T A R T A L O M B ÓL:
 Elnökségi ülés emlékeztető
2014. december 11.
 ÉTE 5. sz. Műemléki Épületlátogatás
2015. január 16.
 Tisza-tavi Ökocentrum
vetítettképes előadás
2015. január 21.
 Projektmenedzsment előadássorozat
65., 66., 67., 68. előadása
2015. január 30.
 Akadémia Park Officium és Trafó Irodaház
vetítettképes előadás
2015. február 18.
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ÉPÍTÉSTUDOMÁNYI EGYESÜLET
1027 Budapest, Fő u. 68. telefon: 225-1947, telefon/fax: 201-8416, fax: 225-1948
Kereskedelmi és Hitelbank: 10200830 – 32310281 – 00000000
e-mail: info@eptud.org internet: www.eptud.org
Titkárság: 1111 Budapest, Műegyetem rakpart 3. BME „K” épület III. em. 81.

EGYÉNI TAGDÍJAK
Aktív dolgozóknak:
70 év alatti tagoknak:
70 év feletti tagoknak:
Tanulóknak és GYES-en lévőknek:

8 000 Ft/év
4 000 Ft/év
2 500 Ft/év
2 500 Ft/év

A Titkárság munkarendje az ünnepek alatt:
2014. december 19-től 2015. január 4-ig zárva lesz.
Munkakezdés: 2015. január 5.

A 2015. január-februári
Hírmondóban megjelenő
programok, illetve tájékoztatók
leadási határideje: 2015. január 12.

Kiadja az ÉPÍTÉSTUDOMÁNYI EGYESÜLET
Felelős kiadó: Dr. Nagyunyomi-Sényi Gábor elnök
Felelős szerkesztő: Uhrinyi Balázs főtitkár
Szerkesztő: Dérné Ficze Judit
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ELNÖKSÉGI JEGYZŐKÖNYV
az Építéstudományi Egyesület 2014. december 11-i
Elnökségi üléséről

Résztvevők: Uhrinyi Balázs, Lipcsei Gábor, Dr. Magyar Zoltán, Mezei László,
Szádeczky-Kardoss Gábor, Ábrahám Ferenc, Dévai Zoltán
Kimentést kért: dr. Nagyunyomi-Sényi Gábor, Varga Mihály, Magyar János, dr.
Becker Gábor, dr. Dombai Gábor, Sztermen Péter
Meghívottként: Semmelweis Ferenc, dr. Fülöp Zoltán, Loppert Zoltán, Bodri Irén,
Dérné Ficze Judit, Barta Andrea
Helyszín: BME, Központi Épület (Bp., XI. Műegyetem rkp. 3. III. 81.) ÉTE
Iroda tárgyalója
Napirendi pont előtt Uhrinyi Balázs átnyújtott az Elnökség számára egy
meghatalmazást, amely tartalmazta, hogy Varga Mihály az ÉTE társelnöke teljes
körűen meghatalmazza Uhrinyi Balázst, hogy a 2014.12.11-ei elnökségi ülésen
nevében teljes körűen eljárjon, határozathozatalnál nevében szavazhasson.
1. Építéstudományi Egyesület gazdasági helyzete- 2014-es év visszamérése,
2015-ös gazdasági terv
Uhrinyi Balázs ismertette az Elnökséggel az ÉTE jelenlegi gazdasági helyzetét.
Beszámolt arról, hogy az egyesület a BME felé fél éve nem tudja rendezni a bérleti
díjat, valamint az ÉTE dolgozóinak sincs biztosítva a december havi munkabére és
járulékai. Uhrinyi Balázs tájékoztatta az Elnökség tagjait, hogy a Vízművekkel
kötött szerződés aláírása megtörtént, a szerződés alapján még az idei évben,
december 31-ig 3db szerződés által meghatározott szakértést végez el az egyesület,
de ennek a kifizetése csak 2015-ben realizálható.
Uhrinyi Balázs tájékoztatásul elmondta, hogy a korábbi költségcsökkentési
javaslatokból csak a Hírmondó nyomtatási és postázási költségeit sikerült realizálni,
a jelentősebb irodabérleti költségcsökkentés nem jött létre, tekintettel arra, hogy a
BME nem volt hajlandó érdemi tárgyalásokat folytatni az egyesülettel, amíg
rendezetlen tartozások állnak fenn. A 2014-es évben a jogi tagok vállalásai
beérkeztek az egyesülethez.
Az Elnökség kapcsolatrendszeréből (előirányzat) várható 5,5 millió Ft, új jogi tagok
belépésének hiányában nem valósult meg.
A 2013. évben beadott 2014. évre várt pályázati bevételek sem realizálhatóak.
Ábrahám Ferenc felajánlott az ÉTE számára 300.000 Ft-ot, kizárólag a
munkabérekre.
Jelenleg december 31.-ig várható működési kötelezettségeink 4,1 millió forintra
rúgnak, egyéb kötelezettségeink, tartozásaink 4,9 millió Ft.
Dr. Magyar Zoltán a Magyar Épületgépészet Kiadó Kft vezetője felajánlotta, hogy
kifizeti az ÉTE REHVA éves tagsági díját.
Uhrinyi Balázs javaslata szerint a 2015-ös évben a bérleti díj lenne az egyetlen
kézenfekvő megoldás a költségek csökkentésére.
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Uhrinyi Balázs végül tájékoztatásul közölte az Elnökség tagjaival, hogy 2015-ös
évben a gazdasági helyzet átláthatósága érdekében az ÉTE nyit 2 db alszámlát,
melyekre a szakértésekből és a rendezvényekből befolyt összegek kerülnek, így
teljesen elkülöníthető lesz a működési költségektől.
A 2015-ös gazdasági tervben realizálható bevételek közül az egyéni tagdíjakat
csökkentettük, mert az elmúlt évek tapasztalatai csökkenést mutatnak. A 2015-ös
évben jelentős bevételt jelent a Fővárosi Vízmű Zrt.-vel kötött szakmai
megállapodás, valamint tervben vannak a jogi tagsági díjak emelései is.
Dévai Zoltán hozzáfűzte a gazdasági beszámolóhoz, hogy a Magyar Építőipar
Kiadó Kft. nem szerepel az ÉTE kiadási oldalán, mivel a kiadó teljesen külön
költségvetéssel rendelkezik.
2.

Tárgyalás alatt lévő megállapodások

Uhrinyi Balázs tájékoztatta az Elnökség tagjait a jelenleg tárgyalás alatt lévő
megállapodásról, amely egy orosz-európai tervezési szabványkörnyezet
összehasonlítási projekt, melyben Szlivka József tartotta az idei évig a kapcsolatot
az orosz partnerekkel. Beszámolt arról, hogy a projekt sikeres megvalósításához
bevonta Farkas Jánost, aki kiváló orosz nyelvtudásával és szerkezet tervezői
tapasztalatával fog közreműködni a projekt megvalósításában, valamint közösen
felveszik a projektben érintett BME karokkal a kapcsolatot, ezek után összeállítanak
egy kibővített témavázlatot.
Uhrinyi Balázs javasolta, hogy a további projektek megvalósításához, létre kellene
hozni egy tudományos alapot, melybe az egyesület tagjai pénzbeli hozzájárulással
lépnének be, melyet csak az ezzel kapcsolatos projektekre lehetne felhasználni.
Ennek legfőbb célja lenne az előfinanszírozási lehetőség biztosítása,
projektkoordinátorok alkalmazása, stb.
Magyar Zoltán hozzátette, hogy kellene egy brain storming-ot tartani azon jogi
tagok között, akiket ez a téma érdekel.
Uhrinyi Balázs 2015. január 31-ig határidőt tűzött ki a munkaértekezlet
megvalósulására.
3.

Egyesület közhasznúságának bejelentése

Uhrinyi Balázs felkérte dr. Fülöp Zoltánt, hogy számoljon be a közhasznúsági
jelentés jelenlegi állapotáról.
Dr. Fülöp Zoltán beszámolt a közhasznúság legfontosabb az Egyesületre vonatkozó
alapfeltételeinek meglétéről.
4.

Építéstudományi Egyesület Titkárságának költözése - Uhrinyi Balázs

Uhrinyi Balázs beszámolt arról, hogy Varga Mihály felajánlott az ÉTE részére egy
ingyenes iroda helyiséget a KÉSZ Holding Zrt. Irodaházában.
Lipcsei Gábor tájékoztatta az Elnökség tagjait, hogy a BME-nek nem áll módjában
szerződést módosítani, amíg a tartozásunkat nem rendezzük, viszont amíg a
jelenlegi helyiségben maradunk a tartozás a BME felé egyre csak nő.
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Fülöp Zoltán hozzátette, hogy jogilag nem hagyhatnánk el a helyiséget, míg nincs
rendezve a tartozás, mert ha ezt így megtesszük, akkor a BME felszámolási eljárást
kezdeményezhet. Fülöp Zoltán javasolta, hogy mindenképpen a pénzügyi
helyzethez mérten törlesszük a fennálló tartozást.
Uhrinyi Balázs elmondta, hogy a 2015. év január első felében a tartozás 80%-át
törleszteni tudja az egyesület, a Fővárosi Vízművektől befolyó támogatásból.
Semmelweis Ferenc javasolta, hogy levélben keresse fel az egyesület a BME
Kancellárját az üggyel kapcsolatban.
Uhrinyi Balázs szavazásra bocsájtotta, hogy az Elnökség elfogadja-e a KÉSZ
Holding Zrt. által felajánlott irodát.
Az Elnökség tagjai feltételesen elfogadták a KÉSZ Holding Zrt. által felajánlott
irodát, azzal a kitétellel, hogy Uhrinyi Balázs Főtitkár beszámol arról, hogy milyen
egyéb költséggel járna ez az ÉTE-nek, valamint, hogy az ÉTE titkársága
megtekinthesse a döntés előtt.
Ezek után elektronikus szavazást fog tartani az Elnökség 2015. január 10-ig.
Magyar Zoltán kérésére az egyesület 2015. január 31-ig halasztja a költözést.
5.

Alpár Ignác síremlék felújítása- jelenlegi állapot

Uhrinyi Balázs tájékoztatást adott arról, hogy a 2014. 11. 30-ai elszámolási
határidőt sikerült kitolni 2015.02.15-ig. Az Elnökség előzetes megegyezése alapján
Horváth Tibor kőrestaurátor elkészítette az emlékmű restaurálási terveit, mely
benyújtásra került a hatóság felé.
Uhrinyi Balázs az elszámolást benyújtja a fenti határidőig a Fővárosi Önkormányzat
felé, további munkálatok az ÉTE-hez befolyó összegekből lesznek fedezve.
6.

Ez évi konferenciák értékelése, jövő évre tervezett konferenciák

Uhrinyi Balázs beszámolt arról, hogy az ÉTE Szakosztályai közül összesen 4 volt
aktív az idei évben (Egészségügyi-, Építéskivitelezési és Tervezési-,
Építéstudományi és Projektmenedzser-, Szakértői Iroda), a regionális szervezetei
közül egy (Borsod-Abaúj-Zemplén megye).
Lipcsei Gábor javasolta, hogy az ÉTE kerüljön átvilágításra, mind a tagok, mind a
szakosztályok, régiók területein, hogy tisztán lehessen látni, hogy jelenleg melyek a
működő és melyek az aktivizálandó oldalai az egyesületnek.
Uhrinyi Balázs javasolta, hogy ahhoz, hogy az ÉTE fellendüljön, szükség van egy
olyan képzett konferencia szervezőre, aki a jövőben a jelenlegi meglévő
konferenciákon,
rendezvényeken
túl
több
rendezvényt,
valamint
sajtónyilvánosságot szervez meg az ÉTE nevében.
Uhrinyi Balázs beszámolt arról, hogy van egy nyilvánosságot növelő lehetőség,
amelyet Hajdú Miklós által szervezett külföldi konferencián való megjelenés
biztosítana. A konferenciáról az elnökség tagjai a következő weboldalon
tájékozódhatnak: www.cc2015.org
A konferencia ETE színekben való megtartásáról internetes szavazást fog tartani az
Elnökség 2015. január 10-ig.
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7.

Hallgatói Gyakorlati program- Uhrinyi Balázs

Dévai Zoltán nem tartja jó gondoltatnak, hogy az ÉTE csupán egy gyakornoki
munkát adó, gyakorlatilag egy állásközvetítő szervezet képében mutatkozzon meg a
hallgatók felé, mert számos ilyen szakmai programot kínáló (diák) egyesület
működik egyetemen .
Dévai Zoltán az alábbiakat javasolta:
o
Nem egy-egy szak(ág) hallgatóit szólítjuk meg, hanem egyszerre többet,
fórumot teremtve a kommunikációra, együtt dolgozásra (ez teljesen hiányzik
az egyetemi képzésből, pedig az igény hatalmas lenne rá)
o
Kutatási témák. Amennyiben az ÉTE ténylegesen vissza kíván térni a
tudományos életbe (pl. oroszok), akkor akár az előkészítő munkákat teljes
egészében ki lehetne adni diákoknak. Akár TDK téma ajánlásként. (ÉMI
rendszeresen csinál ilyet)
Ebben az esetben az egyesület adja a témát, és esetleg konzulenst. Cserébe a
hallgató elkészíti a dolgozatot, egy verseny szituációban, amiért mi cserébe
nyújtunk valamit (akár fénymásolási lehetőséget).
o
Szakértések. Ez a terület is kimaradt az egyetemi képzésből, de 1-1 hallgatót
be lehetne vonni az ilyen munkákba.
o
Konferenciaszervezésben az egyes körökkel lehetne felvenni a kapcsolatot.
Uhrinyi Balázs és Dévai Zoltán közösen hoznak létre egy hallgatói programot
a jövő évre.
További hozzászólás, témafelvetés hiányában a Főtitkár berekesztette az ülést.
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PROGRAMOK

ÉPÍTÉSTUDOMÁNYI ÉS PROJEKTMENDZSER SZAKOSZTÁLY
Időpont: 2015. január 16. (péntek) 1430
Helyszín: 1085 Budapest, Horánszky u. 11.
Téma:
ÉTE 5. sz. Műemléki Épületlátogatás
Vörösmarty Mihály Gimnázium épületének megtekintése
Előadók: Kőrösné dr. Mikis Márta helytörténész és Vízy László ny. műemléki
felügyelő
Szervező: Szádeczky-Kardoss Gábor titkár, mobil: +36-20/492-7018 vagy
+36-20/241-8543, e-mail: szadeczky_kardoss_gabor@yahoo.com
ÉPÍTÉSKIVITELEZÉSI ÉS TERVEZÉSI SZAKOSZTÁLY – ÉTE KLUB
Időpont: 2015. január 21. (szerda) 1500
Helyszín: (Új helyszín!) BME Budapest XI. Műegyetem rkp. 3. II. em. 11.
Téma:
Tisza-tavi Ökocentrum megvalósulásáról vetítettképes előadás
Kivitelező: MARKET Zrt. Budapest
Tervező: † Kertay László Ybl díjas építész
Előadó:
Bornemisza Andrea turisztikai-marketing vezető
Szervező: Szaplonczay Irén, telefon: +36-30/353-4948, sziriusz60@vipmail.hu
ÉTE titkárság, telefon: (1) 201-8416, e-mail: info@eptud.org
Kérjük előzetes jelentkezését a szervezőnél vagy az ÉTE titkárságán.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk egy szerény büfé mellett!
ÉPÍTÉSTUDOMÁNYI ÉS PROJEKTEMENDZSER SZAKOSZTÁLY
Időpont: 2015. január 30. (péntek) 1430
Helyszín: BME Budapest XI. Műegyetem rkp. 3. II. em. 11.
Téma:
Projektmenedzsment előadássorozat 65., 66., 67., 68. előadása
Ingyenes, kreditpontos előadás
Előadók: Dévényi Tamás „RÁC Fürdő bővítési-felújítási projekt
Szamosközi Imre „BIM mint az építőipari tervezés és projekt
management eszköze I.” Zagorácz Márk „BIM mint az építőipari
tervezés és projekt management eszköze II.” Ecsedi Péter „BIM mint az
építőipari tervezés és projekt management eszköze III.”
Szervező: Szádeczky-Kardoss Gábor titkár, mobil: +36-20/492-7018 vagy
+36-20/241-8543, e-mail: szadeczky_kardoss_gabor@yahoo.com
ÉPÍTÉSKIVITELEZÉSI ÉS TERVEZÉSI SZAKOSZTÁLY – ÉTE KLUB
Időpont: 2015. február 18. (szerda) 1500
Helyszín: BME Budapest XI. Műegyetem rkp. 3.
Téma:
Akadémia Park Officium és Trafó Irodaház megvalósulásáról
vetítettképes előadás
Tervezők: Officium: Lukács és Vikár Építészstúdió Kft.
Trafó Irodaház: Z. Halmágyi Judit, Pintér Tamás
Kivitelező: MARKET Zrt. Budapest, főépítésvezető: Farkas Norbert
Előadók: Gál Árpád építész vezető tervező, Farkas Norbert főépítésvezető
Szervező: Szaplonczay Irén, telefon: +36-30/353-4948, sziriusz60@vipmail.hu
ÉTE titkárság, telefon: (1) 201-8416, e-mail: info@eptud.org
Kérjük előzetes jelentkezését a szervezőnél vagy az ÉTE titkárságán.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk egy szerény büfé mellett!
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Az Építéstudományi és Projektmenedzser Szakosztály évzáró taggyűlése
A Szakosztály 2014. december 10.-én tartotta évzáró taggyűlését, ahol 15
munkacsoport megalakításáról is határozatot hoztak. A 2014. június 03.-án
megalakult Építéstudományi és Projektmenedzser Szakosztálynak jelenleg már 48
tagja van. A Projektmenedzser előadássorozat immáron a 63.-64. számú előadását
tartja 2014. december 12.-én. A 2014. évi Műemléki Épületlátogatás sorozat az
YBL Miklós Bicentenáriumi évben 4 ÉPSZ Műemléki Épületlátogatást szervezett
és 3 hagyományos épületlátogatásra került sor. Az ÉPSZ ÉTE 4. Szakmai Fórum is
jelentős szakmai érdeklődéssel került megrendezésre. Az ÉPSZ 2015. évi első
negyedévi szakmai programjai megszervezésre kerültek a szakosztály tagjai és
vezetősége által. Az ÉPSZ megkezdte a 2015. évi "1. számú Építéstudományi és
Projektmenedzsment Szakosztály Konferencia" szervezését is. Az ÉPSZ a 2015.
évben is várja az ÉTE Tagokat a programjain. Az ÉPSZ kellemes karácsonyt és
Boldog Új évet kíván minden kedves ÉTE tagnak.
Szádeczky-Kardoss Gábor
Szakosztály elnök
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