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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. III. em. 315. (KÉSZ Udvarház) 

 
 

 
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 AZ ÜNNEPEK ALATT 
2015. december 18-tól 2016. január 3-ig zárva lesz. 

Munkakezdés: 2016. január 4. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Felelős szerkesztő: Uhrinyi Balázs főtitkár 
Szerkesztő: Dérné Ficze Judit 

A 2016. január-februári 
Hírmondóban megjelenő 

 

programok,  hírek, illetve tájékoztatók 

 

   leadási határideje: 2016. január 11.   

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

az Építéstudományi Egyesület 2015. december 1-i 

Elnökségi üléséről 

 

 

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

Szádeczky-Kardoss Gábor, Sztermen Péter, Ábrahám Ferenc, Dr. Becker Gábor, 

Dr. Magyar Zoltán, Mezei László 

Nem jelent meg: Varga Mihály, Töreky Balázs, Loppert Zoltán, Magyar János 

Kimentést kért: Dr. Dombay Gábor 

Meghívottként: Semmelweis Ferenc, Dévai Zoltán, Dérné Ficze Judit, Barta 

Andrea 

 

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

Mihály terem 

 

1. Építéstudományi Egyesület gazdasági helyzete – Uhrinyi Balázs 

 

Uhrinyi Balázs tájékoztatja a megjelenteket, hogy a 2015-ös évben a rendes 

tagdíjakból befolyó összeg meghaladta a vártat, viszont a jogi tagdíjak összege nem 

érkezett be teljes mértékben. A 2015-ös tervben a pályázati bevétel túl magasra lett 

becsülve, de ennek ellenére ebben az évben az egyesület magának tudhatott egy 1 

millió forintos pályázati bevételt a titkárság munkájának köszönhetően. A 

konferenciákból volt egy 2,5 millió forintos árbevétel, de sajnos ezzel nyereséget 

nem tudott termelni az egyesület. A Magyar Épületgépészet sikeres működésének 

köszönhetően a nyereségéből osztalék kifizetés történt, 666 ezer forint, melyet a 

Magyar Építőipar folyóirat támogatására használt fel az ÉTE. A működési költségek 

közel 15 millió forintra rúgnak, a rendezvényeknél láthatóan 150 ezer forintos 

vesztesége keletkezett az egyesületnek. Az egyéb kötelezettségek és tartozások 

magukba foglalják a Budapesti Műszaki Egyetem felé fennálló tartozást, mely 

971ezer forint. Az Egyesület az év végén támogatásként kapott 200 ezer forintot az 

Óbuda-Újlak Zrt.-től, 300 ezer forintot az Óbuda Építész Stúdió Kft.-től és 200 ezer 

forint az Újlaki Építő Kft.-től. Az Egyesület a 2015-ös évre még 2 millió forint 

bevételt vár, amennyiben ez realizálódik, akkor pozitívan zárja a 2015. évet.  

 

2. 2016. évi gazdasági terv javaslatok 

 

Uhrinyi Balázs beszámol a 2016. évi gazdasági terv részleteiről, elmondja, hogy a 

rendes tagdíjak várt bevétele hasonlóan a tavalyihoz 1,7 millió forint, a jogi 

tagdíjakban azonban egy 1 milliós csökkenésre számíthat az Egyesület. A pályázati 

bevételeket realizálva 1 millió forint összeggel számol, a Magyar Építőipar Kft.-től 

200 ezer forintos tartozásrendezést vár el, remélve, hogy a 2016-os évben a kiadó 

bevétele megnövekszik. Az elhangzottak alapján a működési oldalon bevételként 9 

millió forint tervezhető,  amivel szemben a  működési kiadások 11,5 millió forintra  
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rúgnak, a különbség 2,3 millió forint, melyet ellensúlyozni tud majd, hogy a 2016-

os évre olyan rendezvényeket tervez az Egyesület, melyekből nyereséget tud 

termelni, valamint a szakértői bevételeket is szeretné tovább növelni. A 2016-os 

évben a KÉSZ FM Zrt.-nek készít az egyesület szakértői munkát, valamint a 

Fővárosi Vízművek Zrt.-vel kötött együttműködésből fennmaradt 1millió forint 

2016-ban realizálódik.  

Dr. Nagyunyomi-Sényi Gábor tájékoztatja az elnökség tagjait arról, hogy Dr. 

Becker Gáborral közösen felkeresték Füleky Zsolt építésügyi helyettes államtitkár 

urat, akitől elsősorban a Magyar Építőipar Kiadó Kft. részére kértek támogatást, de 

az egyesület munkáját és tevékenységét is bemutatták. Ezzel kapcsolatban az 

Egyesület küldött Füleky Zsolt részére egy beadványt is, amelynek az eredménye az 

lett, hogy az ÉMI kapott egy szóbeli felkérést a miniszterelnökségtől, hogy 

foglalkozzanak az egyesülettel mélyrehatóbban és nézzék meg a lehetőségeiket. 

Elmondja, hogy még idén további tárgyalásokat fognak folytatni az ÉMI-vel, vagy a 

Magyar Építőipar Kiadó Kft.-ben üzletrészvásárlással, vagy szakmai cikkek 

megjelentetésével járulna hozzá a kiadó működéséhez, valamint pénzbeni 

hozzájárulással az ÉTE felé, akár jogi tagként, akár szakértői felkéréssel.  

A Fővárosi Vízművek Zrt.-vel egyelőre nincsen további várható megállapodás 

szakértői munkák elvégzésére.  

Uhrinyi Balázs elmondja, hogy az egyesületnek kezelni kell a fennálló 

kötelezettségeit is, egy 5,8 millió forintos adósságállományt kell az egyesületnek 

rendeznie, melyben a partnerek együttműködésére számít. 

Semmelweis Ferenc Uhrinyi Balázs által felvázolt ÉTE tartozásrendezését és a 

partnerek együttműködésének lehetőségét szeretné tisztán látni.  

Dr. Nagyunyomi-Sényi Gábor elmondja, hogy az egyesület sajnos nincs olyan 

gazdasági helyzetben, hogy a tartozásait a közeljövőben ki tudja egyenlíteni.   

Uhrinyi Balázs reagálva a kérdésre, szintén elmondja, hogy a több mint 4 millió 

forintos tartozást nagyon csekély eséllyel tudja az Egyesület a közeljövőben 

rendezni. A partnereket elsősorban türelemre kéri az Egyesület, valamint olyan 

megoldásra, amiben ezek az összegek támogatássá fordulnak át. 

Sztermen Péter kéri, hogy a Keviép Kft.-től kapott összeget támogatásként számolja 

el az ÉTE.   

Semmelweis Ferenc a Kárpátber Kft. nevében elmondja, hogy nem tud lemondani 

erről az összegről, ezért türelemmel várja, hogy az Egyesület olyan anyagi 

helyzetbe kerüljön, hogy a fennálló tartozását ki tudja egyenlíteni.  

Dr. Magyar Zoltán a Comfort Consulting Kft. nevében elmondja, hogy hasonlóan a 

Kárpátber Kft.-hez várja azt az anyagi helyzetet, amikor majd az egyesület képes 

lesz ezt az összeget visszafizetni. Hozzáteszi, hogy a 2015-ös REHVA tagdíj 

felének kifizetését vállalja, a másik felét az MMK kifizeti, és a 2016. évtől az MMK 

a teljes díjat átvállalja.  

Lipcsei Gábor megemlíti, hogy a támogatók között elsősorban csak magasépítés 

vagy generál kivitelezés körébe tartozó vállalatokat látni. Az Egyesületnek fontos 

lenne,   ha   legalább  a  gépész  nemzetközi   szervezethez  való   tartozásunknak  a  
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támogatása jelen lenne, valamint az ebben az ágazatban lévő vállalatok közül is 

támogatókat kellene találni. 

Ábrahám Ferenc hozzáteszi, hogy erkölcsileg különösen a BME felé fennálló 

tartozást tartja elfogadhatatlannak, kéri, hogy az Egyesület lehetőségeihez mérten, 

minden hónapban törlessze a tartozást. Felajánlja, hogy az Ábrahám Építész Iroda 

Kft. hamarabb megküldi a 2016-os jogi tagdíját, ha az Egyesületnek szüksége van 

rá. 

 

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

 

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

kötött keretszerződésben foglalt 11 szakvéleményből 10 elkészült, egyetlen 

szakvélemény elkészítése marad a jövő évre, melynek összege 1millió forint. 

 

4. ÉTE arculatváltás- Uhrinyi Balázs 

 

Pintyőke Marcell a CME Hungary Zrt. képviseletében bemutatja az elkészült és 

korábban az elnökség által kiválogatott logó verziókat, melyekből az elnökség tagjai 

kiválasztják a megfelelőt, majd annak színkombinációját. 

Uhrinyi Balázs szavazásra bocsájtja az ÉTE új logójának kiválasztását. Az 

elnökség, döntő többsége a C variációt választotta, 6 igen 1 nem és 1 tartózkodik 

szavazattal. 

 

E-2015/4. (12.01.) sz. Elnökségi határozat 

Az elnökség kiválasztotta az egyesület új logóját. 

 

Pintyőke Marcell kéri, hogy a folyamatos munka érdekében az elnökség jelöljön ki 

egy kapcsolattartót.  

Uhrinyi Balázs javasolja, hogy ez a személy Lipcsei Gábor legyen. 

Uhrinyi Balázs szavazásra bocsájtja, a kontaktszemély kiválasztását.  

 

E-2015/5. (12.01.) sz. Elnökségi határozat 

Az elnökség 7 igen szavazattal az arculat további kialakításánál kapcsolattartónak 

Lipcsei Gábort választotta.  

 

Szádeczky-Kardoss Gábor és Ábrahám Ferenc elmondja, hogy programokkal, 

tevékenységekkel kell megtölteni az ÉTE-t. 

Szádeczky-Kardoss Gábor kiosztotta a 2015-ös évben általa készített szakosztály 

programjait és logóit. 

 

5. 2016. évi konferenciákra javaslat 

 

Uhrinyi Balázs beszámol arról, hogy az idei évben egyetlen konferencia volt 

megtartva,  és  az  is  veszteséggel  zárult.  A  jövő  évre 15 konferenciára számít, de  
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ezeknek nyereséggel kell zárulniuk. Javasolja, hogy egy külső céget kellene 

bevonni, aki nyilván a konferencia sikeressége alapján kerülne díjazásra, aki 

marketinget tenne a konferenciák mellé.  

Ábrahám Ferenc reagálva a javaslatra, elmondja, hogy az egyesületnek olyan 

területet kell keresni, amiben az ÉTE kimagaslóan tud teljesíteni, a fontos az, ha az 

Egyesület magának szervezi meg a rendezvényt, akkor nála marad a bevétel is. A 

szakosztályoknak és az elnökségnek közösen kell a szervezést és a tartalmat 

előkészíteni, valamint csak olyan konferenciákat szabadna szervezni, amelynek 

előzetes költségvetése van.  

Semmelweis Ferenc elmondja, hogy az ő véleménye szerint 

kiállítókkal/támogatókkal kell a rendezvényeket szervezni. Szerinte a kiállításokat 

lehet eladni, a rendezvényekhez kiállítást kellene társítani, mert ez látványos, és 

ezeket a helyeket a kiállítók megfizetik. Valamint szakmai tartalmat csak a 

szakosztályokkal lehet összerakni. 

Szádeczky-Kardoss Gábor úgy látja, hogy amíg nincs tartalom, nincs rendezvény 

sem. 

Dr. Becker Gábor elmondja, hogy három dolog kell a jó konferenciához: nagyon jó 

téma, nagyon jó kiugró előadóval, támogató/szponzor, kreditpont. Amennyiben ez a 

három dolog nincs meg, akkor a rendezvény maximum 25-30 fős lesz.  

Lipcsei Gábor javasolja, hogy a 2016-os évre az elnökség készítsen éves 

munkatervet, melyhez év elejére minden elnökségi tag tematika javaslatokkal 

készüljön, a tervszerűség fontos az ÉTE jó működéséhez.   

Dr. Becker Gábor és Semmelweis Ferenc egyaránt azt javasolják, hogy más 

szervezetekkel közösen kellene szerveznie az ÉTE-nek konferenciákat.  

Dr. Magyar Zoltán javasolja, hogy társszervezőként is jelen kellene lennie az 

Egyesületnek több különböző rendezvényen. 

Ábrahám Ferenc és Semmelweis Ferenc egyaránt elmondja, hogy mindkettő 

kamarával szoros kapcsolatot kell ápolni, meg kell tölteni a már meglévő 

megállapodásokat tartalommal.  

Sztermen Péter reagálva az elmondottakra felteszi a kérdést, hogy az ÉTE mit tud 

adni a belépőknek, a támogatóknak, miért jó nekik, hogy belépnek, vagy 

támogatnak. Szerinte az Egyesületnek ki kell emelkednie a tömegből, vagy 

különben olyan lesz, mint a többi, ehhez három dologgal lehet szerinte befolyásolni 

az embereket, a kapcsolatépítés, egyfajta elvárás, hogy országos szinten is jobban 

lehet így a kapcsolatot felvenni másokkal, valamint a rendezvények érdekessége, és 

a szakértések. Ezekkel lehet eladni az ÉTE-t.  

Uhrinyi Balázs egyetért, meg kell erősödnie az Egyesületnek, saját erejéből. Olyan 

konferenciákat kell szervezni, amelyről mindenkinek egyértelmű, hogy az ÉTE által 

szervezett program.  

Lipcsei Gábor javasolja, hogy 2015. december 15-ig minden elnökségi tag, és 2016. 

január 6-ig a szervezeti egységek vezetői is küldjék be tematikai javaslataikat az 

egyesületnek. 
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6. Elnökség összetételének és tevékenységének felülvizsgálata – Nagyunyomi-

Sényi Gábor 

 

Dr. Nagyunyomi-Sényi Gábor beszámol arról, hogy az elnökségi tagok között, 

sajnos vannak olyan tagok, akik kevésbé tudják segíteni az elnökség munkáját. 

Felül kell vizsgálni az elnökség összetételének és tevékenységének jelenlegi 

állapotát. Levélben kell megkeresni az elnökség tagjait, hogy tegyenek javaslatot 

olyan programokra, amelyek segítik az egyesület fennmaradását. Amennyiben nem 

érkezik javaslat, ötlet, úgy megköszönjük az eddig végzett munkájukat az 

elnökségben. 

Uhrinyi Balázs beszámol arról, hogy Varga Mihály társelnökkel folytatott 

megbeszélés során, ő a társelnöki pozícióról lemond, ettől függetlenül a támogatását 

az Egyesület számára továbbra is fenntartja.  

Dr. Nagyunyomi-Sényi Gábor felkéri Mezei Lászlót, hogy számoljon be a további 

terveiről, hogyan tudja az elnökség munkáját tevékenyen segíteni. 

Mezei László reagálva a kérésre, elmondja, hogy Veszprémben a MTESZ-hez 

csatlakozva kiválóan működik az egyesület. Úgy látja, hogy a regionális programok 

nagyon el vannak maradva, jövő évre országos szakmai programot szervezne, ennek 

építési, városrendezési és aktuális témája lenne. Ígérte, hogy megküldi, az egyesület 

részére a 2016. évi programterveztet, valamint összefoglalja az elnökségben végzett 

jövőben terveit. 

Uhrinyi Balázs elmondja, hogy a többi elnökségi tagot személyesen fogják 

megkeresni. Varga Mihály társelnök helyére olyan személyt kell behozni a 

szakmából, aki ezt a szakmai munkát a kapcsolatrendszerével, az anyagi hátterével 

tudja támogatni, ennek kapcsán várja az elnökség javaslatát. 

 

7. Egyebek / Kitüntetések elismerése – Nagyunyomi-Sényi Gábor 

 

Dr. Nagyunyomi-Sényi Gábor tájékoztatja az elnökség tagjait, arról, hogy az 

egyesület egy tagjáról Dr. Nacsa Jánosról és családjáról megjelent egy cikk a 

Műszaki Egyetem újságjában, ehhez gratulál az elnökség. Valamint gratulál Dr. 

Becker Gábornak a hallgatói elismeréséért, amelyet az építész karon végzett 

kimagasló munkájáért kapott, ahol első helyezést, egyetemi szinten nyolcadik 

helyezést ért el.   

Szádeczky-Kardoss Gábor hozzáteszi, hogy szeretné megköszönni Lipcsei 

Gábornak, hogy idén is támogatta, hogy az egyesület részt vehessen a 

Projektmenedzsment Kiválóság Tábla Kuratóriumában.  

 

Az elnökség a következő ülését 2016. január 14.-re tervezi. 

 

Uhrinyi Balázs 

 főtitkár 
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ÉPÍTÉSKIVITELEZÉSI ÉS TERVEZÉSI SZAKOSZTÁLY – ÉTE KLUB 

Időpont: 2015. december 15.  (kedd) 15
00 

     

Helyszín:  BME Budapest XI. Műegyetem rkp. 3. „K” épület II. em. 11. 

Téma:  Izraeli nagykörút „Krisztus földi útja” vetítettképes előadás  

Előadó:  Mikó Imre okl. építész, gazdasági mérnök tart előadást Izraelben 

megtett nagykörútjáról. Az előadás 390 db képpel röviden ismerteti az 

ország történelmét, földrajzát és a mai hétköznapi életet.  

Szervező:  Mikó Imre, e-mail: miko.imre@freemail.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! 
 

 

BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI SZERVEZET ÉTE-KLUB 

Időpont: 2015. december 16. (szerda) 16ºº 

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

Téma: Miskolci fejlesztések, aktuális események 

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

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

 

 

PROGRAMELŐZETES 
 

 

ÉPÍTÉSTUDOMÁNYI ÉS PROJEKTMENDZSER SZAKOSZTÁLY  

Időpont: 2016. január 29.  (péntek) 15
00

 

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

Téma:  Projektmenedzsment előadássorozat 87. és 88. előadása 

  Ingyenes, kreditpontos előadás  

Előadók: Zajti Gábor és Zajti Ferenc „Az építészet Bartókja – Medgyaszay 

István” c. dokumentumfilm bemutatása 

Ládonyiné Bartha Gabriella „Medgyaszay István hadikiállítás 

tervezési tevékenysége Lembergben és Budapesten a családi levelezések 

alapján” 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:miko.imre@freemail.hu
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ÉPÍTÉSTUDOMÁNYI ÉS PROJEKTMENDZSER SZAKOSZTÁLY  

Időpont: 2016. február 12. (péntek) 15
30

 - 18
30 

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

Téma:  Építéstudományi és Projektmenedzser Szakosztály  

2. Konferenciája (Kreditpontos konferencia) 

 

A konferencia programja: 

 

Megnyitó, bevezető 14:30-14:40 

Dr. habil Becker Gábor Phd, DLA BME Építészmérnöki Kar, 

Épületszerkezettani Tanszék, egyetemi tanár, tanszékvezető  

 

Szádeczky-Kardoss Gábor levezető elnök megnyitója 

 

1. Előadás 14:40-15:10 

Előadó: Szádeczky-Kardoss Gábor  

Előadás címe: Lakásépítési szerkezetépítések és építéstechnológiai szerkezetek, 

építési anyagok ismertetése 

 

2. Előadás 15:13-15:43 

Előadó: Dr. Orbán József  

Előadás címe: I. Épített környezetünk természetes radioaktivitása  

 

3.Előadás 15:43-16:13 

Előadó: Dr. Orbán József  

Előadás címe: II. Épített környezetünk természetes radioaktivitása  
  

Szünet: 16:13.-16:20.  
 

4. Előadás 16:20-16:50 

Előadó: Szulyovszky László  

Előadás címe: Építésbiológiai kockázatok a különféle hazai építési anyagoknál 

és a különféle építési technológiáknál  

  

5. Előadás 16:53-17:23 

Előadó: Salacz István  

Előadás címe: Kárpát-medence speciális geológiai adottságai és építésbiológiai 

vonatkozásai, különösen a Kárpát-medencei agyagokkal kapcsolatosan 

 

6. Előadás 17:26-17:56 

Előadó: Szulyovszky László  

Előadás címe: Különféle építésbiológiai hatások és különféle építésbiológiai 

ellenhatások vizsgálata 

 

7. Konferencia zárása 17:59-18:25  
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Az Építéstudományi Egyesület 2015. évi DIPLOMA DÍJ pályázatának nyertesei 

 

A pályázatra 16 diplomaterv érkezett. A zsűri áttanulmányozta és értékelte a pályázók 

és konzulenseik munkáját. A közel azonos színvonalú értékes diplomatervek 

elbírálásánál a zsűri a korszerű témájú tanulmányokat, illetve alkotóikat jutalmazta 

Diploma Díjjal. 

 

A 2015. évi Diploma Díj pályázat nyertesei a meghirdetett témakörökben: 

 

I. Épületrehabilitáció 

Elter Andrea: Ipari parkok rozsdaövezetben 

Szent István Egyetem Ybl Miklós Építéstudományi Kar 

Konzulens: Strábel József, Elter Helga 

 

II. Épületszerkezetek 

Sághegyi Adél Laura: Fémszobrász műhelyek kiviteli dokumentációja Cor-ten acél 

burkolatok 

Pécsi Tudományegyetem 

Konzulens: dr. Perényi László, dr. Rétfalvi Donát, dr. Fülöp László, Szabó Imre 

Gábor 

 

III. Tartószerkezetek – alapozás 

Boross Péter: Acélszerkezeti elemek valós és névleges szilárdsági méretjellemzői 

közötti eltérés hatásainak vizsgálata 

Szent István Egyetem Ybl Miklós Építéstudományi Kar 

Konzulens: Horváth Katalin 

 

IV. Épületgépészet 

Bota Milán Tamás: Családi ház hőellátása megújuló energiaforrásokkal 

Debreceni Egyetem 

Konzulens: dr. Kalmár Ferenc, Szilágyi Sándor 

 

V. Mérnöki létesítmények 

Jakab Szabolcs: Biológiai műtárgy tervezése a nagykanizsai szennyvíztisztító telep 

bővítéséhez 

Szent István Egyetem Ybl Miklós Építéstudományi Kar 

Konzulens: Frigli Tibor, Takács Csaba 

 

VI. Építésszervezés 

Takács Norbert: Gödöllői Egyetem tornacsarnok kivitelezési dokumentációja 

Szent István Egyetem Ybl Miklós Építéstudományi Kar 

Konzulens: Velősy András 

 

 



11 

 

2015. DECEMBER        EGYESÜLETI ÉLET 

 

Az alább felsorolt tanulmányok szerzői jegyzőkönyvi dicséretben részesültek: 
 

I. Épületrehabilitáció 

Horváth Írisz Dóra: A fenntarthatóság, mint marketingelőny az építőiparban 

Szent István Egyetem Ybl Miklós Építéstudományi Kar 

Konzulens: Balló Zsófia PhD 

II. Épületszerkezetek 

Czileczki János: Építőanyagok és szendvicsszerkezetek hővezetési tényezőjének 

mérése 

Debreceni Egyetem 

Konzulens: dr. Lakatos Ádám, Zolnai György,  

Fenyvesi Dániel: Citerakészítő műhely 

Pécsi Tudományegyetem 

Konzulens: dr. Boros Ágnes, dr. Al-Hilal Safáa 

III. Tartószerkezetek – alapozás 

Kovács Attila: Hídfő alapozásának tervezése, egyedi cölöpteherbírás számítási 

módszerek alkalmazásával 

Szent István Egyetem Ybl Miklós Építéstudományi Kar 

Konzulens: dr. Horváth-Kálmán Eszter, dr. Tompai Zoltán 

Németh Balázs: Kéthajós csarnok tervezése  

Szent István Egyetem Ybl Miklós Építéstudományi Kar 

Konzulens: Horváth Katalin 

Puskás János: Békéscsaba, volt „Patyolat” üzem területének környezeti 

kármentesítéséhez résfalas munkatérhatárolás tervezése 

Szent István Egyetem Ybl Miklós Építéstudományi Kar 

Konzulens: Firgli Tibor, Erdész Béla 

Utasi Gábor: Acélszerkezetű csarnokok tervezése 

Szent István Egyetem Ybl Miklós Építéstudományi Kar 

Konzulens: Horváth Katalin 

IV. Épületgépészet 

Göröcs Ádám: Hotel épület fűtési rendserének tervezése talajszondás rendszer 

alkalmazásával 

Debreceni Egyetem 

Konzulens: Bodó Béla, Szabó Attila 

V. Mérnöki létesítmények 

Zsoldos Szabina: Talajjavítási, talajstabilizálás módszerek, geoműanyagok 

alkalmazása, támfal tervezés 

Szent István Egyetem Ybl Miklós Építéstudományi Kar 

Konzulens: Kecskés Gábor, Tóth Gergő 

VI. Építésszervezés 

Vedres Béla: Gödöllői látogatóközpont szervezési dokumentációja 

Szent István Egyetem Ybl Miklós Építéstudományi Kar 

Konzulens: Velősy András 
Tóti Magda 

Alpár díjas, a zsűri elnöke 
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A GYŐRI SZERVEZET BESZÁMOLÓJA A LEIER ÉPÜLETLÁTOGATÁSRÓL 

 

2015. 11. 24-én nagyszámú érdeklődő társaságában lezajlott az átadás alatt lévő Schlichter 

üzletház és a jelenleg épülő Leier City Center hátsó épületének látogatása. 

A Győr belvárosában lévő fejlesztések szépen illeszkednek a város szövetébe, és a műemléki 

környezetbe is. Mindkét épületnél helyet kaptak a tervezésben és a kivitelezésben is a 

műemléki szempontok. A Schlichter üzletháznál három oromfalat kellett megtartani az 

eredetileg a telken álló házcsoportból. Ez nehéz feladat elé állította a szakembereket, hiszen 

nagyon leromlott állapotban voltak a falak, ráadásul az egyik a mélygarázs alapgödrének 

kialakítása közben össze is dőlt. Ezért a teljes lebontás és újraépítés mellett döntöttek a 

kivitelezők. Az így megtartott műemléki falakhoz remekül illeszkedik az épület többi része is. 

A benne kialakított üzletek döntő többsége már gazdára talált, látogatásunk idején már a 

beköltözés zajlott. 

 
 

A Leier City Center az elmúlt években folyamatos megújuláson esett át. A régi Frigyes 

laktanya Győr belvárosának egyik legszebb épületegyüttese, mely méltán kapta vissza régi 

fényét. A most építés alatt álló volt lőporraktár az utolsó eleme ennek az épületegyüttesnek. A 

műemléki épület mellé új toldalék került Leier kéregelemes panelekből.  

 

         
 

A kivitelezéseken a Leier Hungária Kft. részéről Varga Tamás ingatlanhasznosítási 

osztályvezető és Magyar Gábor statikus tervező vezette végig csapatunkat. A rendezvényen a 

megjelent 25-30 fő jelentős részét a Széchenyi István Egyetem építész és építőmérnök 

hallgatói tették ki, kiegészülve az építőipari szakma más területeiről érkezett szakemberekkel. 

Az épületbejárások során sok hasznos információ elhangzott, és az interaktív jellegnek 

köszönhetően sok kérdésre is választ kaptak az érdeklődők. 

Lekics Gábor 

a győri szervezeti titkára 
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IN MEMORIAM 
 

Simay Jenő Pál (1933-2015) 
okl.mérnök, okl.gazdasági mérnök 
 

Budapesten született, a család Erdélyből települt át az I. Világháború 

után. Az Építőipari és Közlekedési Műszaki Egyetem mérnöki karán 

szerezte meg oklevelét. Már egyetemi hallgatóként érlelődött benne 

az elhatározás, hogy jövőjét a kivitelező építőiparban képzeli el, 

elhatározásához szakmai munkássága során végig hű is maradt. A 

diploma megszerzése után a 26. Állami Építőipari Vállalatnál 

helyezkedett el beosztott mérnökként. Dolgozott a Dunai Vasmű 

Meleghengermű alapozásánál, majd 1957 nyarától a Mohácsi 

vízkivételi mű szekrénysüllyesztésénél. Képességére, tehetségére a 

vállalat vezetése hamar felfigyelt, 1958-ban kinevezték 

építésvezetőnek. Ebben a beosztásban folytatta a Meleghengermű, a 

Vasmű Cellulózgyár főépületének, és egyéb, a Vasmű területén folyó 

építési munkákat. 1962-ben főépítésvezető, hozzá tartozott a hideghengermű építése is, amely 

abban az időben az ország egyik legjelentősebb ipari létesítménye volt. Épült továbbá egy 340 

ágyas kórház, a Garzonház. 1966-ban nevezték ki a vállalat főmérnökének, 33 évesen ő lett az 

ÉVM vállalatok legfiatalabb főmérnöke.  Irányítani kellett ezek után az egész vállalat 

tevékenységét. 1968-ban szerzett gazdasági mérnöki oklevelet. Dolgozott a vállalat a 

Dunamenti Hőerőmű I. szakasza, a Dunai Kőolajipari V. I. ütemén, Beremenden, 

Veszprémben, Siófokon, Budapesten, Pécsett is.  1975-ben kijelölték a vállalatot a Paksi 

Atomerőmű üzemi területén kívüli létesítmények építésére. Beindultak az export munkák is, 

megkezdődött a vállalat fénykora. 1977-ben nevezték ki a 22. Állami Építőipari V. 

igazgatójának, amely ekkor igen nehéz helyzetben volt, közel állt a szanáláshoz. Felkészült, 

határozott vezető, aki fiatalokat bátran hozott helyzetbe. Befejező stádiumban volt több 

nagyberuházás, a Tiszai és a Dunamenti Hőerőmű, a Szikra Lapnyomda építése. A vállalatot 

1975-ben kijelölték a Paksi Atomerőmű üzemi főépület generálkivitelezőjének. Az 

Atomerőmű építése hatalmas erő és eszközkoncentrációt, speciális technológiákat 

(kéregzsalus technológia, termithegesztés) igényelt, melyek vállalati beruházások, 

szabadalmak bevezetésével biztosították a 4 db 440 MV-os 1982. 1984. 1986. és 1987. évi 

blokkindításokat. Az Atomerőmű a mai napig a legkedvezőbb paraméterekkel biztosítja az 

ország energiaszükségletének mintegy 30-40%-át. 1979-től nyugdíjazásáig műszaki 

igazgatóként folytatta munkáját a vállalatnál, segítve egyéb technológiák bevezetését 

(födémemeléses építési technológia „Piramis” zsaluelem). Jelentős építési munkák folytak 

ekkor még Almásfüzitőn, Fűzfőn, Budapesten, Kazahsztánban (Tengiz). A vállalat sikerét 

mutatja, hogy több épület Építészeti Nívódíjban részesült (Athéneum és a Szikra lapnyomdák, 

a Paksi Atomerőmű). Az ÉTE tagja volt az 1960-as évek eleje óta, haláláig több cikluson 

keresztül dolgozott az Építéskivitelezési szakosztály vezetésében, a Választmányban, és a 

Küldöttközgyűlés tagjaként. Munkája elismeréseként megkapta a Kiváló Újító bronz, ezüst és 

arany fokozatát, a Testnevelés és a Sport Kiváló Dolgozója kitüntetéseket, a Munka 

Érdemrend ezüst fokozatát és a KGM dicsérő oklevelét. A Budapesti Műszaki és 

Gazdaságtudományi Egyetem Szenátus 2006-ban Aranydiploma adományozásával ismerte el 

kivitelezői munkáját. Egyesületünk tisztelettel és szeretettel őrzi meg emlékét. 
 

        dr. Nacsa János 

Építéskivitelezési és Tervezési Szakosztály 
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A MAGYAR ÉPÍTŐIPAR 2015/5. SZÁMÁNAK TARTALMÁBÓL 
 

Tóth Balázs: Tisztelt Olvasó! 

Gáspár Orsolya–dr. Sajtos István: Betonkenu építés a BME Építészmérnöki Karán – 

eredmények és tapasztalatok 

Harrach Dániel–Jarovaja Anna: Betonból készült fürdőruhák a IV. Betonkenu 

versenyen 

Major Zoltán: Rugalmas ágyazású kiöntött csatornás vasúti felépítmény dilatációs 

viselkedésének vizsgálata 

Pánczél Júlia–Keserű Balázs–Bálint Tamás–Csikai Barna: A katalán boltozat, mint 

kerámia héjszerkezet 

Vizi Gergely-Guy A. E. Vandenbosch:  Beltéri elektroszmog 

Az építészeti nyílások hatása 

Hollai Pál: Tájékoztató a 2015. évi Építőipari Nívódíj pályázatról 

Vertse Dezső: A téglafalszerkezet korszerűsítése 

Sajtos István: Kommentár Vertse Dezső „A téglafalszerkezet korszerűsítése” címmel 50 

évvel ezelőtt megjelent cikkéhez 

További információ: www.epitoiparkiado.hu  
 

********************************************************* 
 

A MAGYAR ÉPÜLETGÉPÉSZET 2015/10. SZÁMÁNAK TARTALMÁBÓL 
 

Dr. Szilágyi Zsombor: A földgáz helye a világban 

Galyas Anna Bella: Egységes európai gázminőségi szabvány: lehetőség vagy akadály a 

biogáztermelők előtt? 

Dr. Szunyog István – Horánszky Beáta: Helyzetkép a magyarországi gázipari 

mérnökképzésről 

Kovács István: Konyhai páraelszívók légpótlása lakásokban 

Ing. Miroslava Vaškaninová – Ing. Jana Peráčková PhD: Accident and Safe Operation 

of Gas Facilities 

Kocsis Csaba: A társasház is megérdemel egy jó kéményt! 

A Magyar Kéménygyártó Kft. legújabb fejlesztései 

Daikin Altherma hibrid hőszivattyú: költséghatékony és energiatakarékos megoldás 

gázkazánok kiváltására 

Dr. Zöld András: A „közel nulla energiás épületek” és a TNM 7/2006 rendelet 

módosítása 

Itt az ideje, hogy újradefiniáljuk a kényelmet! 

Kántor Zoltán: Az épületautomatika ma már nem luxus…sőt 

Automatizált szellőztetéssel az egészséges lakótérklímáért 

Tornaterem akusztikai célú felújítása 

Sóki Rudolf: A túlméretezett berendezések, fogyasztók, csővezetékek és szerelvények 

hatása a fűtési rendszerek viselkedésére 

Dr. Magyar Zoltán – Baráth Géza: Az épületgépészet felsőfokú oktatása a Távol-

Keleten 

Tanulságos életpályák – Prof. emeritus Dr. Barótfi István 

További információ: www.epgeponline.hu 

http://www.epitoiparkiado.hu/
http://www.epgeponline.hu/

