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European Building Craft and Design 
megalakulása és jelene  

 
 
 
Az EACD elődje a „Soesti kör” 
Megtörtént az áttörés: a 4. Soesti Kerekasztal során, egy nemzetközi eszmecsere keretei között, 
16 ország szakértői megalkották a „Soesti Chartá”-t.  
Első alkalommal sikerült egy szakmának európai szinten elérnie azt, hogy Európa-szerte 
egységes képzéshez ajánlást fogalmazzon meg. A Soesti Kerekasztal, amely a kőfaragó és 
kőszobrász szakma vezető képviselőiből, valamint az ezekhez közelálló szakmák neves 
személyiségeiből áll, a wesztfáliai Hanza városban, Soestban találkozott, a Wiesenkirche 
kőszobrász műhely meghívására. 
A szakmai képzés szabályozása az egyes európai országokban nagyon eltérő. Mivel azonban 
Európa rövidesen egységessé válik, a kőfaragók, szakmájuk egyes felelősen tevékenykedő 
képviselőinek javaslatára, kezdeményezéssel éltek. Így létrehozták a Soesti Kerekasztalt, amely 
évről évre növekvő nemzetközi figyelemmel találkozott, látványosan bizonyítja ezt az ezévi 
tanácskozáson megjelent nemzetek száma is. 
Magyarországot a  Kőfaragó és Mükőkészitő Vállalkozók Országos Ipartestületének elnöke 
Dall’Asta Arnold, valamint Alelnöke Csanádi Gabriella (Nemzetközi kapcsolatok) és elnökségi 
tagja  Molnár Sándor (tovább képzés ) képviselte. 
A Soesti Charta megalkotásával a szakma számára egy Európában ezidáig egyedülálló lépés 
megtétele vált lehetővé. Beható vita után a szakértők olyan ajánlásokat dolgoztak ki, amelyek a 
nemzeti szakmai szövetségek, kézműves szervezetek, intézmények és politikai tényezők 
számára ösztönzést fognak adni a szakma jövőjének és jelentőség teli kultúrájának konstruktív 
alakításához. Ennek szellemében javasolják, hogy egy európai szinten egyeztetendő tanterv 
oktatási és képzési anyagának elsajátításával hozzák létre az Európai Kőfaragó Segéd és az 
Európai Kőfaragó Mester szakmai fokozatokat. 
Valamennyi európai ország felfekteti az előzőek szellemében képzett segédek és mesterek 
örökös listáját és törvényben védi e mester címet.  
 
Soesti kör – 5. Nemzetközi Forum – Basel, 2002. szeptember 27-28. 
Fórum résztvevői hivatalos közleményt adnak ki: 
A találkozón, együttes kezdeményezésre két fontos megállapodás és javaslat született, mellyel 
minden résztvevő egyetértett: 
Európai országok kőfaragó kézműves szervezeti egy Európai Kézműves Szövetséget hoznak 
létre. A kézműves szakértők és megbízottak kezdeményezik, országaikban az ehhez való 
csatlakozást. 
Továbbiakban megállapodás született, hogy a 6. Találkozóra 2003 májusában a Stone+tec 
kiállításon – Nürnbergben kerül sor. A 7.-re pedig 2003 őszén Európa fővárosában, Brüsszelben. 
Ugyancsak erre az időpontra kidolgozásra kerül a megalakítandó Európai Kőfaragó Kézműves 
Szövetség alapszabálya is. 
 
Soesti kör – 6. Nemzetközi Fóruma - 2003. május 30. 
Nürnbergi Stone+tec vásáron előkészítő megbeszélés folyt az „Alkotó Kézművesek Európai 
Szövetsége az épített kultúra és a műemlékvédelem területén” és 2003. októberi Brüsszeli 
megalakulásáról. 
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Alkotó Kézművesek Európai Szövetségének alakuló ülése,  
 
 
Szövetség célja:  
Az európai alkotó kézművesek összefogása, tudományos és oktatási tanulmányok készítése az 
épített kultúra és műemlékvédelem területén. 
A kézművesek minden országban a kulturális javak olyan nagyszerű bizonytékait hozták létre, 
amelyek a népek identitásának alapvető eszköztárába tartoznak. Esetenként évszázadokon 
keresztül tartó építkezések során olyan műalkotások jöttek lére, amelyek ma is léteznek és még 
hosszú ideig létezni fognak.   
E művek megalkotásához szakmai képzés s szakmai kultúra által teremtett sokoldalú 
képességekre és ismeretekre volt szükség kiváló minőségben és kifinomult megjelenésben. 
Kézművesipari képességeink és ismereteink értékeit a ma, és az elkövetkező korszakok 
kultúrája számára meg kell őrizni s ki kell bontakoztatni, mégpedig a helyi adottságokra 
tekintettel és tiszteletben tartva mindazt, amit az elődök és a szaktársak az egyes országokban 
teljesítettek. Ezen alapul az a folyamatos törekvés, hogy a szakma színvonalát javítsuk és 
érvényesülését elősegítsük.  
 
 
2003. október 9. UEAPME Brüsszeli székházában 
Elfogadásra került az  
- Alapszabály 
- Tagdíjfizetés nagysága  

Iskolák, Képzőközpontok: 250.- Euro/év 
Kisebb egyesületek, ipartestületek: 500.- Euro/év 
Többiek: 1000.- Euro/év 

- Elnevezés és annak rövidítése: EACD 
 
Megválasztásra került az elnökség: 
Elnök:    BAMBERGER Franz Ausztria  
1. Elnökhelyettes: PRIGL Jürgen  Németország 
2. Elnökhelyettes:  BOULARD Michael Franciaország 
Elnökség tagjai: CSANÁDI Gabriella  Magyarország 
   TAYLOR John  Nagy Británia 
   MALICOT André Franciaország 
Pénztárnok:   FUCHSBERGER H.  Ausztria 
 
Megbeszélés egy Európai Kézműves Továbbképző Központ kialakításáról – 
Fürstenstein/Németország2003. november 25. 
A Fürstensteini vár jövőbeni kihasználására, az Európai Unió májusi kibővítése kapcsán, a cseh 
határterület levegőjének megvédése érdekében is, a Bajor kormány meghívására az EACD 
vezetősége Fürstenteinbe látogatott. A megbeszélés célja a vár két évszázados hagyományinak 
átörökítése, egy Európai Kézműves Továbbképző Központ létrehozása. 
A vár évtizedeken keresztül az angolkisasszonyok nevelő intézete, majd bentlakásos iskolája 
volt, egészen a 90-es évek elejéig. Azóta a várnak funkciója nincs, kihasználtság hiányában az 
épület állaga lassan romlásnak indult. Ezt kívánja megakadályozni Fürstenstein Önkormányzata 
azzal, hogy az üzemeltetésre, oktatási központ létrehozására, képletes ellenértékért átadná azt 
az EACD-nek. 
A vár Passau közelében található, így elmondható, hogy a csatlakozó országokat is figyelembe 
véve, Európa közepén helyezkedik el. Könnyű elérhetősége kiválóan alkalmassá teszi egy 
oktatási központ kialakításához. A termek mérete, elrendezése pedig a minőségi oktatást 
szolgálhatná. Természetesen szükség lenne a tantermek korszerűsítésére, modern Campus 
kialakítására. Ehhez a Bajor kormány illetve a Bajor Régió Európai Uniós elnöke tetemes anyagi 
hozzájárulást tudna biztosítani. Ez érintené a tanműhelyek kialakításának költségeit is. 
EACD vezetősége Franz Bamberger elnök úr, Jürgen Prigl és Csanádi Gabriella alelnökök, illetve 
Michael Hauck úr, Passau-i Dómépítőmester, a vár megtekintése után elismerően nyilatkoztak 
az épület továbbhasznosításával kapcsolatos Önkormányzati elképzelésekről. Amennyiben az 
épületátadásra kerülne az EACD-nek, úgy az Európai Kézműves Képzőközpont kialakítására 
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tökéletesen megfelelne, de számolni kell azzal, hogy csak folyamatosan kerülne élettel 
megtöltésre. Elsőként kőfaragó mesterképzés indulhatna, melyet követhetne a többi kézműves 
szakma. A felújítási, átalakítási munkákban a hallgatókat már be lehetne vonni. A cél 
mindenféleképp egy magas szintű un. Elit képzés lenne, mint pl. az Európai Kézműves Mester 
cím elérése. A szemeszterek magyar kezdeményezésre, egy 3-4 hetes szakmai 
nyelvtanfolyammal indulnának. (Soesti Chartában foglaltak szerint egy idegen nyelv tudása 
előírás) melyet követne a célirányos szakképzés.  Fentiekre vonatkozó javaslat illetve 
tanulmányterv elkészítését a csatlakozás időpontjára vállalta az EACD. 
 
Elnökségi ülés – Soest/Németország - 2004. március 12.  
Az elnökség az alábbiakban állapodott meg illetve határozott: 
Jövőbeni feladatok és azok témafelelőseinek kijelölése. 
Fürstensteini vár hasznosítására vonatkozó tanulmányterv áttekintése 
Logo kiválasztása 

   
Honlap beindítása: www.eacd.cc. 
Legközelebbi közgyűlés helye, ideje: Brac/Horvátország – 2004. május 14.  
Európai Kőfaragó Fesztivál – Fertőrákos/Magyarország – 2004. július 9-11.  
Szakmai fővédnökség elvállalása 
 
Europapolitischen Maiempfang - Fürstenstein/Németország - 2004. május 1-2 
Továbbképző központ koncepciójának átadása 
EACD egy képzési program-tervezetet állított össze, melynek bemutatására illetve átadására 
ünnepélyes kereten belül, Fürstenstein Polgármestere meghívására került sor. Megbeszélésen 
részt vett MdL Konrád Kobler úr, Európa parlamentár, a Fürstensteini vár megmentésére alakult 
Európaház elnöke, a Bajor kormány tagja.  Átadáson az EACD vezetősége részéről jelen voltak 
Franz Bamberger úr az EACD elnöke, Jürgen Prigl úr, Csanádi Gabriella alelnökasszony, valamint 
a koncepció kidolgozásában tevékenyen résztvevő Michael Hauk úr,  Passau-i Dómépítő mester, 
valamint Hermann Fuchsberger úr,  EACD pénztárnoka.  
A résztvevők ezután csatlakoztak az Európai Unió tradicionális májusi fogadására, melyre a 
Fürstensteini várban kerül sor, az Európai Parlament, illetve a Bajor kormány meghívására.  
A rendezvényen képviseltették magukat a gazdasági, politikai, kulturális, oktatási és egyházi 
személyiségek és testületek. Ünnepi beszédet mondott Dr. Ingo Friedrich MdEP, az Európai 
Parlament Alelnöke.  
 
1.EACD Közgyűlés – Brac/Horvátország - 2004. Május 14.  
Franz Bamberger elnök üdvözlő szavai után, Jürgen Prigl alelnök ismertette az eddigi 
tevékenységet: 
- logó regisztrálása, melynek megjelenési formája a meghívó levélpapíron látható. 
- regisztrálásra illetve levédésre került a „European Master of Craft” cím. 
- A 2004 évi Európai Kőfaragó Fesztivál szakmai védnökségét az EACD vállalta fel. 
- Európai Továbbképző Központ – Fürstenstein – képzési program jelenlegi állásáról 
beszámoló: 
A koncepció csak abban az esetben valósulhat meg, ha a Bajor kormány 7 Mio Eurót, valamint a 
bekerülési költségfedezetthez további összeget Brüsszel biztosítja.  
- Új tagok felvétele 

Bajor Kőfaragó és Kőszobrász Ipartestület 
Kézműves Kamara – Luxemburg 
Dómépítő mesterek Nemzetközi Egyesülete 

- Kibővített elnökségi ülés időpontja: 2004. július 9-11. Fertőrákos 
- Következő közgyűlések időpontja és helye: 2005. Június – Gotland/Svédország 2006. 

Július – Laas/Dél Tirol 
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Kibővített elnökségi ülés – Fertőrákos/Magyarország - 2004. július 1o. 
Az elnökségi ülésre meghívást kapott MdL Konrad Kobler / Bajor kormány részéről, aki 
beszámolt a Fürstensteini vár hasznosításával kapcsolatos koncepció Bajorországi 
fogadtatásáról, mely szerint csak a tervezet bizonyos átdolgozása után, a költségek lefaragása 
esetén tudják a korábban beígért összeget biztosítani.  
Európai Kőfaragó Fesztivál értékelése www.stoneinfo.hu/festival 
Francia delegáció meghívója a 2004. novemberében Franciaországban megrendezendő 
„Kolloquium in Rodez” rendezvényre.   
 
EACD mint résztvevő partner a Mainz – EU Projektben - 2004. októberétől 
Az EACD javaslatára a Mainzi dómépítő műhely a Kőfaragó és Mükőkészitő Vállalkozók Országos 
Ipartestületét kereste meg egy közös pályázatban való részvételre. A mainziek a magyar 
Építőipari és Díszítőművészeti Szakképzővel és a francia Lyceé Professional „Jean Monnet” – 
Qiuntin művészeti iskolával, az Országos Ipartestület k00rdinálásával, elnyerte az Európai Unió 
Kultúra 200o pályázatát „Kőfaragók vándorlása és motívumok átvétele a középkori Európában” 
címmel. 
A projekt keretén belül 5 magyar fiatalnak nyílt alkalma arra, hogy a régi tradíciók 
felelevenítéseként 4 hetet a Mainzi dómon dolgozhassanak. A keleti torony apszisán lévő 
oszlopok közül került kettő – oszloptő, oszloptörzs, fejezet, gerenda – megfaragásra. Ezen 
időben lehetőség nyílt a környékbeli románkori templomok és dómok megtekintésére, a 
motívumok összehasonlítására, és az azokon való munkafolyamatok figyelemmel kisérésére. A 
magyar/francia/német kőfaragók egy vándorkiállítás keretén belül mutatják be kutató és alkotó 
munkájukat. Erre először Magyarországon került sor, ahol az Ipartestület által megrendezett 6.  
Nemzetközi Kőkonferencián még egy élménybeszámolóval kísért előadás is elhangzott. 
 
EACD előadás – nem hivatalos taggyűlés – Rodez – Franciaország - 2004. november 27-28. 
Franz Bamberger úr az EACD elnöke bemutatta a jelenlevőknek az egy éve megalakult Alkotó 
Kézművesek Európai Szövetségének célját és tájékoztatást adott az eddigi tevékenységről. A 
megbeszélésen a még nem tag Spanyolország, Portugália képviselői is résztvettek, ahol Franz 
Waldner úr (Dél-Tirol) beszámolt az egységes kőfaragó-kőszobrász képzés kialakítása 
érdekében folytatott munka állásáról melyet a jövőben a spanyol és portugál tapasztalatokkal is 
szeretnének kiegészíteni. Csanádi Gabriella beszámolt az ezévi EACD szakmai fővédnökségével 
lezajlott Európai Kőfaragó Fesztivál sikeréről valamint a jelenleg folyó Mainzi EU projektről, 
melynek záró eseményein az EACD részéről egy információs stand felállítása illetve egy előadás 
megtartása kéretik.  
 
Kibővített elnökségi ülés – Bolzano/Olaszország - 2005. április 1.  
EACD elnöksége találkozott Otto Sauer úrral, a Süd-Tiroli tartomány elnökével, hogy 
tájékoztatást adjon a lehetséges European Master of Craft képzésről, melybe 
Laas-i kőfaragó/kőszobrász szakképző iskolát is szeretnék bevonni. Megbeszélésen jelen voltak 
Sauer úron kívül Andergassen úr tartományi szakképzési igazgató, Franz Bamberger (EACD) 
Csanádi Gabriella (EACD) valamint Jürgen Prigl (EACD) és Franz Waldner a „márvány-iskola” 
igazgatója Szeretnének létrehoz egy szorosabb, k00rdináló grémiumot is, amelynek tagjává 
Sauer urat is felkérték. 
 
2. EACD közgyűlés –  Visby, Gotland/Svédország - 2005. június 17-19 
Közgyűlés megállapította, hogy a korábbi elképzelés „vár-együttes” képzőközpont financiális 
okokból nem valósítható meg. Megállapodás született egy EU-s „pilot” képzés beindítására, 
innovatív képzési intézkedési terv kidolgozására, a kézműves Európa mester cím elérésének 
országhatárokon átnyúló létrehozására 
 
Elnökségi ülés – Wien – Ausztria - 2006. május 22. 
European Master of Craft képzésre jelentkezők közül a jelöltek valamint képzési helyek 
kiválasztása. 
Eddigi, a szakma érdekében kifejtett munkája és szakmai tudása elismeréséül Csanádi Gabriella 
megkapta a kőfaragó kézművesség European Master of Craft – EMC cím használatának jogát.  
 
3. EACD közgyűlés - Laas – Süd-tirol/Olaszország - 2006. július 9.  
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Nemzetközi kiírást követően a kiválasztott 9 Európa mester jelölt bemutatkozása. 
Képzési helyek az EACD tagoknál: Baseli Székesegyház kőfaragó műhelye (Svájc) Kölni Dóm  
Dómépítő műhelye, Soesti Dóm dómépítő műhelye, (Németország) Kőfaragó Szakképző Iskola 
Laas, (Olaszország) Steinzentrum Hotavlje (Szlovénia) Országos Szakképző Iskola Brac 
(Horvátország), Bécsi Stephansdom dómépítő műhelye valamint Steinwelt – Traichkirchen 
(Ausztria) 
Megválasztásra került az új elnökség: 

Elnök:   Jürgen Prigl   Németország 
Korábbi elnök:  Franz Bamberger  Ausztria 
Elnök helyettesek: Franz Waldner  Olaszország 
   Andree Malicot  Franciaország 
Elnökség tagjai: John Tayor,   Nagy Británia 

Rudi Wunsch  Ausztria 
 Pénztárnok:  Franz Kurtz   Ausztria  
 
Korábbi elnökségi tag Csanádi Gabriella, egészségügyi okok miatt nem vállalt tisztséget. 
Megalakult az EACD tanácsadó testülete, melynek prominens tagjai segítségével az EACD 
népszerűségének növelése, politikai, szakmai, de nem utolsó sorban anyagi támogatása 
várható. Tanácsadó testület elnöke: Prof. Dr. Barbara Schock-Werner 
 

4. EACD közgyűlés – Szlovénia - 2007. június 7. 
Beszámoló az Európa turné menetéről. Legfontosabb ezzel összefüggésben a szakmai 
kvalifikáció elismertetése az EU jogszabályában. EACD kezdeményezésére a politika 
valamint az ipar képviselőinek megnyerése az ügyhöz. 
Határozat született egy hatásköri (kompetencia) központ létrehozására Rigában, hogy a 
kézműves iparnak Európa keleti részén is legyen képviselete.  Felvételre került a 
programba az 1. Nemzetközi Síremlék-kultúra Európában kolloqium megrendezése is.  

 
5. EACD Közgyűlés – Luxemburg - 2008. november 15.  
Öt éve az EACD megalakulása és 1o éve a soesti kör létrejötte alkalmában a közgyűlésre 
Luxemburgban került sor. Megjelenteket üdvözölte Jean-Claude Juncker Luxemburg 
miniszterelnöke. Kiemelt téma volt a kőfaragó képzési turné befejezése és a Master of 
Craft® cím odaítélése. Tanácsadó testület elnöke kérésére döntés született egy újabb 
képzési turné elindítására. Ugyancsak megállapodás született, hogy az 1. turné 
dokumentációi könyv formában kerülnek kiadásra, 5 nyelven, 100o példányban. Ehhez a 
pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.  
A tervezett síremlék-kultúra Európában kolloqium, az egyidejűleg Európában hasonló 
témában zajló rendezvényekkel, az EACD nem kíván konkurálni.  

 
1. Európa Turné záróvizsga – Brüsszel - 2009. február 17-18 
A 6 jelölt diplomájának megvédésére a UEAPME székházában került sor. 
A záróvizsga után egy rövid sétával az Európai Parlament Biztosi Székháza elé vonult az 
elnökségből, vendégekből, képzőhelyek megbízottaiból és az új EMC tagokból álló 
csoport, kőfaragó szerszámokkal és egy dolomit kőlappal (melyen 100 millió éves 
fosszilia látható), a táblára pedig az European Master of Craft® jelvény volt felvésve. A 
tábla jelképes elhelyezése valamint megáldása után a kőfaragók csoportja elénekelte az 
Európai Himnuszt.  
Ezt követően az EU Parlament Általános és Szakmai Képzés biztosánál megbeszélést 
tartott a vizsgabizottság, átadva az EMC tábla kicsinyített mását.  
 

 6. EACD Közgyűlés – London és Canterbury - 2009. szeptember 24-26  
A fő téma az első turnéról megjelenő könyv financiális, fordítási problémáinak 
értékelése, szponzorok felkérése. Több országból is felvetődött a 2. turné elindításához 
további képzőhelyek bevonása. A 2. turné 2010 februárjában indulhat. 
Elnökség újraválasztására Canterbury Katedrális építőműhelyében került sor.  
Továbbiakban londoni városnézés után a Carpenters Hall Ácsműhelyben került sor egy 
megbeszélésre, melynek során a Globe színház felújítási munkáit is megtekintették. 
Végül bemutatásra került a „Charter of London”, mely hasonló feladatokat fogalmaz 
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meg, mint a Charta von Soest 2001. Az azonos elvek lehetővé tennék az ácsszakma 
csatlakozását is a Master of Craft programhoz.  

 
7. EACD Közgyűlés – Köln – Németország - 2010. április 20. 
Dr. Prof. Barbara Schock-Werner, az EACD Tanácsadói Testületének elnöke, a Kölni dóm 
dómépítő mestere meghívására a 2o1o évi közgyűlésre Kölnben került sor. Annak 
ellenére, hogy az izlandi vulkánkitörés miatt repülési tilalom volt életben, 1o ország 
képviselői jöttek össze. A közgyűlés örömmel konstatálta a könyv megjelenésének,  az 1. 
Európa Turné befejezésének sikerességét, és hogy mindehhez a pénzügyi feltételek is 
biztosíthatók voltak.  
A 2. Európa Turné január 30-án, 6 országból való jelentkezők kiválasztása után beindult. 
A turné Nagy-Britániai, Franciaországi, Észak Európai állomásokkal bővült.  
EACD növeli aktivitását EU-ban az EMC egyetemi/akadémiai képzési szintként történő 
elismertetésére. 

 
Kibővített elnökségi ülés – Trondheim - 2010. június 
Bemutatásra került a Nidaros dóm építő műhelye, mint EACD képzési hely. Épitőmühely 
szorosan együttműködik a Trondheim-i Katedrálissal valamint a közelben lévő 
Főiskolával, mely „Bacheror of restauration” képzéssel foglalkozik. 

 
8. EACD közgyűlés – Wien – Ausztria - 2011. szeptember 8-9 
Az Osztrák Szövetségi Kőfaragó Ipartestület egy tipikus heurigeri vacsora meghívással 
várta a közgyűlés részvetőit. Közgyűlésre a Schönbrunni kastélyban került sor. EACD 
tagjai közé választotta VEAKO Cserépkályha és Kandalló Építők Európai Szövetségét, 
mely ezidáig a luxemburgi kartában foglaltak szerint működött, melynek alapja a Soesti 
Charta volt. Belépésükkel az EMC képzés újabb kézműves szakmával bővült ki 
A 2. EMC turné Canterbury, London, Lincoln, Rodez és Trondheim állomásokon 
folytatódtak. Magállapodás született 2012-ben az EMC igazolások kiadásának 
helyszínére, valamint az 1. turnéhoz hasonlóan egy könyv kiadására. A közgyűlés 
csúcspontja az osztrák parlamentben, a parlament elnöke Susanne Neuwirt asszony 
részéről az EACD hivatalos fogadása volt. A felsőházi ülésteremben az EACD himnusz 
ősbemutatójára került sor. A parlament Elnök asszonya üdvözlő szavai után az elnökség 
két jelentős elismerést adhatott át. Franz Bamberger úrnak örökös tiszteletbeli elnöki 
címet, Csanádi Gabriellának pedig örökös tiszteletbeli tagságot adományozott. Ünnepi 
vacsorára az Epstein palotában, majd másnap a Stephansdom megtekintésére került sor. 

 
9. EACD Közgyűlés – Troyes – Franciaország - 2012. szeptember 20-22. 
A XVI. század óta változatlan, favázas házakkal teli óváros szerszám múzeumában került 
sor a közgyűlésre, melynek két fontos témája volt: beszámoló az elmúlt év fontosabb 
történéseiről, valamint új elnökség választás. Jürgen Prigl úr beszámolójában kiemelte az 
EMC képzés jelentőségét, eredményeit, megemlítve, hogy az első turnén a hatból 5 
kőfaragó és kőszobrásznak sikerült a vizsga. Az azóta eltelt időben legnagyobb sikert 
Varga Attila érte el. További egy kőszobrász jelenleg is Soesti dómépítő műhelyben 
dolgozik, Georg Obererlacher pedig az EACD munkáját, mint Obman (elöljáró) segíti. A 
második turnéból a 1o induló közül hétnek sikerült a diploma megszerzése. Képzőhelyek 
kibővültek. A következő 3. turné változatlanul 6 modulból fog állni, mely várhatóan 2o13 
végén indulhat. 
A közgyűlés új elnökséget választott, kibővítve az elnökség tagjainak számát 9-re, 
melynek keretén belül az alelnökök száma 4-re növekedett. 
Új elnökség tagjai:  
 Elnök:   Jean-Paul Fosher   Franciaország 
             1. Alelnök, mint korábbi elnök:   Jürgen Prigl   Németország 
 Alelnökök Marcial Lopes    Svájc 
   Guillaume Schott   Luxemburg 
   Wolfgang Kippes  Ausztria 
   Kampfl János    Magyarország 
 Elnökségi tagok: John Taylor   Nagy Británia 
   Norbert Kienesberger  Ausztria 
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   Breda Potocnik   Szlovénia 
 EMC vizsgabizottság elnöke:   Franz Bamberger, örökös, tiszteletbeli 

elnök 
  Pénztárnok: Franz Kurz   Ausztria 
 

10. EACD közgyűlés – Pozsony – Szlovákia - 2013. november 28. 
Jean Paul Foucher úr beszámolt az elmúlt időszakban tett intézkedésekről, elsősorban a 
terv szerint 2014 áprilisában induló 3. Európa turné helyzetéről. Jelenleg csak 5 
jelentkező van. A létszám esetleges bővítése céljából szükséges volna az EACD 
tevékenységének jobb megismertetése. Honlap állandó frissítése. Határozat született, 
hogy az EACD minden tagja saját honlapjára is felteszi, hazájának nyelvén a honlap 
fontosabb híreit, Európa turnéval kapcsolatos híreket. Szaklappal rendelkezők pedig 
lapjukban jelentetnek meg felhívást, ismertetőt. A 3. turné tervezett állomásai: Ausztria, 
Svájc, Franciaország, Belgium és Svédország/Norvégia.  Nyelvhasználathoz (idegen nyelv 
ismerete) az angol nyelv került elfogadásra. Ezen fog történni az elméleti és gyakorlati 
oktatás, valamint a záróvizsga.  
EU Parlamenti kapcsolatok kihasználásával lehetőséget kell keresni, hogy az Europa-
Tourne bekerülhessen a támogatott Erazmus illetve Leonardo programba. Felelősei: 
Franz Kurz és Norbert Stoffel.  
Elnökségbe beválasztásra került Norbert Stoffel úr – Franciaország, mint EACD titkára 
2. turné dokumentációiból összeállításra került a könyv anyaga. Annak költsége 
rendelkezésre áll, bár csak 2 nyelven és 500 példányban fog megjelenni. Felvetődött a 
Tanácsadó testület magyar részről történő kiegészítése, Fejérdi Tamás úrral, a Kulturális 
Örökségvédelmi Hivatal elnökhelyettese, az ICOMOS-Magyarország főtitkárával.  
Megállapodás született a legközelebbi közgyűlés helyéről, időpontjáról, valamint a 
legközelebbi elnökségi ülésről is, melyre Magyarországon kerül sor.  
VEUKO részéről bemutatkozott a Cech Kachliarov szlovák ipartestület, és beszámolót 
tartott a VEUKO elnöke Dr. Kippes úr is.  
Az egész napos program egy győri, Cserépkályha Történeti Kiállítás megtekintésével, 
valamint az győri óvárosi sétával fejeződött be.  
 

    
Kibővített elnökségi ülés – Budapest – 2014. február 28 – március 2. 
 
 
Kőfaragó és Műkőkészítő Vállalkozók Országos Ipartestülete elnökségi tagja közbenjárására és a 
KDNP részéről Tóth Emese segítségével a Házelnöki titkárság meghívására az EACD elnökségi 
ülését a Magyar Parlamentben tarthatta.  
A Parlament megtekintése után az EACD ülésére a felújított országház egyik sarokszobájában 
került sor, ahonnan csodálatos kilátás nyílt a Budai oldalra. 
A Parlament Házelnöksége nevében a Házelnöki Titkárság vezetője Pap Csaba úr köszöntötte a 
megjelenteket. Jean Paul Foucher úr köszönte meg a lehetőséget, hogy a kőfaragás, 
ólomüveggyártás és a díszítőfestészet iparosainak keze munkáját dicsérő épületben tarthatják 
meg ülésüket. 
Az ülés megnyitása után Csanádi Gabriella bemutatta az Ipartestület által meghívott két 
vendéget, Borosán Beáta asszonyt, illetve Fejérdi Tamás urat, akinek az EACD Tanácsadó 
testületébe való beválasztását - Pozsonyi közgyűlés jóváhagyása alapján - magyar delegáltként 
javasolják. 
Borosán Beáta asszony az Emberi Erőforrás Minisztériuma Köznevelésért felelős Államtitkár 
Asszonya Hoffmann Rózsa asszony képviseletében,  beszámolt arról, hogy az elmúlt évben 
átalakult Magyarországon a szakképzési és továbbképzési koncepció, és érdeklődéssel figyeli az 
EACD European Master of Craft magas szintű képzést és minden segítséget megad, hogy az 
EMC képzési diploma Magyarországon is elfogadásra kerülhessen.  
Fejérdi Tamás megköszönve a megtiszteltetést az EACD tanácsadó testületébe való 
beválasztásra, bemutatta eddigi munkásságát 
Elindul az EMC képzés 3. turnéja április második felében. A képzésre 7 fő jelentkezett. A 
képzésen résztvevők listáját valamint az első állomások beosztását lásd. EMC alatt.  
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Március 1-én, Pilisvörösváron került sor a 15. Nemzetközi Kőkonferencia, melyre a kőszakmában 
tevékenykedők széles köre meghívást kapott, és több mint 25o résztevője volt. Így az EACD 
Magyarországon tartózkodó delegációja is. EACD részéről Jean Paul Foucher úr tartott előadást. 
Érdeklődésre tartott számot az országház külső felújítását végző Reneszánsz Zrt. 
vezérigazgatója Balogh Miklós úr előadása is. (Részletes konferencia programot minden érdekelt 
megkapta német fordításban) A szakmai program folytatódott másnap a Reneszánsz Rt. Süttői 
kőfeldolgozó üzemének valamint kőbányájának megtekintésével.  
 
  
Elnökválasztó rendkívüli Közgyűlés – 2014. május 9., München  
Az Alapszabályzat 2 és 5 paragrafusa alapján – tekintettel arra, hogy az eddigi elnök Jean-Paul 
Foucher 2014. március 31-vel megvált a Francia Kézműves Kamara Rodezi Oktató Központja 
Igazgatói tisztségétől és ezzel az EACD-ben is megszűnt a Francia Kézműves Kamarai 
képviselete– új elnök megválasztására. rendkívüli közgyűlés került összehívásra.  
Törvényes keretek között – tagság 2/3-nak megjelenésével - egyhangúan a 2012-ben kezdődő 
3 éves mandátumi idő lejártáig Marcial Lopez urat, a Dombauhütte Basel dómépítő mesterét 
választotta meg a közgyűlés, 2015 őszéig.  
EACD eddigi, folyamatos tevékenységében egyéb változtatásra nem került sor, a Főtitkár 
továbbra is Norbert Stoffel úr maradt.  
A jelenleg folyó Európai Mesterképzés beindulásának bizonytalanságai és nehézségei miatt a 
továbbiakban Jürgen Prigl úr veszi át a turnék egyes állomásainak megszervezését, Georg 
Obererlacher Obmann-nal együttműködve, aki a modulok tematikájának a felelőse. 
Obererlacher úr a korábbi e-mailen Jürgen Prigl úr és Carlo Schott EMC jelölt között folytatott 
vita tisztázására bemutatta a Carlo Schott diploma munkája szószerinti plágium „gyűjteményét” 
melynek alapján Carlo Schott nem kaphatta meg az EMC diplomát.  
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