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TARTALOMBÓL: 

 

 Elnökségi ülés jegyzőkönyv 

2015. március 20. 

 

 Projektmenedzser előadássorozat 

   71. és 72. előadás 

2015. március 27. 

 

 Műemléki Épületlátogatás 

Szlovák evangélikus templom 

2015. április 10. 

 

 Épületlátogatás  

Hell szabadidőpark, Miskolc 

2015. április 22. 
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É P Í T É S T U D O M Á N Y I   E G Y E S Ü L E T 

Székhely: 1027 Budapest, Fő u. 68. telefon/fax: 06-1 201-8416  
Kereskedelmi és Hitelbank: 10200830 – 32310281 – 00000000  

e-mail: info@eptud.org internet: www.eptud.org 
Titkárság: 1095 Budapest IX., Mester u. 87. II. em. 217. (KÉSZ Mester Irodaház) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EGYÉNI TAGDÍJAK  
 

 Aktív dolgozóknak: 8 000 Ft/év 
 70 év alatti tagoknak: 4 000 Ft/év 
 70 év feletti tagoknak: 2 500 Ft/év 
 Tanulóknak és GYES-en lévőknek: 2 500 Ft/év 
 
  A Titkárság munkarendje: hétfő-csütörtök 8.00-16.30 óráig 
                                                 péntek 8.00-14.00 óráig 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kiadja az ÉPÍTÉSTUDOMÁNYI EGYESÜLET 
Felelős kiadó: Dr. Nagyunyomi-Sényi Gábor elnök 

Felelős szerkesztő: Uhrinyi Balázs főtitkár 
Szerkesztő: Dérné Ficze Judit 

A 2015. április-májusi 
Hírmondóban megjelenő 

 

programok,  illetve tájékoztatók 

 

   leadási határideje: 2015. április 15.  

 

Rendelkezés az SZJA 1%-ról Egyesületünk javára 

ADÓSZÁMUNK:  19815651 – 2 – 41 

Előre is köszönjük, ha ily módon is támogatja Egyesületünket! 

 

mailto:info@eptud.org
http://www.eptud.org/
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ELNÖKSÉGI JEGYZŐKÖNYV 

az Építéstudományi Egyesület 2015. március 5-i 

kibővített elnökségi üléséről 

 

Résztvevők: Dr. Nagyunyomi-Sényi Gábor, Uhrinyi Balázs, Dr. Becker Gábor, 

Lipcsei Gábor, Sztermen Péter, Dr. Magyar Zoltán, Mezei László, Ábrahám Ferenc 

Kimentést kért: Magyar János, Szádeczky-Kardoss Gábor, Dévai Zoltán, Töreky 

Balázs, Semmelweis Tamás, Dési Albert, Szende Árpád 

Nem jelent meg: Varga Mihály, Dr. Dombay Gábor, Loppert Zoltán, Szulyovszky 

Gábor Viktor, Szegedi Dávid Olivér, Kovács Ádám Péter, Szalai István, Váradi 

Péter, Némethné Molnár Krisztina, Dr kovács Ferenc, Jakabné Raskó Mária, Dr 

Ádám Béla, Seidl Gábor, Dömötör Csaba, Imreh Péter, Egyed Katalin, Steinmetz 

Oszkár, Sali Emil, Schréder Mihály, Dr Szabados Pál, Berényi Péter, Dr Lukács 

László, Ürmös Péter, Zábránszkyné Pap Klára, Arató György, Berecz Zsolt, 

Wappler Márton, Dr Orbán József, Buchertné Győri Csilla, Szabó Endre, Kovács 

Sándor, Szabados Béla, Krausz József, Nemesi Pál, Mura Mészáros Zsolt, Szabó 

Tamás Pál, Róth Ernő, Balázs Erika, Szatmári Csaba, Hucker Csaba 

Meghívottként: Semmelweis Ferenc, Dérné Ficze Judit, Barta Andrea, Bank Lajos, 

Frey Lajos, Molnár Dénes, Némethy Zoltán, Dr Jancsó Gábor, Dr Kiss Zsolt István, 

Zámbó Ernő, Borbély Éva, Semmelweis Ferenc, Ferenczy József Géza, Dankó 

Gyula, Újvári Miklós, Czank Géza 

 

Helyszín: KÉSZ Mester Irodaház (Bp. 1095, Mester utca 87. IV.em) Pollack 

Mihály terem 

 

Uhrinyi Balázs köszönti a résztvevőket és bemutatkozik. Röviden összefoglalja az 

egyesület tavalyi évi elnökségi vállalások megvalósulásának teljesítését. Elmondja, 

hogy az anyagi gondok miatt kellett elköltözni az egyetem területéről. Be kellett 

látnia az elnökségnek, hogy a szakmai munka fellendítése nem valósulhat meg a 

szakosztályok munkája nélkül, bemutatja, hogy melyik szakosztály és régió milyen 

aktivitást mutatott a tavalyi évben.  

 

Nagyunyomi-Sényi Gábor beszámol arról, hogy az elmúlt hetekben többször 

tartottak kisebb elnökségi megbeszéléseket az egyesület helyzetéről, és arról, hogy 

hogyan lehetne fellendíteni az egyesületet. Elmondja, hogy az Egyesületet NEM 

megszüntetni, hanem megújítani kell. Röviden bemutatja az egyesület létrejöttét. 

Beszél az egyesület díjairól, konferenciáiról, rendezvényeiről.  

 

Uhrinyi Balázs felkéri a szakosztályok vezetőit, titkárait, hogy mutassák be a 

szervezetük működését.  

 

1. Szervezeti-egységek működése, tervei, céljai - Szakosztályok és régiók 

elnökei 

 

Uhrinyi Balázs felkéri Bank Lajos Építéskivitelezési és Tervezési Szakosztály 

(ÉTSZ) elnökét, hogy mutassa be az idei évi programtervezetét. 
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Bank Lajos az alábbiakat mondja el az elnökség tagjainak. 

Készült a korábbi szakosztályi vezetőségi üléseiken elfogadottak alapján, a 

szervezők mai napig e-mailen és SMS-ben történt aktualizálásai, továbbá az ÉTSZ 

vezetőségi tagjai ötleteinek felhasználásával:  

I. ÉTSZ ÉPÜLETLÁTOGATÁSOK 2015.  

(Koordinálja: Frey Lajos szakosztályunk titkára) 

Március- JAZZ KLUB (Mária u. 8) 

Április- KLINIKÁK Központi egyetem épület felújítása 

Május- FERENCVÁROS rehabilitáció 

Június- Kihelyezett szakosztályi vezetőségi ülés (tervezett helyszín Debrecen, 

szervező Mikó Imre vezetőségi tagunk) 

Július – Augusztus Nyári szünet 

Második félévi tervezet:  

- V17 IRODAHÁZ (Váci út) 

- A8 HOTEL (Andrássy út) 

- BOSCH CSARNOK (Gyömrői út) 

II.  ÉTE  KLUB 2015.    

(Szervezi: Szaplonczay Irén szakosztályunk vezetőségi tagja) 

Január 21.- Tiszató Ökocentrum  (megtörtént) 

Február 20.- Akadémia park- Officium 

Március 20.- Egri líceum Eszterházy Károly Főiskola 

Április 17.- RAM Kolosseum 

Május 22.- Királyegyházi cementgyár 

Június 19.- Ludovika 

Július – augusztus Nyári szünet 

Második félévi tervezett előadások időpontjai, programok előkészítés alatt:  

Szeptember 18.; Október 16.; November 20.  

III. ÉTSZ Senior klub kéthavonta a világ és hazánk építészeti és mérnöki művészi 

létesítményeinek, látképeinek és megfagyott muzsikájának hangulatában, vagy 

másképpen fogalmazva „1000 olyan hely, amit látnod kell” akár a klubunkban, akár 

a helyszínen.  Időpontok és témák előkészületben. (Tervezettek szerint vezeti Mikó 

Imre szakosztály vezetőségi tag). 

IV. ÉTE Szenior Mérnökök Országos Fóruma, ill. konferenciája. „Hogyan épült az 

ország 1900-tól-2000-ig?” mottóval. 

2015. október (Szervezők: Bank Lajos szakosztályi elnök, Diószeghy Miklós, 

Heincz Mihály, Horthy Ákos, Simay Pál szakosztályi vezetőségi tagok).  

V. ÉTE ÉTSZ KONFERENCIÁK, vagy SZAKMAI FÓRUMOK 2015. 

Február 27. Építőipari nívódíjasok (szervezők: Hollai Pál és Bálint Péter 

szakosztályi vezetőségi tagok, Bíráló Bizottság titkára és elnöke) 

Május - Minőségi hibák, minőség és szakmai képzés (szervezők: Molnár Dénes, 

Frey Lajos titkárok, Móra Ibolya, Tóti Magda vezetőségi tagok) 

Június - EU projektek pályáztatása, monitoring tevékenységei és értékelései – 

mérnökök az országépítésben (koordinálja: Bank Lajos szakosztályi elnök) 

Július – Augusztus Nyári szünet 

Szeptember - Informatika az építésben (Koordinálja Bank Lajos szakosztályi elnök 

és Uhrinyi Balázs főtitkár) 
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Október – „Hogyan épült Budapest 2000-2015 között és hogyan épül 2030-ig?”  

(Koordinálja: Bank Lajos szakosztályi elnök, Bukovszky András és dr. Nacsa János 

vezetőségi tagok, Nagyunyomi-Sényi Gábor ÉTE elnök és Becker Gábor alelnök) 

November - Épített környezet a természetben: kilátók, turistaházak, kikötők és 

turista-, kerékpárutak (koordinálja Bank Lajos szakosztályi elnök, Mikó Imre és 

Vízy László vezetőségi tagok). 

VI. További szakosztályi kiemelt ötletek, elképzelések: az Alpár Ignác síremlék 

ügyének követése és segítése, a Várbazár témája (dr Nacsa János szakosztályi 

vezetőségi tagunk gondozásában), az ÉTSZ szakosztály munkatervét gazdagító  

műemléki programok kezdeményezése (Vízy László szakosztályi vezetőségi tagunk 

irányításával), továbbá az építési közigazgatási téma felkarolása. Stratégiájuk része 

továbbra is a szakmai eseményeik publikálásainak megoldása, az azokkal 

kapcsolatos marketing, PR fejlesztése.   

VII. Építéskivitelezési és Tervezési Szakosztály (ÉTSZ) Vezetőségi ülései általában 

kéthavonta a hónap harmadik szerdáján 14 (vagy 15 órai) kezdettel, és lehetőleg 

helyileg változatlanul a BME-én.  

Tervezett időpontok: január 21., március 18., május 20., június 3 vagy  10 (tervezett 

kihelyezett ülésként!), szeptember 16., november 18.  valamint december 16. 

Óévzáró hangulatban. 

 

Uhrinyi Balázs megköszöni a beszámolót, valamint megkérdezi, hogy mi az, 

amiben az elnökség tagjai a szakosztály segítségére lehetnek.  

Bank Lajos kéri, hogy minden konferenciához csatlakozzon egy elnökségi tag 

szervezőként, támogatóként. Valamint javasolja, hogy az ÉTE növelje meg a 

publikálási lehetőségeket.  

 

A következő felszólaló a Tartószerkezeti Szakosztály elnöke Zámbó Ernő és 

titkára Borbély Éva. Beszámolnak arról, hogy a szakosztály vezetőségi üléseit 

szükség szerint, de legalább háromhavonta tartják, ennek felelőse az elnök. Zámbó 

Ernő elmondja, hogy tavaly felmerült, hogy a szakosztály megszűnik, mivel a 

kreditrendszerek elvitték az érdeklődőket, de mivel ez a rendszer megszűnt ezért 

újult erővel folytatják. Beszámol arról, hogy nincs szponzora a szakosztálynak, 

valamint el van öregedve, fiatalításra lenne szükségük, ehhez kérnek segítséget az 

elnökségtől.  

 

Uhrinyi Balázs felajánlja, hogy Dombay Gáborral megbeszéltek alapján, az Ybl 

Miklós Főiskoláról kapunk egy fiatal kollegát a szakosztály részére, hogy 

kapcsolattartóként részt vegyen a szervezésben. Hozzáteszi, hogy fontos hogy a 

fiataloknak egy kihívás legyen belépni az ÉTE-be.  

 

Zámbó Ernő beszámol az idei évi tervezett programokról: 

2015 első félév: 

Üzemlátogatás és bemutató a LINDAB Kft. Biatorbágyi gyárában, az YBL Miklós 

Főiskolai Karral közösen szervezve,  

Időpont: április vagy május 

Felelős: Borbély Éva titkár 
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Közreműködés az Építéskivitelezési Szakosztály „Építési hibák” címmel tervezett 

rendezvényén. 

2015. második félév: 

Épületlátogatás egy budapesti helyszínű épület szerkezetépítési munkáinak 

megtekintése. 

Időpont: szeptember 

Félnapos elemző ankét, melynek témája „Esettanulmányok a speciális (nem épület) 

tartószerkezetek tervezésének köréből. Az Ybl Miklós Főiskolai Karral közösen.  

 

Uhrinyi Balázs felajánlja a segítséget az épületlátogatások bejutásához. 

 

Dr. Jancsó Gábor a Környezet és Településgazdálkodási Szakosztály elnöke 

felteszi a kérdést, hogy miért van az ÉTE? Kinek van szüksége az egyesületre, mit 

csinálna az egyesület, ha korlátlan mennyiségű pénze lenne? Szerinte hatalmas nagy 

érték az egyesület, a szellemi kapacitás, amelyet fel lehet éleszteni, olyan társadalmi 

egyesület, amely a tagjai révén sok helyre el tudna jutni, ahova közember nemigen 

lehet képes. Az ÉTE -ben mindenki a saját szabadidejét szánja rá, hogy valamilyen 

hasznos munkát végezzen. Rangja van az egyesületnek, fontos lenne visszahozni a 

társadalmi szerepét. 

Röviden bemutatja a szakosztály működését, tervezett programjait: 

- 3 kerekasztal fórumot (vitadélutánt) szerveznek, melyeknek témája:   

- engedélyezési eljárások közötti anomália 

- jogi értelmezési problémák 

- környezetvédelemmel foglalkozó ankét 

 

Nagyunyomi- Sényi Gábor reagál Dr. Jancsó Gábor hozzászólásához. Szerinte nagy 

értéke volt és van az Egyesületnek, és ma is értékeket vivő egyesülés. Komoly érték 

az, hogy az Építőipari Nívódíj főszervezői között ott van az ÉTE.  

 

Ábrahám Ferenc hozzáteszi, hogy nem csak az elnökség feladata a pénzügyi 

helyzet kialakítása, javítása, hanem a szakosztályok és régiók minden tagja felelős 

érte. Szerinte a rendezvényeknek mindenképpen profitálnia kell.  

 

Dankó Gyula a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szervezet titkára reagálva Jancsó 

Gábor hozzászólására hozzáteszi, hogy mindenképpen fiatalokat kell szervezni, a 

régió létrehozott a Kós Károly Szakközépiskolával egy ifjúsági tagozatot. Szerinte 

fontos lenne, ha az egyesület a fiataloknak munkalehetőséget teremtene.  

 

Ferenczy József Géza a régió elnöke hozzáteszi, hogy el kellene tudni a fiatalokat 

helyeztetni, ugyanis a fiatalok nem a szakmában helyezkednek el, hanem elmennek 

nyugatra. A BAZ megyei szervezet havonta egyszer megrendezi ÉTE klubját.  

 

Dankó Gyula felteszi a kérdést, hogy miért kellett eljönni az egyetemről, miért nem 

ad a rektor egy helyszínt, hiszen a fiatalok ott vannak helyben.  

 

 



7 

 

2015. MÁRCIUS            EGYESÜLETI ÉLET 

 

Nagyunyomi-Sényi Gábor reagálva Dankó Gyula kérdésére - a BME-ről anyagi 

okok miatt kellett eljönnünk. Folyamatosan tartja a kapcsolatot, dolgozik rajta, hogy 

egyezségre jusson az egyetem az egyesülettel, és vissza tudjunk költözni az 

egyetemre.  

 

Némethy Zoltán az Épületvillamosítási Szakosztály titkára bemutatkozásként 

elmondja, hogy ő Diplomaterv pályázaton nyerte meg az ÉTE tagságot 1968-ban és 

akkor ez egy elismerés volt. Szerinte az egyesület azért került ilyen helyzetbe, mert 

az egész magyar műszaki vonal leírásra került társadalmilag. Szerinte az elnökség 

legfontosabb feladata, hogy az összes konkurens szervezettel összefogva komoly 

lépéseket tegyen a társadalmi megbecsülésért.  

 

Nagyunyomi-Sényi Gábor hozzáteszi, hogy a szakmai szervezetekkel együtt kell 

működnünk. Javasolja, hogy mindenképpen közösen jelenjünk meg ezekkel a 

szervezetekkel.  

 

Czank Géza a Tolna Megyei Szervezet elnöke elmondja, hogy egy olyan fórumot 

szerveznek, ahol kötetlenül találkozhatnak a különböző szakemberek. 

Épületlátogatást szerveztek, amelyet szintén kötetlen módon vacsorával zártak. 

Szerinte egy olyan társadalmi alapot kell összehozni, ahol egy jó hangulatú szakmai 

csapatot lehet összehívni. Elmondja, hogy mindenképpen össze kell fognia a 

szakosztályoknak, a programokat mindenképpen el kellene küldeni mindenki 

részére, mert hátha a vidékről is feljönnének a pesti programokra és fordítva.  

 

Dr. Magyar Zoltán az Épületgépészeti Szakosztály elnöke, elmondja, hogy 

eredetileg több szakosztályból összevonva jött létre. A tevékenységi köre hiába lett 

nagyobb így, a programok és résztvevők sajnos kiöregedtek, egyetlen megoldást lát 

a fiatalok felé. Egy Ifjúsági Szakosztállyal közösen kellene programokat szervezni. 

A Szakosztály által tagjai lettünk a REHVA-nak, (nemzetközi kapcsolat), valamint 

az ÉTE többségi tulajdonosa a Magyar Épületgépészet Lapnak.  

 

Dr. Kiss Zsolt István a Marketing Szakosztály elnöke elmondja, hogy ő is 

diplomadíjjal került az ÉTE-be. Marketing szempontból népszerűsíteni kell az 

egyesületet. A szakosztály 20-25 fővel dolgozik, de sikerült egy jelentős fiatalítást 

végezniük. Ezt személyes hívó szóval érték el. Elmondja, hogy egyetért a szakmai 

szervezetekkel való együttműködéssel. Elmondja, hogy a Marketing szakosztály 

2014. november 27-én tartotta a Magyar Építőművészek Szövetsége Egészségügyi 

Munkabizottságával és a Semmelweis Egyetem Egészségügyi Menedzserképző 

Központjával közösen Egészségügyi Építészet + Marketing 2014 című 

konferenciáját, melyben körüljárták, milyen jelentőségűek lehetnek az építészeti 

elemek az egészségügy egyes területeinek marketingjében. Elmondja, hogy a 2014-

ben megkezdett Építészet + Marketing konferencia sorozatukat, 2015-ben is 

szeretnék folytatni. Idén a MÁV-val közösen szerveznek konferenciát. Szeretnének 

továbbképzéseket szervezni jogi szabályozási témában.  
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Uhrinyi Balázs hozzáteszi, hogy látszik, hogy sok a közös átfedés a szakosztályok 

között, ezért fontos az arculatát és marketingjét az egyesületnek megújítani.  

 

Mezei László a Veszprém Megyei Szervezet elnöke beszámol az elnökség 

tagjainak, hogy náluk a MTESZ a fő irány. A Székházat próbálják önálló jogi 

személyként megtartani. ÉTE alatt futó rendezvényeket nem tud mondani. A 

tervezett programot e-mailen fogja küldeni az egyesület részére.  

 

Újvári Miklós a Győr-Moson-Sopron Megyei Szervezet elnöke egy évre vállalta 

az elnöki tisztséget. Fiatalítani kell a szervezetet, elmondja, hogy ők 30 éve 

elkezdték az ifjúsági tagozat szervezését, de ez mindig rövid életű, mert a diákok 

végeznek az iskolában és azután már nem járnak vissza a szervezethez. Elmondja, 

hogy havonta tartanak vezetőségi ülést, mindenki a saját területéről hoz 

programokat. Havonta egy-kettő programot szerveznek. Jellemzően minden 

hónapban legalább egy kivitelezés látogató rendezvény szervezése van napirenden.  

Illetve különböző szakterületek, építési rendszerek, termékek bemutatkozására is 

biztosítanak lehetőséget. Az utolsó rendezvényükön (febr. 11.) a térbeli lézeres 

építésfelmérés lehetősége, műszerbemutatása, ill. BIM minőségbiztosítási 

rendszerbe való illesztése volt a téma. Céljaik között szerepel még két belföldi 

kirándulás szervezése, egyrészt Herendet és környékét, másrészt a Káli medencét 

célozva. Fontos törekvésük a győri Széchenyi István Egyetemmel elmúlt években 

egyre szorosabbá váló kapcsolatuk további erősítése. A rendezvényeik jelentős 

részének az egyetem biztosít helyet, mely lehetőség egyben biztosítja, hogy a 

fiatalok megismerjék az ÉTE tevékenységét. Ugyancsak fontos kapcsolatuk a Porta 

Speciosa Egyesület (http://www.portaspeciosa.hu/) Diákrendezvények, 

tanulmányutak, szakmai rendezvények fémjelzik a honlapjukon jól nyomon-

követhető tevékenységüket. 

 

Sztermen Péter a Hajdú-Bihar Megyei Szervezet elnöke elmondja, hogy 30-40 

fővel működnek. A programok helyszínét a KEVIÉP Zrt. biztosítja. Tervezett 

programjaik között épületlátogatások, különböző szakmai találkozók vannak. A fő 

céljaik az ismeretszerzés és a tapasztalatcsere.  

 

Semmelweis Ferenc a Szakértői Iroda elnöke beszámol arról, hogy az elmúlt évben 

ritkultak a szakértői megkeresések. Kéri, hogy az elnökség tagjai tegyék elérhetővé, 

hirdessék az iroda tevékenységét. Beszámol arról, hogy az Elnöki Tanácsadó 

Testület folyamatban van, eddig az egyesületre háruló feladatok rendszerezve lettek, 

ezek át lettek adva az elnökség tagjainak.  Elmondja, hogy az ISO9000 szervezeten 

belül az Építési ágazat elnöki tisztségét tölti be, ebben a szoros kapcsolatok 

ápolásáról volt szó, jelenleg ezt kell erősíteni. Az ÉTE számára igen előnyös lenne, 

ha közösen szerveznék a programokat, valamint ha az ÉTE átadná a 

programtervezetét az ISO9000 részére, és ugyanez fordítva. Javasolja, hogy az 

elnökségek között kellene egy szakmai eszmecsere. Javasolja, hogy 

diplomadíjakkal, hallgatói önkormányzatokkal erős kapcsolatot kell építeni.    
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Uhrinyi Balázs megköszöni a résztvevőknek a beszámolókat, valamint tájékoztatja 

őket, hogy miután az elnökség összegzi a hallottakat, mindenkit értesíteni fog a 

jövőt illetően. Az elnökség szűk körben folytatja tovább az ülést.  

 

2. Építéstudományi Egyesület gazdasági helyzete - Uhrinyi Balázs 

 

Uhrinyi Balázs tájékoztatja az elnökség tagjait, hogy a pénzügyi visszamérés 

alapján, jelenleg a tervezett egyéni tagdíjakból (1,5 millió forintból) befolyt 1,3 

millió forint, a jogi tagdíjakból (3,8 millió forintból) 1,2 millió forint, ami aggasztó, 

hogy 2 jogi tag felmondta a jogi tagságot, valamint a BME Épületszerkezettani 

Tanszék nem tud hozzájárulni az idei évhez. A Tus Kft. jelezte, hogy kifizeti a jogi 

tagsági díjat 1 millió forintot. A Fővárosi Vízművekkel kötött szakértői 

szerződésből jelenleg teljesítés alatt van 4 szakvélemény, amely 3,3 millió forintot 

jelent. Tehát áprilisig további 4,5 millió forint fog befolyni. Jelenleg 1,9 millió 

forint van a számlán, ezzel szemben 2,4 millió forint követelés van, ebből 1,4 millió 

forint a BME felé a tartozás. A BME-vel még nincs megállapodásunk, azonban az 

egyetem felajánlotta a részletfizetési lehetőséget, havi 200.000,- forintos 

részletekben. Uhrinyi Balázs szavazásra bocsájtja, hogy az egyesület kifizesse-e az 

első részletet, ami március végén esedékes.  

 

E-2015/1. (03.05.) sz. Elnökségi határozat: 

Az elnökség egyhangúlag elfogadta a BME felé irányuló havi 200.000,- forint 

részletfizetési javaslatot.  

 

Uhrinyi Balázs elmondja, hogy az egyesület folyamatos tárgyalásokat folytat az 

egyetemmel, hogy minél kedvezőbb megállapodást köthessünk.  

 

Uhrinyi Balázs tájékoztatja az elnökséget, hogy az éves működési költségünk 11 

millió forintra szűkült.  

 

Ábrahám Ferenc felkéri Uhrinyi Balázs főtitkárt, hogy készítse el vállalását, 

amelyben leírja, hogy az egyesület milyen feltételekkel van jelen a KÉSZ 

Irodaházban.  

 

3. Fővárosi Vízművek Zrt. együttműködés - jelenlegi állapot - Uhrinyi 

Balázs  

 

Uhrinyi Balázs tájékoztatja az elnökség tagjait, hogy a Fővárosi Vízművek Zrt.-vel 

kötött együttműködés alapján 11 témakörben kell az ÉTE–nek szakvéleményt 

készítenie, ebből 3 szakvéleményt elvégeztünk az előző évben, 1,5 millió forint 

értékben. Jelenleg teljesítés alatt van 4 szakvélemény, amely 3,3 millió forintot 

jelent április közepéig.  A következő adag június 30-án esedékes, november 30-án 

szállítjuk le az utolsó szakvéleményt. 
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4. Építéstudományi Egyesület Titkárságának költözése – Uhrinyi Balázs 

 

Uhrinyi Balázs beszámol arról, hogy az Egyesület elfogadta a Varga Mihály által 

felajánlott ingyenes iroda helyiséget a KÉSZ Holding Zrt. Irodaházában. 

2015.01.29-ével az egyesület átköltözött a 1095 Budapest, Mester utca 87. 2. em. 

D217-es KÉSZ Mester Irodaház épületébe.  

 

5. Alpár Ignác síremlék felújítása – jelenlegi állapot – Uhrinyi Balázs  

 

Uhrinyi Balázs tájékoztatást ad arról, hogy a 2015.02.15-én az elszámolást 

benyújtotta a Fővárosi Önkormányzat felé, egy szöveges beszámolót kell még 

elkészíteni. Az engedélyek beadásra kerültek a hatóságok felé. Az önkormányzat 

ígérte, hogy a kivitelezésre is adhat forrás lehetőséget.  

 

6. 2015. évi konferenciák – Barta Andrea 

 

Barta Andrea beszámol az idei év jelenleg szervezés alatt álló, illetve egy lezajlott 

rendezvényről.  

Építőipari Nívódíjasok- 2014 

2015.02.27-én került megrendezésre, a rendezvényen a 2014-ben Nívódíjat kapott 

10 építményt mutatták be az előadók.  

52 fő résztvevő jelent meg az eseményen, valamint 24 fő előadó volt jelen.  

Építők Napja Ünnepi Ülés 

Szervezőbizottsági ülés 2015.02.12-én megtörtént.  

Megbeszélve: időpont, június 5., helyszín: Vasas Székház, műsor - szervezés alatt. 

Barta Andrea elmondja, hogy a Közösségi Környezet Kollégium-működési 

támogatás pályázaton 2.808.108,- forintot pályáztunk meg, ez az összeg a két 

bejelentett munkavállaló éves nettó munkabére, ehhez 312.012,- önerővel kell 

rendelkeznünk. 

 

7. Egyebek 

 

Uhrinyi Balázs tájékoztatja az elnökség tagjait, hogy az előző elnökségi ülésen 

online szavazásra bocsájtott „Hajdu Miklós által szervezett külföldi konferencián 

való megjelenés”-t az elnökség szavazása alapján visszautasítja az egyesület. 

 

E-2015/2. (03.05.) sz. Elnökségi határozat: 

Az Elnökség tagjai egyhangúan kiválasztották a Küldöttközgyűlés időpontját: 

2015. 05. 28. 13:30, helyszín: BME K épület 250-es terem. 

 

Az Elnökség tagjai kitűzték a következő elnökségi ülés időpontját: 2015.04.16. 

 

Uhrinyi Balázs 

főtitkár 
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ÉPÍTÉSTUDOMÁNYI ÉS PROJEKTMENDZSER SZAKOSZTÁLY  

Időpont: 2015. március 27.  (péntek) 14
30

 

Helyszín:  BME Budapest XI. Műegyetem rkp. 3. II. em. 11. 

Téma:  Projektmenedzsment előadássorozat 71. és 72. előadása 

  Ingyenes, kreditpontos előadás  

Előadók: Kovács Endre „Digitális átállás komplex feladatának az előkészítése és 

megvalósítás teljes lebonyolítása, koordinációjának levezénylése” 

Gellér Ákos „A tartós biztonság alapja – Homlokzati hőszigetelő 

rendszerek dűbelezése” 

Szervező: Szádeczky-Kardoss Gábor titkár, mobil: +36-20/492-7018 vagy  

  +36-20/241-8543, e-mail: szadeczky_kardoss_gabor@yahoo.com  

 

 

ÉPÍTÉSTUDOMÁNYI ÉS PROJEKTMENDZSER SZAKOSZTÁLY  

Időpont: 2015. április 10.  (péntek) 14
30

 

Helyszín:  Budapest VIII. Rákóczi u. 57. 

Téma:  Műemléki épületlátogatás – Szlovák evangélikus templom,  

Luther-ház megtekintése 

Előadók: Angyal Tibor építész, Kőrösné dr. Mikis Márta helytörténész,  

Vízy László okl. építészmérnök, 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  

 

 

BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI SZERVEZET  

Időpont: 2015. április 22.  (szerda) 10
00 

Téma: Hell Szabadidőpark építés közbeni látogatása  

Találkozás: Tapolca 2-es busz végállomás, kb. 20 perces séta az építési terület 

Beruházó: Hell Energy Magyarország Kft., Szikszó 

Generál tervező-fővállalkozó: PEKA-BAU 2000 Kft., ügyvezető Pető György 

Kivitelező:  FK Raszter Zrt., Miskolc Demkó László főépítésvezető,  

 Berek Manó építésvezető 

Műszaki ellenőr: Káspi Attila 

Felelős: Ferenczy József Géza elnök, mobil: +36-30/2284-268 

Házigazda: Dankó Gyula titkár, mobil: + 36-20/203-2055 

 

 

BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI SZERVEZET ÉTE-KLUB 

Időpont: 2015. április 29. (szerda) 16ºº 

Helyszín: Szomjas Szerda kávézó Miskolc, Széchenyi u. 54. 

Téma: Miskolci építkezések és a munkaerő helyzet 

Felelős: Ferenczy József Géza elnök, mobil: +36-30/2284-268 

Házigazda: Dankó Gyula titkár, mobil: + 36-20/203-2055 

 

 

 

mailto:szadeczky_kardoss_gabor@yahoo.com
mailto:szadeczky_kardoss_gabor@yahoo.com
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2015. MÁRCIUS            HÍREK 

 

IN MEMORIAM 

 
 

1937. február 21.-én Pécsen született, 2015. március 05.-én Budapesten hunyt el. 

Az építészmérnöki, majd később a gazdasági mérnöki diplomáit a BME–en kapta 

meg. Az építőipari munkáját a Pest megyei Állami Építőipari Vállalatnál technikusi, 

majd építésvezetői és fő-építésvezető beosztásokban kezdte meg. Több komoly 

épület megépítését irányította, ezek között szakmailag kiemelkedő a budafoki két 

kísérleti alagútzsaluzatos pontlakóház, amely hazánkban az első ebben a 

technológiában. 

Később az ÉVM-ben irányította a műszaki fejlesztést, sokat segítette a hazai 

építőipar fejlődését. A minisztériumi munkát felcserélve a kivitelezéssel, a FŐSZER 

vezérigazgatói pozícióját vállalta el, és a vállalat felszámolásáig irányította a céget. 

Mint az MDF alapító tagja gazdasági–politikai pályán gyümölcsöztette tehetségét és 

tudását. 

1991 és 1994 között volt országgyűlési képviselő, a gazdasági bizottság elnöke.  

1994 és 1998 között a Fővárosi Közgyűlés képviselője, a Költségvetési és Adóügyi 

Albizottság elnöke és a Tulajdonosi Bizottság tagja volt. 

Széleskörű gazdaságszervezői tevékenységét jelzi, hogy 1991-ben alapító elnöke 

volt a Magyar Befektetési és Fejlesztési Rt.-nek, amely 1993-tól Magyar Fejlesztési 

Bankként működött. 1998 és 2000 között a MÁV Rt. Igazgatóság elnöke, a magyar 

vasútreform miniszteri biztosa volt. 

Megalapítja a MASZERT, mely generálkivitelező cég nagyon komoly épületek 

komplett kivitelezését végezte el, a vállalt határidőkre, jó minőségben. 

Az ÉTE Építéskivitelezési Szakosztályának 1961 óta aktív tagja. 2004 és 2008 

között az Építéstudományi Egyesület elnöke volt.  

1991 és 1998 között a Magyar Gazdasági Kamara, majd a Magyar  Munkaadói 

Szövetség alelnöke, 1997 és 2000 között a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara 

elnökségi tagja, a Deák Ferenc Társaság alapító tagja volt. 

Kiemelkedő építőipari és gazdasági tevékenységét Lechner Ödön díjjal ismerte el a 

szakma. 

Munkásságáért 2007-ben a Magyar Köztársasági Érdemrend Tiszti keresztje polgári 

tagozat kitüntetésben részesült. 

Takácsy Gyula halálával kiváló kollegát vesztettünk el, emlékét az építőipari 

szakma nagy tisztelettel megőrzi. 
                                                                        Mikó Imre 

                                                      okl. építész és gazdasági mérnök 

Építéskivitelezési és Tervesési Szakosztály 

 

Takácsy Gyula (1937-2015)  

okl. építészmérnök, okl. gazdasági mérnök,  

az első parlament MDF-es képviselője  
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IN MEMORIAM  

 

Dr. Nagy Pál (1928-2015) 

okl. építészmérnök 
 

 

 

 

 

Az egyesület vezetése és tagsága megdöbbenéssel értesült arról, hogy a ny. 

műegyetemi docens rövid szenvedés után 2015. február 24-én eltávozott körünkből. 

Budapesten született, építészmérnöki oklevelét 1951-ben szerezte meg a Budapesti 

Műszaki Egyetemen. A diploma megszerzése után az ÉVM. 45-ös Építőipari 

Vállalatnál helyezkedett el, ahol rövidesen építésvezetői beosztásban dolgozott, s 

irányította budapesti lakóépületek kivitelezését.  

1958-1961 között az Építésügyi Minisztérium állományába került főmérnöki 

beosztásban, megszerezve itt az ágazati irányításban fontos ismereteket. 1961-től a 

BME Építéskivitelezési Tanszékén adjunktusként, majd 1976-tól egyetemi 

docensként kapcsolódott be az oktatói munkába. 1955-től óraadó. Arra törekedett, 

hogy a hallgatókkal megismertesse a különböző építőipari technológiákat, 

szervezési ismereteket, felkészítve őket a végzés utáni évekre. Fáradhatatlanul 

szervezte a végzett szakemberek továbbképzését, a szakmérnök képzést, a doktori 

cselekmények elérését. Megjelent az Alaptechnológiák c. egyetemi jegyzete. 

Tudományos tevékenységet különböző szervezési témakörökben végzett. 

Foglalkozott az előregyártott elemek száraz kapcsolataival, nyersbeton 

felületképzés technológiai kísérleteivel, a falazóblokkal. Technikai, ill. építészeti 

címszavakat szerkesztett a Műszaki Lexikonba, a Magyar Nagylexikonba. Írt 

szakkönyvekbe fejezeteket és öt folyóiratba cikket. Lektorált négy szakkönyvet. 

1965-ben műszaki doktori címet szerzett. Tervezői tevékenysége széleskörű. 

Nevéhez fűződik többek között a Celldömölki Volán telep, a gazdagréti és a kispesti 

bevásárló központ stb. Igazságügyi szakértő volt, kényes szabadalmi vitákat tudott 

lerendezni a felek megelégedésére. A szakmától nem kívánt elszakadni, ezért 

rendszeresen vállalt műszaki ellenőri feladatokat. Ezek körében megemlítendők a 

Kapás utcai Rendelőintézet felújítása, a Szent István Kórház Égési Osztályánál a 

Hospis részleg kialakítása, XII. Böszörményi úti ref. templom és a Budakeszi új 

templomok építése. 

Az Építéstudományi Egyesületnek 1961 óta aktív tagja volt, belépéskor az 

Építéskivitelezési Szakosztályt választotta. Ennek több cikluson keresztül haláláig 

vezetőségi tagja volt, 2007 óta dolgozott a Díjbizottságban. Választmányi tagként 

segítette az egyesület hatékonyabb munkáját. Az egyesület 1986-ban ÉTE 

Érdeméremmel, 1998-ban Alpár Díjjal ismerte el kiemelkedő munkáját. Az 

Egyetem Szenátusa 2003-ban Aranydiplomával, 2013-ban gyémántdiploma 

adományozásával ismerte el értékes tevékenységét.  

Emlékét tisztelettel és szeretettel megőrizzük 
         dr. Nacsa János 

Építéskivitelezési és Tervesési Szakosztály 
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BESZÁMOLÓ A GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI SZERVEZET 

ÉPÜLETLÁTOGATÁSÁRÓL 

 

2015. március 18-án került sor, a Győr-Moson-Sopron megyei Építéstudományi 

Egyesület 2015. évi második rendezvényére, építéshelyszíni látogatási céllal a győri 

Széchenyi István Egyetem új kosárlabda csarnokának kivitelezési helyszínén.  

A rendezvényen 25 fő feletti létszám vett részt, melynek jelentős részét az 

egyetemen tanuló mérnökhallgatók tették ki. 

Házigazdáink ismertették a projekt megvalósulási folyamatát. Bevezetőként Ráskai 

Péter úr, a Comfort Tervező Kft. építész vezető tervezője mutatta be az épületet 

főbb paramétereivel, tervezési szempontjaival, majd Lipi László úr, a Széchenyi 

István Egyetem Műszaki Ellátási és Fejlesztési Igazgatójától hallhattuk a beruházási 

folyamatokról.  Ezt követően Szakács Géza úr a kivitelező GLOBÁL Kft. műszaki 

igazgatója mutatta be a kivitelezés részleteit, érdekességeit és jártuk be közösen az 

építkezést.  A résztvevők érdeklődő kérdései, aktivitása a rendezvény sikerességéről 

tanúskodott.  

 

   

    

Róth Ernő 

Győr-Moson-Sopron megyei Szervezet szervező titkár 

Lekics Gábor 

Győr-Moson-Sopron megyei Szervezet titkár 
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PROJEKTMENEDZSER ELŐADÁSSOROZAT - BESZÁMOLÓ 

 

Egyesületünk Építéstudományi és Projektmenedzser Szakosztálya működésének 

hatékonyabbá tétele érdekében Munkacsoportokat szervezett. 

A 2015.02.27- i Projektmenedzser előadássorozaton, ezek közül kettő is 

prezentációt tartott. 

 

   
 

A 69. előadást Szulyovszky Gábor (Pedrano Holding Kft. ügyvezető  igazgató) 

tartotta „Projektmenedzser szabvány bevezetésének körülményei” címmel. 

A résztvevők tájékoztatást kaptak az ISO 21500 Szabvány magyarországi 

bevezetéséről. Világossá tette az elvárt igényt, azaz „Hogyan tartsuk be a 

nemzetközi elvárásokat”! Megjelölte az „Alapelveket (PMBOK kiegészítő)” és a 

“Követendő irányokat”. 

 

     
 

A 70. előadást Szulyovszky László (igazságügyi építész szakértő) tartotta: 

“Építésbiológia fontossága új és régi lakásépítési projekteknél” témakörben. 

Egyidejűleg felvázolta az ÉPSZ Építésbiológiai Munkacsoport elképzeléseit. 

Sokszínű előadói habitusával megnyerte a hallgatóságát. Kutatási eredményeit 

tapasztalati alapon összegezte a radioaktív és elektromos sugárterhelések 

vonatkozásában. Külön kitért az azbeszt veszélyeire. Felhívta a figyelmet az épített 

környezetünkben lévő egyéb káros hatásokra, különösen a penészgombák egészség 

károsító tulajdonságaira. 
Beszámoló és fotó: Csényi Sándor 

 


