cím közül egyet mégis a világ minden táján ismernek, ez pedig a nemzeti park. Leginkább 
abban különbözik a többi védett területtől, hogy komplex védelmet tud biztosítani: elég nagy 
ahhoz, hogy egyszerre garantálja az élő- és élettelen természeti értékek, kulturális értékek, 
hagyományos gazdálkodási módok megőrzését és az ökoturizmus igényeit. A védett 
területek közül általában azokat tüntetik ki ezzel a címmel, amelyek a nemzet 
legveszélyeztetettebb értékeit, szimbolikus tájait foglalják magukba. A Dunakanyar tágabb 
térségében jelölték ki az idén 25 éves fennállását ünneplő Duna-Ipoly Nemzeti Parkot. 

 

11:45 8. előadás A PILISI PARKERDŐ JELENTŐSÉGE A FŐVÁROS ÉS A DUNAKANYAR 

SZEMPONTJÁBÓL 
Simon Dávid, Pilisi Parkerdő ZRT Erdőgazdálkodási előadó 

 

A hivatalos statisztikák szerint Magyarországon a teljes erdőterület 2.057.004 hektár (22%), 
melynek 56%-a állami, 1%-a közösségi, 45%-a pedig magán erdő. A Pilisi Parkerdő Zrt. 64 
ezer hektárnyi állami erdőt kezel Budapesten és környékén, amelyek Magyarország 
leglátogatottabb erdei. Ezek az erdők felbecsülhetetlen értékű erőforrást jelentenek a 
Főváros és a környező települések számára, mivel több millió ember számára nyújtanak 
kikapcsolódási lehetőséget. A Parkerdő ezért a hagyományos erdészeti gyakorlattól eltérő 
természetközeli (örökerdő), és az intenzív erdőlátogatáshoz igazodó és folyamatosan fejlődő 
erdőkezelést folytat (Városi Erdőfejlesztési Program). 
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12:00 9. előadás ÉLŐVILÁG ÉS ÉPÍTMÉNYEK 
Vidéki Róbert, okleveles biológus, botanikus 

 

Az urbanizáció térhódítása és a technológia fejlődése miatt napjainkban folyamatosan 
csökken a természetes és természetközeli élőhelyek kiterjedése. Ez törvényszerűen azt 
idézte elő, hogy számos növény- és állatfaj elfogadta az urbanizált környezetet és megtanult 
hosszú távon együtt élni az emberrel. A fajok túlnyomórésze jelenlegi ismereteink szerint 
nem képes erre, és nem várható, hogy ellepik a településeket. A leginkább 
alkalmazkodóképes fajok számára azonban számos kedvező lehetőséget kínál, amelyet 
sokrétűen képesek kihasználni. A vadvilág urbanizációja egy természetes, nem megállítható, 
vagy visszafordítható folyamat. Évről-évre bővül a települési környezetben felbukkanó fajok, 
valamint a megfigyelt „túlélési” stratégiák száma. Az előadás a teljesség igénye nélkül 
ezekből mutat be néhányat, továbbá javaslatot tesz arra, hogy az „együttlét” hogyan tehető 
elviselhetővé, vagy éppen a hasznos élőlény számára kedvezővé. 

 

12:15 10. előadás ÖKOLÓGIA, RENDSZERÖKOLÓGIA, ÉPÍTÉS ÖKOLÓGIA 
Dr. Lányi Erzsébet PhD, c. egyetemi tanár 

 

Az „együtt látás művészete” 

Mai épületeink legtöbbje hatalmas (fosszilis) energiaráfordítással előállított 
vegyszerkeveréknek, tekinthető. Ismerős már a „beteg épület szindróma” is, ami a beépített 
káros anyagok belső légtérbe, kerülésével betegíti meg a városi embert, aki maga alkotta 
dimenziók közé került, élete 85-90%-át épületben tölti. 

Mi hát mégis a megoldás? 

Példa: F.L.Wriht az első öko-építész Természetes anyagok, napenergia passzív hasznosítása, 
vízfelületek párahasznosítása. 

 

 

 

http://www.epszerk.bme.hu/?staff=17
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12:30 11. előadás KÖRNYEZET ÉS FEJLŐDÉS 
Dr. Zlinszky János, egyetemi docens 

 

Mit érthetünk a fejlődés fogalma alatt a világ, az ország, vagy településünk jelen 
(krízis)helyzetében? Mi az a környezet, amely peremfeltételeket, “kényszerítő változókat” 
ad, megadva és egyben lehatárolva cselekvésünk mozgásterét? Hogy alakítja ezt a 
területhasználat? Fenntarthatóság, állóképesség, jólét: mik az építész prioritásai? 

 

15:00 12. előadás ÉLŐ TELEPÜLÉSSZÖVET 
Kálmán Kinga, építész, településtervező 

A minimalista művészet abból az alapfelvetésből indul ki, hogy a kevesebb többet jelent. 
Eszközei a jelek és a geometriai formák. 

Barabási Albert László szerint egy matematikai rendszer vizualizációja műalkotást tud létre 
hozni. Az adatok vizualizációja legyen nagyon pontos, de meséljen el egy történetet. Ezért 
válogatni kell: azt az adatot kell megjeleníteni amelyik a leginformatívabb, a legjobb 
tájékoztatást adja a rendszerről. 

A település összetett rendszere sokféle adattal leírható, számtalan tematikus térképen 
ábrázolható, melyek egymásra halmozott rétegei végül olvashatatlan ábrává válnak. A 
településrendezés végterméke a szabályozási terv, amely az adatok kaotikus halmazából 
azokat válogatja össze, amelyek az építésre nézve a legfontosabb információkat 
tartalmazzák. A különféle adathalmazokból egy új dolgot hoz létre jelek alkalmazásával, 
absztrakció útján, struktúrált rendben. 

Minden település esetében más a kiinduló adathalmaz, az adatok sokasága más-más 
szövetet mutat be. Nézzük meg Visegrádon milyen rétegekből áll az az élő településszövet, 
amelyet a településrendező szemével sokféle módon próbálunk megismerni, jellemezni, 
leírni, ábrázolni miközben az a cél lebeg előttünk, hogy a szabályozási terv áttekinthető és 
értékközpontú módon tovább éltető keretet adjon a városnak. 
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15:15 13. előadás HOMMAGE AZ ÉPÍTŐNEK 
Szkok Iván, szobrász- és festőművész 

 
A főépítészet apoteózisa. 
A Nemzeti Múzeum portikusza. A máig üres fülkék hiányzó szobrairól. 
József nádor és Pollack Mihály levelezése. 
A kép: Pollack Mihály tervlapja a homlokzatról.  
/ Demokrata 2001, Szkok I. Álmodjunk egy nagyot! Látható a honlapom " Dokumentumok " 
oszlopában. / 
Műalkotások elemzése: A klasszicizmus és romantika. 
A Nemzeti Múzeum és a Magyar Parlament tanulságos példája. 
 
15:35 14. előadás ÉRTÉKEK ÖRVÉNYÉBEN 

Gróh Gáspár, Pethő Sándor-díjas irodalomtörténész 
 

Visegrád különleges pontja a világnak. Nemcsak nekem, akit ide köt családom hagyománya, 
a gyerekkorom, mai életem jobbik fele, hanem külső szemmel, tárgyilagosan nézve is. Ezúttal 
nem arra gondolok, hogy mit jelent a magyar történelemben. Van egy másik mérce is, hogy a 
világban ismert és csodált nagyságok miként fémjelzik: nincs még egy pont, ahol egyaránt 
megfordult Marcus Aurelius, Oroszlánszívű Richárd és Drakula. Ezek a nevek ott is jól 
hangzanak, ahol azt sem tudják, hogy létezik Magyarország, hogy élt egyszer egy Nagy Lajos 
és egy Mátyás király, Ferenc József és Görgei Artúr. És van, akinek nem a távolabbi múlt, 
hanem a “visegrádi országcsoport”, “visegrádi együttműködés” jelent valamit, vagy az, hogy 
egyszer majd talán úgy beszélnek erről a közösségről, mint ahogyan Benelux államokról 
szokás.  

Nekünk azonban mond-mondhat, és főként mondania kellene mást is. Nemcsak a látható 
vagy éppen a föld alatt rejtőző örökségre gondolok, a limesre, a Sibrik-domb titkaira, a 
Fellegvárra, a Vizivárra, a palotára, hanem közelebbi, ám ilyen látványos emlékekkel nem 
ékeskedő, szellemi örökségre. Ami építészetileg nem mutatkozik, de amit, azt gondolom, a 
település vezetőinek és felelős építészeknek szellemi értelemben figyelembe kell-kellene 
venni. Azaz: tisztelni. Szakmai elfogultságom okán a magyar irodalom rejtett örökségére 
gondolok. Petőfire és Aranyra, Babitsra és Kosztolányira, Krúdyra és Füst Milánra, Kassákra, 
Nemes Nagy Ágnesre, Nagy Lászlóra, Mészöly Miklósra, Jékely Zoltánra, Cseres Tiborra. 
Sorolhatnám tovább a neveket, hiszen volt idő, amikor a sokat megélt újságíró üdülő 
irodalmi alkotóházként is működött. A lényeg azonban az, hogy Visegrád nemcsak az egy 
főre jutó műemlékek, hanem az egy négyzetméterre jutó szellemi nagyságok száma is 
példátlanul magas. 
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15:50 15. előadás ÉRTÉKŐRZÉS, ÉRTÉKTEREMTÉS 
Füzes András, Pro Architectura és Osskár-díjas építész, 
Visegrád főépítésze 

 

Vajon a környezetünkben, társadalmunkban, a művészethez való hozzáállásunkban, az 
alkotás folyamatában tapasztalt változások összefüggenek-e?  
Amikor nem értem egyik vagy másik épületet, festményt és számon kérem a művészi 
szándékot, abból a hibás prekoncepcióból indulok ki, hogy az alkotás volt a cél.  
A piac, a műkereskedelem tényezői erőteljesen torzítják az értékítéletünket és feloldják a 
határokat, hogy a mesterségesen generált zajokkal kísérve magabiztosan és kérdések nélkül 
mozoghassunk az alkotómunka gyümölcsei között. 
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SZEKCIÓÜLÉSEK 
 
9:30 1. Királyi palota -

Lovagterem 
KLÍMABARÁT VÁROSFEJLESZTÉS ÉRTÉKALAPON 
vezető: Dr.Salamin Géza, a Magyar Urbanisztikai Társaság 
elnöke, BCE 
Bodor Ádám (BKK Mobilitásfejlesztési igazgató, MUT) 
Kocsis János Balázs, PhD (MUT alelnöke, BCE) 
Szkordilisz Flóra (MUT) 

 

Korunk leginkább reflektorfénybe került kihívásává vált a klímaváltozás. Manapság a városok 
adják a globális felmelegedésért elsődlegesen felelős szén-dioxid-kibocsátás 71–76 %-át, a 
globális energiafelhasználásban pedig részarányuk 67–76 % miközben a föld felszínének 
mindössze 3-4%-át borítják. A városok szerkezete, beépítési viszonyai, a közlekedési 
rendszerei, sőt maga a városi életmód is meghatározóan tudja befolyásolni az emberi 
életforma hozzájárulását a klímaváltozáshoz. de a változásokhoz való alkalmazkodás is 
jelentős részben helyben, azaz településen kezelendő feladat. Ebből következik, hogy a 
városfejlesztés és tervezés a klímaváltozás kezelésének fontos eszközévé válhat.  
A Magyar Urbanisztikai Társaság által gondozott szekció szekció a klímaváltozáshoz 
kapcsolódó városfejlesztési lehetőségek és feladatok kérdésével foglalkozik. Ezen belül a 
klímaváltozásra adható lehetséges eszközkészletről, a városi mobilitás szervezésében 
megjelenő budapesti lehetőségekről, ennek társadalmi összetevőiről lesz szó és arról, hogy a 
múlt értékeit koncentráltan hordozó történelmi városrészekben mennyiben lehet 
alkalmazni, az amúgy már nagy számban kialakított klímabarát településtervezési 
megoldásokat.  
 
Előadások 

1. Salamin Géza, PhD (MUT elnöke, BCE): Városok lehetőségei a klímaváltozással összefüggésben 

2. Bodor Ádám (BKK Mobilitásfejlesztési igazgató, MUT) - Városi közlekedés 

3. Kocsis János Balázs, PhD (MUT alelnöke, BCE) - Városi társadalom 

4. Szkordilisz Flóra (MUT) - Klímabarát eszközök történelmi városrészekben 

5. vita-beszélgetés 
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9:30 2. Mozi, Fő utca 34. ÉLŐ MŰVÉSZET 
vezető: Szkok Iván 

Ajánlás 
 
Választott halhatatlan mestereimnek, Rembrandt, Van Gogh, Csontváry és a 
művészetrajongó gyűjtő Gerlóczy Gedeon emlékére, akik az égre felnézni tanítottak, hogy a 
végtelenről fogalmam legyen. Tanáraim, ők emberek voltak - így hát halandók - szeretettel 
gondolok rájuk, de csodálatom annak a néhai virtuóz művész elődömnek szól, aki a csillagok 
zűrzavarában egyetlen lendületes vonallal rajzolta fel a Göncölszekeret az égre és a 
Sarkcsillag iránytűjét adta az emberiségnek. Szkok Iván - Írások a palettán c. katalógusának 
előszava 
 
9:30 3. Polgármesteri Hivatal 

tárgyalóterme 
KÖRNYEZETTUDATOSAN A DUNAKANYARBAN 
vezető: Páricsy Zoltán 

 

Hogyan viselkedhetünk építészként, építtetőként, építő emberként ott, ahol magától 
értetődő az ember természeti környezetbe illesztettsége? Van-e határ az alkotó szabadsága 
és a tájba, adott kultúrába illeszkedés között? Van-e ellentét a megmentés, megőrzés és az 
újat teremteni akarás között? Hogyan lehet a környezettudatos gondolkodás pozitív példája 
a Dunakanyar? 
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PROGRAM HELYSZÍNEK 
 

1. Palotaház és parkoló 
2025 Visegrád, Duna-parti út 1. 

 
 

2. Királyi Palota Lovagterme 
2025 Visegrád, Fő utca 23. 
(ingyenes parkolási lehetőség a Királyi Palota kiszolgáló épülete mellett) 

 
 

3. Renaissance Étterem 
2025 Visegrád, Fő utca 11. 

 
 

4. Mogyoróhegy étterem 
Visegrád, Mogyoróhegy u., 2025 Magyarország 

 
 

5. Duna Mozi 
2025 Visegrád, Fő utca 34. 

 
 

6. Polgármesteri Hivatal Tárgyalóterme 
2025 Visegrád, Fő utca 81. 

 
 

7. Közműalagút a Duna alatt 
GPS Koordináták: 47.773532274, 18.957958337 

 
 

8. Löffler Bánya 
(„Hilton Szálló”) 
Gizellatelep, Visegrád, 2026 
GPS Koordináták: 47.760744, 18.946109 
 
(A felsorolt helyszíneket a mellékelt térképen a nyilakon lévő számokkal jelöltük) 
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KÖZMŰALAGÚT A DUNA ALATT 
 

 
 
 

FONTOS INFORMÁCIÓK A LÁTOGATÁSSAL KAPCSOLATBAN 
 
A KÖZMŰALAGÚT-LÁTOGATÁSON MINDENKI CSAK SAJÁT FELELŐSSÉGÉRE VEHET RÉSZT! 
 
Felhívjuk szíves figyelmüket arra, hogy a közműalagút a nyílt napokon is üzemelő létesítmény. A 
helyszínen dolgozó munkatársainknak kötelessége a balesetvédelmi és műszaki szempontok 
figyelembevétele, ezért abban az esetben, ha a regisztrált látogató aktuális egészségi állapota 
szemmel láthatóan nem teszi lehetővé a közműalagúton való biztonságos átkelést, úgy az átkelésből 
a korábbi regisztráció ellenére kizárható. 
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Az átkeléshez javasoljuk kényelmes ruházat, lapos talpú cipő viselését. Készülni kell arra, hogy az 
átkelés során szűk helyen, néhol meredek rampán, lépcsőkön kell közlekedni, ezért kérjük, hogy 
mozgásukban korlátozottak a látogatáson ne vegyenek részt. 

 
Az alagút hossza közel 550 méter. A bejárás során a csoporttól való eltérés, visszafordulás nem 
lehetséges, ezért kérjük, hogy akiket zavar a zárt, szűk tér, a látogatáson ne vegyenek részt! 

 
Babakocsit és kerékpárt, valamint kutyát és egyéb háziállatot az alagút területére bevinni TILOS! 
 
A jelentkezésével hozzájárul, hogy DMRV Zrt. az információs önrendelkezési jogról és az 
információszabadságól szóló 2011. évi CXII. törvényben foglaltak szerint személyes adatait – kizárólag 
a jelentkezés nyilvántartásba vétele céljából – kezelje. 
 
A látogatások során hang-, video- és fényképfelvételek készülhetnek, melyeket a DMRV Zrt. saját 
kommunikációs céljaira felhasználhat.  
 
A közműalagút-látogatás során készült hang-, video- és fényképfelvételek csak a DMRV Zrt. írásos 
engedélyével használhatók fel! 
 
FELHÍVJUK SZÍVES FIGYELMÜKET, HOGY A DUNA AKTUÁLIS VÍZÁLLÁSA BEFOLYÁSOLHATJA AZ ALAGÚT 
LÁTOGATHATÓSÁGÁT, ÍGY A LÁTOGATÁS A MEGHIRDETÉS ELLENÉRE IS ELMARADHAT! 

 
A közműalagút visegrádi bejárata az alábbi módon közelíthető meg: 

 
GPS Koordináták: északi szélesség: 47.773532274 és keleti hosszúság: 18.957958337 fok. 

 
Szentendre felől érkezve, a révátkelőt követően jobb oldalon focipálya, a Visegrád végét jelző tábla 
előtt, jobbra aszfaltos út vezet a bejárathoz, DMRV Zrt. feliratú zászlókkal jelezve. 
 
Pilisszentlászló felől érkezőknek, Visegrád felé indulva a Visegrádot jelző tábla után balra fordulva, 
végig az aszfaltos úton haladva. 

 
Az időjárásra való tekintettel ajánlott a réteges öltözködés, és az alagút járófelületének kialakítása 
miatt a lapos talpú cipő viselete.  
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