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2006. FEBRUÁR     EGYESÜLETI ÉLET 
Egyesületi élet    

EMLÉKEZTETŐ/JEGYZŐKÖNYV 
a 2005. december 13-i Elnökségi ülésről 

 
Jelen vannak:  Takácsy Gyula elnök, Bittmann Ernő, Dr. Jancsó Gábor, Kovács Sándor,  

 Dr. Magyar Zoltán, Posgay Csaba, László László 
Bejelentette távolmaradását: Dr. Nagyunyomi Sényi Gábor,  
Meghívottak részéről jelen volt:  Dr. Nacsa János FB részéről, Bodri Irén gazdasági vezető 
 
Az Elnökség a meghívóban szereplő napirendi pontokat megtárgyalta és az alábbi 
határozatokat hozta.  
E-05/12-1. sz. határozat 

„Az Elnökség a főtitkár előterjesztésére megtárgyalta és elfogadta a 2005. december 15-i 
küldöttközgyűlési napirendek előkészítését az alábbiak szerint:  
− Az ÉTE hosszú távú jövőképe és középtávú programja c. anyaghoz az elmúlt 

napokban utólag beérkezett véleményekre a szóbeli kiegészítés során reagálni kell.  
− A 2004. évi Közhasznúsági jelentést a Választmány és az Elnökség előzetes 

egyetértésével kell előterjeszteni.  
− A 2005. évi működésről, gazdálkodásról szóbeli előterjesztést előzetesnek kell 

tekinteni.”  
E-05/12-2. sz. határozat 

„Az Elnökség az aktualizált számviteli szabályzatokról szóló tájékoztatót tudomásul vette. 
Szükségesnek tartja annak az ellenőrzés utáni hatályba léptetését.”         

E-05/12-3. sz. határozat 
„Az Elnökség a könyvvizsgálói jelentés alapján megtárgyalta az Épületgépészet Kiadó 
Kft. gazdálkodási helyzetét. Megállapította, hogy a gazdálkodás több vonatkozásban 
átértékelésre szorul, ami további vizsgálatokat igényel. Elrendelte, hogy az Épületgépészet 
Kiadó Kft. 2006. január 15-ig hívja össze a közgyűlést és – a könyvvizsgálói jelentés és a 
Felügyelő Bizottság javaslata figyelembevételével – számoljon be a könyvvizsgálói 
jelentésben foglaltakról, a gazdálkodás javítása érdekében tett intézkedésekről. Az 
Elnökség januári ülésén ismét tárgyalja az Épületgépészet Kiadó Kft. munkáját.” 

E-05/12-4. sz. határozat 
„Az Elnökség a könyvvizsgálói jelentés alapján megtárgyalta a Magyar Építőipar Kiadó 
Kft. gazdálkodási helyzetét. Felkéri a Magyar Építőipar Kft. ügyvezetőjét, hogy a 
könyvvizsgálói jelentésben foglaltak alapján a szükséges intézkedéseket a működés és a 
gazdálkodás javítására tegye meg.”  

E-05/12-5. sz. határozat 
„Az Elnökség a főtitkár tájékoztatója keretében az alábbiakban elhangzottakat tudomásul 
vette.  
− Az Alpár Ignác Tudományos Konferenciáról szóló tájékoztatót. 
− A 2006. évi CONSTRUMA Építőipari Szakkiállításhoz kapcsolódó konferencia 

megrendezésének tervezett előkészítéséről. 
− Az ÉTE szervezeti egységek vezetőinek január 31-i határidővel kiküldött Alapszabály-

tervezetre vonatkozó véleményezésről.” 
 
Az emlékeztetőt összeállította: László László főtitkár 
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2006. FEBRUÁR     EGYESÜLETI ÉLET 
 
 

ÉTE 2005. december 15-i Küldöttközgyűlés 
(jegyzőkönyvi összefoglaló) 

 
 Az Alapszabály szerint 2005. december 15. 1000 órára összehívott Küldöttközgyűlés a 
meghirdetett időpontban határozatképtelen volt, mivel a szavazásra jogosult 349 főből csak 
52 fő jelent meg. A megismételt és 1100 órára összehívott Küldöttközgyűlés előtt Takácsy 
Gyula elnök átadta a 2005. évi Főiskolai Diplomadíj Pályázat (a meghívott 13 főből 9 jelent 
meg) nyerteseinek a Díjakat. A Küldöttközgyűlés 1100 órakor – a meghívóban szereplő 
megismételt időpontban – megkezdte munkáját.  
 Takácsy Gyula levezető elnök bejelentette, hogy a 306 szavazásra jogosult küldöttből 67 
fő, a 43 fő jogi személy tag közül 4 fő, összesen 71 fő jelent meg. Az Elnök ismertette a 
napirendeket, melyet a Küldöttközgyűlés 3 tartózkodó szavazattal elfogadott. Ezt követen a 
jegyzőkönyvvezető személyére, László Lászlóra és a jegyzőkönyv hitelesítőkre, Balázs 
György és Mezei László tagtársakra tett javaslatot. A személyi javaslatokat a Közgyűlés 
egyhangúlag elfogadta.  
  
 A Küldöttközgyűlés érdemi munkáját az „ÉTE hosszú távú jövőképe és középtávú 
programja” c. dokumentum tárgyalásával kezdte. Az Elnök felkérte Hajós Györgyöt az 
előterjesztés szóbeli kiegészítésére.  
 Hajós György hangsúlyozta, többször volt lehetőség az egyeztetésre, melyet az elnökség 
és a választmány is megtárgyalt. Hangsúlyozta, hogy az észrevételek túl általánosak voltak, 
ráadásul az észrevételek többsége későn érkezett, így nem lehetett beépíteni.  Elmondta, 
hogy az anyag lényege a gondolkozás elindítása és nem a munkaterv készítése. Kiemelten 
elemezte a hivatalos és társszervekkel való kapcsolat mai helyzetét, anomáliáit. Sajnos több 
olyan javaslat is volt, ami nem feladata az ÉTE-nek, pl. a „tervezési munka egységesítése”, 
a kivitelezési minőség megteremtése”, stb. A szóbeli kiegészítések után hozzászólások 
következtek. 
 
Hozzászólások: 
 Gilyén Jenő a dokumentum a problémát tárgyalja, de a velejébe nem nyúlt bele. Az 
ifjúság nevelése lenne a legfontosabb, amihez az ifjúság szemléletét is változtatni kell. Úgy 
gondolja, ez a mai helyzet súlyos társadalmi problémát tükröz. 
 Gáspár Anna néhány fontos jelenségre irányítja rá a figyelmet, védelmébe veszi az 
ifjúságot, akik túl vannak terhelve. Szerinte az ÉTE-nek változtatni kell a kommunikációs 
módszereken és nem tartja jónak az alapszabály tervezetet, nem tudják mihez viszonyítani.  
 Ágostházi László kapcsolódik Gilyén kolléga gondolataihoz. Egyetért a jövőkép 
fokozatos kialakításával, az ÉTE minden tagja véleményének figyelembevételével. 
 Gabos György: az idősebbeknek az a feladata, hogy a tapasztalatokat adják át a 
fiataloknak, de nem a fiatalok helyett kell nekik a jövőképet csinálni. A baj, hogy az 
államnak sincs jövőképe. Klubéletet javasolt az ÉTE-nek, de a mai körülmények ehhez nem 
megfelelőek. Szükségesnek tartja a mérnöki, mélyépítési szakterület megerősítését.  
 Halasi László javasolja a napirend elfogadását, mivel az előterjesztés a célnak megfelel. 
 Gábor Ferenc a címben szereplő fontos kérdésekkel keveset, de a formális Alapszabály 
és más ügyekkel túl sokat foglalkozunk. Aktivitásra bíztat az elnökség, a jogi tagok 
irányában és felhívja a figyelmet a tudományos kérdésekkel való intenzívebb foglalkozásra.  
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2006. FEBRUÁR     EGYESÜLETI ÉLET 
 
folyt. 
 Semmelweis Ferenc elsősorban a 2004. évi Jelölő bizottság nevében foglalja össze 
véleményét, de megemlíti az Egészségügyi Szakosztály részletes javaslatait, ami nem lett 
figyelembe véve. Hiányolja a Szakértői iroda hasznos tevékenységének beépítését a 
programba.  
 Hajós György válaszolt a felvetésekre. 
 Az Elnök szavazásra teszi fel a napirend elfogadását.  

K-1/2005.(12.15.) sz. határozat  
„A Küldöttközgyűlés 56 igen, 7 nem és 8 tartózkodó szavazattal az ÉTE hosszú távú 
jövőképe és középtávú programja előterjesztést elfogadta azzal, hogy február 28-ig 
minden évben el kell készíteni az éves munkatervet.”  
 

 A következő napirend a 2004. évi közhasznúsági jelentés elfogadása, melyet a 
Küldöttközgyűlés egyhangúlag az alábbiak szerint fogadott el. 
K-2/2005.(12.15.) sz. határozat  

„A Küldöttközgyűlés a 2004. évi Közhasznúsági jelentést egyhangúlag elfogadta.” 
 
 A 2005. évi egyesületi működés, a gazdálkodás helyzete szóbeli, az előterjesztés 
elhangzása után került megvitatásra. 
 László László főtitkár szóbeli bevezetőjében elmondta, hogy az Egyesület a 2005. évi 
működését, gazdálkodását igen nehéz körülmények között kezdte, elsősorban a bevételek 
szűkössége miatt. 2005. évben két kiemelt feladatra koncentráltunk, az egyik az előzőekben 
tárgyalt „Az ÉTE hosszú távú jövőképe és középtávú programja”, a másik Alpár Ignác 
születése 150 éves évfordulójának „Emlékév” keretében történő méltó megünneplése. A 
továbbiakban a következőkről számolt be az előadó. Az Alpár Ignác rendezvénysorozathoz 
nem kaptunk elegendő pénzügyi támogatást, mégis közmegelégedésre sikerült végrehajtani 
a tervezett programot. Kedvező visszhangja volt az emléküléseknek, kiállításoknak, 
könyvkiadásoknak és főleg a Magyar Tudományos Akadémián november 14-én rendezett 
tudományos konferenciának. A kiemelt rendezvények mellett 2005-ben több sikeres 
rendezvényt szerveztünk, ezek a 2005. évi Építők napja (társszervezőkkel), a siófoki 
Nemzetközi Gázkonferencia, a XXI. Senior Találkozó a Művészetek Palotájában, a XVII. 
Fűtés- és Légtechnikai Konferencia, Hajós Alfréd halálának 50. évfordulóján emléktábla 
koszorúzás és emlékülés, valamint nem utolsó sorban a Szekszárdon megrendezett 
regionális választmányi ülés. Sajnos azonban megfelelő támogatók és támogatás hiányában 
nem sikerült megrendezni a „Construma” konferenciát. A felsorolt rendezvények többségét 
tagdíjakból, támogatásokból és az Egyesület tagjainak önzetlen munkája révén sikerült 
megvalósítani. 2005-ben nemcsak a rendezvényekkel hallattunk magunkról, hanem a jobb 
tájékoztatás érdekében igénybe vettük honlapunkat és kiadtuk az Évkönyvet is. Sajnos ez 
évben a civil szféra – köztük az ÉTE – kevesebb támogatást kapott, mint korábban. 2005-
ben 15 pályázatot nyújtottunk be 19,8 millió forint támogatási igénnyel, melyből csak 5,7 
millió forint támogatást ítéltek meg. 
 Gazdasági helyzetünk alapvető gondja továbbra is a tagdíjkérdés. Vonatkozik ez az 
egyéni és jogi tagdíjra is. Az elmúlt évben próbáltunk úrrá lenni a helyzeten. A Hírmondón 
keresztül többször kértük tagjainkat, a szervezeti egységek vezetőit az elmaradt tagdíj 
rendezésére, sajnos kevés eredménnyel. Jogi személy tagjainkhoz személyes és írásos 
megkereséssel fordultunk, melynek hatására kisebb pozitív irányú elmozdulás történt.  
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folyt. 
A bevételek szempontjából nem jelentős, de a tagság szemléleti problémáját jól tükrözi, 
hogy az adó 1%-ról való rendelkezés csökkent és kisebb volt, mint előző évben (376 ezer 
forint helyett 313 ezer forint!). A tagdíj és az egyéb bevételek elmaradása miatt a Hírmondót 
csak azoknak küldtük ki, aki 2004-ig befizették a tagdíjat. A kiadásoknál már a korábbi 
években is megállapította a Felügyelő Bizottság, hogy azok további csökkentése már a 
működőképességet veszélyezteti. Ennek ellenére 2005. évi 28,1 millió forint tervezett 
kiadást várhatóan 2,0 millió forint megtakarítással zárjuk, ami persze áldozatokkal jár. Így 
pl. évek óta nincs béremelés, jutalom, nincs 13. havi fizetés. Gazdálkodásunkat nehezíti a 
MTESZ-szel való viszonyunk, aminek hozadéka, hogy a kölcsönös követeléseinkben már 
hosszabb ideje nem tudunk megegyezni. Ennek a helyzetnek felszámolása érdekében az 
ÉTE kezdeményező és kompromisszumkészséget mutat. Leveleket írtunk, tárgyalásokat 
kezdeményeztünk, főtitkári majd elnöki szinten próbáltunk megegyezni, eddig 
eredménytelenül. A MTESZ a megegyezés helyett a Bírósághoz fordult és fizetési 
meghagyást kaptunk, amire természetesen ellenkeresettel válaszoltunk. Gazdálkodással 
kapcsolatos gondjaink minden részletéről idő hiányában nem beszélhetünk, de tudatában 
vagyunk annak, hogy a nehéz feltételek mellett is egyensúlyban kell tartani gazdasági 
helyzetünket. Ezért a források megszerzése, követeléseink behajtása érdekében 
erőfeszítéseket fogunk tenni. Közös céljaink teljesítéséhez azonban a szervezeti 
egységektől, tagjainktól nagyobb aktivitást és segítséget kérünk.  
 
Hozzászólások: 
 Názon Gyula (Szabolcs-Szatmár-Bereg m.) hozzászólásában a MTESZ-szel való 
kapcsolat rendezését sürgette az egyesületi törvény szellemében. 
 Mezei László (Veszprém m.) a megyei székház megtartását hangsúlyozta, mivel azt 
széles társadalmi bázison hozták létre. 
 Ábrahám Ferenc, a Felügyelő Bizottság elnöke a vagyonvesztés súlyos állapotát taglalta 
és nem tartja elfogadhatónak a napjainkig kialakult egyesületi gazdálkodás helyzetét. Ezért 
azonnali intézkedéseket sürget a bevételek növelése érdekében.  
 Posgay Csaba alelnök a Felügyelő Bizottság elnöke véleményéhez csatlakozott, 
hangsúlyozva az MTESZ kedvezőbb helyzetét a köztünk lévő vitában. 
 Nemes Géza, a Felügyelő Bizottság tagja felszólalásában csatlakozott Posgay Csaba 
véleményéhez, melyet példával is alátámasztott. 
 Gabos György felveti az elnökség felelősségét és hangsúlyozta, hogy jelen helyzetben 
„semmi más nem használ, minthogy az ÉTE szerezzen pénzt”. 
 Halasi László hozzászólásában elmondta, hogy a MTESZ kérdésnek csak az egyik 
oldala a gazdasági kérdés, a másik oldalról elvi kérdés. Fontosnak tartja a két szervezet jó 
viszonyát, amiért mindkét oldalon cselekedni kell.  
 Takácsy Gyula elnök a napirend összefoglalójában jelezte, hogy határozathozatalra nincs 
szükség, mert a tennivalókat a munkatervben kell rögzíteni, másrészt közölte, hogy egy 
évvel korábban, megválasztásakor sikeresebb évre számított. Eredményesnek ítélte a jogi 
személyeknél tett erőfeszítéseit, de az egyéni tagdíjbevételek csökkenésével nem lehetünk 
elégedettek. A megváltozott gazdasági-társadalmi körülmények, véleménye szerint, 
előrevetítik az új szervezeti megoldások keresését abba az irányba, ahol az ÉTE hasznos 
lehet és anyagi biztonságba kerül. Kifejtette, hogy ez évben – véleménye szerint – nem lesz 
az Egyesület veszteséges, de kérte a jelenlévőket, hogy legyenek partnerek az anyagi háttér 
megteremtésében és ne csak az elnökségtől várják a megoldást.  
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folyt. 
 A következő napirend keretében egyeztetett a Küldöttközgyűlés az Alapszabály 
módosításáról és következő határozatot hozta: 
K-3/2005.(12.15.) sz. határozat 

„A Küldöttközgyűlés egyhangúlag elfogadta László László főtitkár által előterjesztett 
Alapszabály 12.§ 3. pont (1) bek. módosítását az alábbiak szerint: A küldöttközgyűlés 
helyét és idejét, valamint napirendi pontjait és a megtárgyalandó írásos anyagokat a 
Titkárság a Küldöttközgyűlés előtt legalább 21 nappal közzé teszi.” 

 
A jegyzőkönyvi összefoglalót összeállította: László László főtitkár 
 
A jegyzőkönyvi összefoglalót hitelesítette: Dr. Balázs György 

 
 
 
2006. JANUÁR                                                   RENDEZVÉNYEK 
 
ÉPÍTÉSZ SZAKOSZTÁLY Helyszín: MTESZ Székház  
  Bp., II., Fő u. 68. II. 218.  
 Időpont:  január 23. (hétfő) 1500 óra          
      

ELŐADÁS 
Új termék: amit az építész tervezőnek tudnia kell  az új SILKA mészhomok 

falazó és burkoló elemekről 
 

Az Építész Szakosztály konzultációval egybekötött előadást rendez. 
 
Az előadó összefoglalóan ismerteti a SILKA mészhomok falazó és burkoló elemek 
tulajdonságait, lehetséges alkalmazási területeit, mivel a SILKA 2005. évben bevezetett új 
falazóelem család Magyarországon. 
 
Ismertetjük az építészek és statikusok számára készülő alkalmazástechnikai útmutatót és 
csomóponti katalógust valamint a KS akusztikai méretező programot.  
 
Az előadás végén kötetlen megbeszélésre, konzultációra is lesz lehetőség. 
 
Előadó:  Juhász Gábor, ügyvezető, Vitruvius Kft. 

 Minden érdeklődőt szeretettel várunk! 

Szervező: Gáspár Anna  249-3191  
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2006. FEBRUÁR                                                  RENDEZVÉNYEK 
Rendezvények 

 
             FIGYELEM! 

FARSANGI BÁL 
 

Az Építéstudományi Egyesület, a Magyar Hidrológiai Társaság, a Magyar Kémikusok 
Egyesülete és a Szilikátipari Tudományos Egyesület 

2006. február 10-én (pénteken) 2000 órai kezdettel 
Farsangi bált rendez 

a Grand Hotel Hungária báltermében (Budapest, VII., Rákóczi út 90.) 
 

A bál részvételi díja: 12.500,- Ft/fő (ÁFA-val), ami magában foglalja a műsor és a vacsora 
költségeit. 
 
Műsor:  este 800 órától hajnali 400 óráig a szórakoztató és tánczenét Kemény Kázmér és a 

Canada Dry zenekar szolgáltatja, 2300 órakor fellép Koós János és Dékány Sarolta, 
közreműködik Havassy Viktor zeneszerző. 

 
Az est folyamán két alkalommal biztosítunk étkezési lehetőséget. 
Vacsora: 2030 „A” és „B” menü választási lehetőséggel, majd éjfél körül „malac-ságok” 

büféasztalnál kínálva 
„A” menü:  Fogasrolád zöldfűszeres töltelékkel és ezersziget öntettel 

   Sajttal és spárgával töltött pulykamell mandulás burgonyaropogóssal, zöldséges 
rétessel és grillezett zöldségekkel 

   Tiramisu Bailey's öntettel és ásványvíz 
”B” menü: Füstölt hátszín carpaccio olivás salátaágyon 

   Baconba göngyölt borjúszűz minyonok erdei gombaraguval, hozzá 
burgonyalasagna, töltött cukkíni és grillezett paradicsom 

   Tiramisu Bailey's öntettel és ásványvíz 
Jelentkezés:  
a)  személyesen az ÉTE Titkárságán 
b) a mellékelt jelentkezés lap kitöltésével és az ÉTE titkárságára történő megküldésével 

(cím: 1027 Budapest, Fő u. 68., fax: 201-8416, e-mail: info@eptud.hu) 
Jelentkezési határidő:  azonnal!! 
 
Fizetési feltételek: 
a) személyes jelentkezéssel egyidejűleg, amikor a meghívók és a vacsorajegyek átvehetők 
b) a jelentkezéskor átutalással az ÉTE K&H Banknál vezetett 10200830-32310281 

számlájára, név és „BÁL” megjelöléssel 
c)  postai készpénzátutalással az ÉTE Titkárság címére „BÁL” megjelöléssel 
A meghívókat és a vacsorajegyeket postafordultával megküldjük. 
 
Minden kedves érdeklődőt szeretettel és jó hangulattal várunk. 
            a Szervezők 
           ÉTE, MHT, MKE, SZTE  
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Beküldendő:  Beküldési határidő: 
 Építéstudományi Egyesület  azonnal!! 
 1027 Budapest, Fő u. 68.  Szervező: Dr. Szántó Imréné 

Tel/fax: 201-8416 Tel.: 224-1414, 201-8416  
e-mail: info@eptud.hu     

 
 
 

 JELENTKEZÉSI LAP 
 

Bejelentem részvételemet a 2006. február 10-i FARSANGI BÁLRA 
 
 

Név: …………………………………………………………………………………………...
       

Postacím: ……………………………………………………………………………………...
  

…………………………………………………………………………………………………
   
Telefon: ……………………………………   Mobil: …..…………………………………..
  
 
Az igényelt belépőjegyek száma:  ………………….. db 
 
  A menü: ………………….. db  
 
  B menü:  …………………..db  
 
   
A jegyeket személyesen az ÉTE Titkárságán veszem át:      

A jegyeket kérem a fenti címre postázni:   

Az igényem szerinti összeget egyidejűleg címükre feladtam:   
 
 
Kelt: ……………………………………………………… 
 
 
 
 
    ……………………………… 
              aláírás 
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BÁCS-KISKUN MEGYEI SZERVEZET Helyszín: MTESZ Technika Háza  
KTE Bács-Kiskun megyei Szervezete  Kecskemét, Rákóczi út 2. fsz. 
 Időpont:  február 1. (szerda) 1400 óra 
 

ELŐADÁS 
Vízzel hajtott autó 

 
Tisztelettel hívjuk és várjuk az érdeklődőket, kollégákat. 

Előadó: Gróf Spanyol Zoltán mérnök, feltaláló 

Előzetes érdeklődés: Kovács Sándor  76/480-502, 70/517-4130 
  Molnár Péter  76/503-540 

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

ÉPÜLETVILLAMOSÍTÁSI Helyszín: MTESZ Székház 
SZAKOSZTÁLY  Bp., II., Fő u. 68. I. 128. 
 Időpont: február 2. (csütörtök) 1400 óra 
 

SZAKOSZTÁLYI ÜLÉS 
2006. évi rendezvények, munkaprogram megbeszélése 

Előadó: Dési Albert elnök 

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

SZOMBATHELYI SZERVEZET Helyszín: Kőszeg, Írottkő Hotel  
Vas megyei Építész Kamara Időpont:  február 4-5. (szombat-vasárnap)  
Vas megyei Mérnök Kamara 
  

VAS MEGYEI MŰSZAKI BÁL 
 

Minden érdeklődőt szívesen látunk! 

Előzetes érdeklődés: Hédi Zoltán  30/957-3907 

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

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG Helyszín: Nagykálló-Nagyszállás 
MEGYEI SZERVEZET  csomópont 
 Időpont: február 7. (kedd) 1400 óra 
 

HELYSZÍNI LÁTOGATÁS 
 

Program:  Nyíregyháza keleti elkerülő út helyszíni megtekintése a Nagyszállás-Nyírtura 
közötti szakaszon. 

 
Felkért bemutató:  a kivitelező cég projekt vezetője 

Minden érdeklődőt tisztelettel várunk.  

Felelős szervező:  Názon Gyula elnök  42/313-951 
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BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI Helyszín: Miskolc, Szeles utca 
SZERVEZET                          Időpont: február 9.  (csütörtök) 1030 óra 
 Találkozás: az építkezés kapujában 
 

ÉPÍTKEZÉS LÁTOGATÁS 
                                                            
A városi piac szomszédságában épülő komplexumban minden kényelmi berendezés 
megtalálható lesz, ami az urbánus létezéshez jelenlegi ismereteink szerint szükséges. Lakás, 
munkahely, sportolási lehetőség, biztonság stb. 
 
Beruházó: NB Holding, 3530 Miskolc, Kazinczy u. 4.  46/347-342 

Felelős vezető: Roshal Grigoríy kereskedelmi igazgató  30/525-0909 

Tervező: V+A Viszlai Építész Iroda  

Felelős tervezők: Viszlai József és Halászné Ráczkevy Anna építészek 

Generál kivitelező: Vegyépszer Rt. Bp., Mogyoródi út 42-44. 

Műszaki ellenőr:  SIÁSZ Kft., 3519  Miskolc - Tapolca  Kiss József u,. 73. 
  Halász János ügyvezető, Siposs Levente ügyvezető 
 
Felelős: Ferenczy József elnök  30/2284-268 

Házigazda: Brindza József titkár  30/958-3840 

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

FŰTÉS- ÉS LÉGTECHNIKAI  Helyszín: Paksi Atomerőmű 
SZAKOSZTÁLY Időpont: február 14. (kedd) 800 óra 
IMI International Kft. 
 

GYÁRLÁTOGATÁS 
a Paksi Atomerőmű primer fűtési rendszerének hidraulikai beszabályozása 

 
Programok:  
-   gyárlátogatás, 
-   a hidraulikai tervek ismertetése, bemutatása, 
− a beszabályozás eredményeinek modellezése a WinWatt fűtési méretező program 

segítségével, 
− a beszabályozás eredményeinek felhasználása a rendszer energiaracionalizálására 

 
Az előadások időtartama kb. 3x30 perc. 

 
Előadók:  
− Simon Zoltán, az erőmű csoportvezető mérnöke,  
− Baumann Mihály, a Pécsi Egyetem oktatója, 
− Héjj Attila, az Erőterv RT. vezető tervezője, 
− Jávori Miklós, az IMI International Kft. munkatársa. 
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folyt. 
Indulás és érkezés: IMI International Kft.  
 1037 Budapest, Kunigunda útja 60., külön busszal  
 
ÉTE referens: Vinkler Károly  30/977-2659 
 
Kérjük jelentkezésüket, a mellékelt jelentkezési lap kitöltésével, legkésőbb 2006. január  
31-ig, jutassák el az ÉTE részére  info@eptud.hu, fax: 201-8416 
 
 

JELENTKEZÉSI LAP 
a Paksi Atomerőmű fűtési rendszerének beszabályozását bemutató látogatásra 

 
Név: ……………………………………………………………………………………... 
 
Lakcím: …………………………………………………………………………………..
 
Személyi igazolvány száma: ………………………………… 
 
Születési idő: …………………………… 

 

A személyi adatok az erőművi belépőkártyák igényléséhez szükségesek.  

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

ÉPÍTÉSKIVITELEZÉSI  Helyszín: MTESZ Székház   
SZAKOSZTÁLY  Bp., II., Fő u. 68. I. 128.  
Előregyártási Szakcsoport Időpont:  február 14. (kedd) 1400 óra 
 

VITADÉLUTÁN 
Milyen (legyen) a jó vezető? 

Nem tudományos elmélkedés a vezetésről. 
 
Várjuk a vezetők tapasztalatait és a vezető-jelöltek érdeklődését. Az élet olyan, hogy hol 
vezetők vagyunk, hol beosztottak. Nem árt ezért e témában kicsit elgondolkodni. 
 
A vitát vezeti:  Kajtár Lajos elnök 

Segítői:   Dr. Balázs György ny. vezérigazgató 
 Dr. Nacsa János ny. vezérigazgató-helyettes 
 
Szervező: Kajtár Lajos elnök  203-3971 
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BÁCS-KISKUN MEGYEI SZERVEZET Helyszín: MTESZ Székház 
  Bp., II., Fő u. 68. I. 128. 
 Időpont: február 15. (szerda) 1400 óra 
 

ELŐADÁS 
Szigetelésvédelem, vízelvezetés és szigetelésvédelem 

 
Előadó: Farkas Imre, a DÖRKEN Kft. vezetője 

Tisztelettel hívjuk és várjuk a kollégákat és az érdeklődőket. 

Szervező: Kovács Sándor  76/480-502, 70/517-4130 

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

EGÉSZSÉGÜGYI SZAKOSZTÁLY Helyszín: Bp., V., Városház u. 7. I. 102. 
 Időpont: február 16. (csütörtök) 1400 óra 
 

ELŐADÁS 
A Semmelweis Egyetem által, építési beruházásként indított és PPP szolgáltatásként 

megvalósuló Fogorvostudomány Kar Oktatási Központ útvesztői 
 
Előadások:  
1.  Előzmény 

- Stációk a Semmelweis Egyetem Fogorvostudomány Kar Oktatási Központ 
gondolatától az ingatlan megvásárlásáig. 

- Igény-elhatározás-lehetőség-siker 
Felkért előadó:  Prof. Dr. Zelles Tivadar, a Semmelweis Egyetem rektori megbízottja, 

a projekt orvosszakmai vezetője 
2.  Építészeti Tervpályázat 

- A tervezési program és a pályaművek kapcsolata 
- A zsűri „élete” 
- A nyertes pályamű 

 Felkért előadók:  Dr. Fiala István, Oktatási Minisztérium miniszteri biztosa, a Bíráló 
Bizottság elnöke 

   Kiss Albert, Szalonka Építésziroda vezetőtervező 
  Kaszás István, Szalonka Építésziroda vezetőtervező 

3. Kompromisszumok a megvalósíthatóság érdekében 
- Az Állami beruházástól a PPP-ig vezető út buktatói 
- PPP  a közbeszerzési eljárásban  
- Törvényi szabályozás hiánya és a joghatályos rendelkezések ellentmondásai a PPP 

eljárásban. 
- Szerződések lényeges elemeinek átalakulása az aláírók, ellenjegyzők, véleményezők, 

vagyonkezelő és egyéb közreműködők tevékenysége kapcsán. 
- Tanulságok 

 Felkért előadó:  Joó Zsuzsa, Semmelweis Egyetem létesítményfelelős 

Minden érdeklődőt tisztelettel várunk. 

Szervező: Varga László elnök  20/924-5315 
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ÉPÍTÉSTUDOMÁNYI EGYESÜLET Helyszín: MTA nagyterem 
MMK Geotechnikai Tagozata  Bp., V., Roosevelt tér 9. II. em. 
ISSMGE Magyar Nemzeti Bizottsága Időpont: február 17. (péntek) 1400 óra 
  

 
MEGHÍVÓ 

a 12. Széchy Károly emlékülésre 
 

Az ISSMGE Magyar Nemzeti Bizottsága, a Magyar Mérnöki Kamara Geotechnikai 
Tagozata a mérnöki szakterület hagyományokat ápoló intézményeinek és szervezeteinek 
támogatásával tisztelettel meghív minden érdeklődőt az emlékülésre. 

Program: 

− Akadémiai megnyitó 
− Széchy-emlékérem átadás 
− Pedro Séco e Pinto (Lisboa), Nemzetközi Talajmechanikai és Geotechnikai Szövetség 

(ISSMGE) ez év szeptemberében megválasztott elnöke  
„A gátépítés mérnöki kérdései” 

− Reisinger Krisztián (Budapest), a ráckevei Geotechnikai Konferencia szavazással 
kiválasztott fiatal előadója  

 „Hidrodinamikai modellezések a geotechnika területén” 
− Szilvágyi Imre és Szilvágyi László (Budapest) 

„Utak, pályák, autópályák – generáció váltás egy geotechnikus családban” 

A korábbi Széchy Károly emlékülések előadói: 

1994. Fazekas György (Budapest), Mistéth Endre (Budapest), Varga László (Győr),  
Heinz Brandl (Wien), Farkas József (Budapest) 

1996. Kovári Kálmán (Zürich) 
1998. Varga László (Győr), Lazányi István (Budapest) 
1998. Heinz Duddeck (Braunschweig), Greschik Gyula (Budapest) 
1999. Ulrich Smoltczyk (Stuttgart), Scharle Péter (Budapest) 
2000. Dulácska Endre (Budapest), Marta Doležalová (Praha) 
2001. Robert Mair (Cambridge), Müller Miklós (Budapest) 
2002. Michele Jamiołkowski (Torino), Nagy János (Budapest) 
2003. Posgay György (Budapest), Träger Herbert (Budapest), Mecsi József (Budapest), 

James K. Mitchell (Blacksburg, VA) 
2004. Suzanne Lacasse (Oslo), Szepesházi Róbert (Győr) 
2005. Lothar Martak (Wien), Szabó Imre (Miskolc) 
 
A rendezvény nyitott, a részvétel díjtalan. 
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ÉPÍTÉSZ SZAKOSZTÁLY                    Helyszín: TÉGLAMÚZEUM           
  Bp., IX., Liliom utca 36. Pince,  

  a Quadrat Kft. Székhelye   
 Időpont: február 21. (kedd) 1400 óra               
      

KONFERENCIA 
 

 PPP 2006 elején: a köz- és a magánszféra együttműködésében megvalósuló 
beruházások, az építészek pozíciója  

  
Az Építéstudományi Egyesület Építész Szakosztálya 2006-ban megvizsgálja az építészek 
pozícióját és mozgásterét a PPP konstrukciójú – a közösségi célokra magánberuházásban 
előfinanszírozott és megvalósított – beruházásokat. Ennek első lépéseként áttekinti  
2006 elejére kialakult helyzetet, a tervezett és a folyamatban lévő PPP beruházásokat, azok 
jellegzetes problémáit. A rendezvény során a „public" partner három minisztérium – a 
GKM, az NSH és az OM – továbbá a PPP konstrukcióban részt vevő építész tervező és egy 
vagy két "private" partner mintegy 10-15 percben ismerteti a saját oldaláról a tényeket és a 
legfontosabb, általa tapasztalt problémákat. Az előadásokat konzultáció és vita követi.  
  
Az ÉTE Építész Szakosztályának célja, hogy a "közösség" számára megvalósuló igen nagy 
értékű beruházások esetében erősítsük a gazdaságosság és építészeti minőség együttes 
megteremtését. A kerekasztal beszélgetés nyomán várható, hogy a PPP-ben résztvevő 
tervező építészek néhány problémáját Szakosztályunk tovább vizsgálja.  
 
Program:  
1400 Köszöntő: ÉTE Építész Szakosztály 
                              Házigazda: Quadrat Kft. 
1500    Vitavezető 

Előadók: 
A beruházói – PUBLIC – oldal: helyzetelemzés, problémák 
− Földi Tibor pénzügyi tanácsadó, Nemzeti Sport Hivatal PPP Projektiroda 
− Felsmann Balázs főosztályvezető, Gazdasági és Közlekedési Minisztérium 

Vagyongazdálkodási Főosztály 
− Dr. Fiala István Beruházási miniszteri biztos, Oktatási Minisztérium 
Tervezői oldal: helyzetelemzés, problémák 
− Pásztor József, Építész Kaláka Kft. 
− Skardelli György, KÖZTI Rt. 
− A IX. kerületi PPP projektek vezető tervező építészei 
A megvalósítói – PRIVATE– oldal: helyzetelemzés, problémák 

1530  Vita, hozzászólások, kérdések 
1600  Összefoglaló: ÉTE Építész Szakosztály 
 
Minden érdeklődőt érdeklődéssel várunk, a belépés díjtalan!   
 
Szervezés: Gáspár Anna, ÉTE Építész Szakosztály  249-3191,  gaspar.a@axelero.hu 
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ÉPÍTÉSKIVITELEZÉSI SZAKOSZTÁLY Helyszín: Budapest, IX., Lónyay u. 29. 
 Időpont: február 21. (kedd) 1400 óra  
 

ÉPÜLETLÁTOGATÁS 
a MÉRTÉK Építészeti Stúdió Kft. irodaházában 

 
A MÉRTÉK Építészeti Stúdió felújította a GREGERSEN Palota műemlék-épületét és ide 
költöztette műtermeit. Jelenleg pedig a szomszédos üres telekre (Lónyay-Kinizsi utcai 
sarok) irodaházat épít, amelynek szerkezetépítési munkái készülnek. 
 
A régi palotát és az építkezést bemutatja:  dr. Komjáthy Attila építész 
   Lajkó László építész 
    
Szervező: Alex Ágnes  20/941-5107 

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

ÉPÍTÉSKIVITELEZÉSI Helyszín: Épületfenntartók Orsz. Egyesülete 
SZAKOSZTÁLY  Bp., VI., Paulay E. u. 6. 
Senior Klub Időpont: február 22. (szerda) 1400 óra 
 

ELŐADÁS VIDEOVETÍTÉSSEL 
Törökországi körutazás I. rész 

(II. rész. március 29-én) 
 

Minden érdeklődőt szeretettel várunk! 
 
Előadó:  Mikó Imre okl. építészmérnök 

Szervező:  Vetró Mihály  226-8898 

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

BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI Helyszín: Tudomány és Gazdaság Háza 
SZERVEZET  Miskolc, Görgey A. u. 5. 
 Időpont: február 23. (csütörtök) 1600 óra 
 

ÉTE KLUB 
Nyílt vezetőségi ülés 

 
Hívunk és várunk minden tagot, jövőbeli tagot és az építésügy iránt elkötelezetteket. 
 
Tárgy: A megújult B.A.Z. megyei MTESZ és ÉTE 
 
Felelős: Ferenczy József elnök  30/2284-268 

Házigazda: Brindza József titkár  30/958-3840 
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SZOMBATHELYI SZERVEZET Helyszín: Építész Klub – Fészek Terem 
Vas megyei Építész Kamara  Szombathely, Malom u. 6. 
 Időpont: február 24. (péntek) 1800 óra 
 

VETÍTETTKÉPES ÚTI ÉLMÉNYBESZÁMOLÓ 
Fényképezőgéppel a Genfi-tó körül II. 

 
Minden érdeklődőt szívesen látunk! 
 
Előzetes érdeklődés: Hédi Zoltán  30/957-3907 

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

ÉPÍTÉSKIVITELEZÉSI SZAKOSZTÁLY Helyszín: Budapest, VII. ker. 
  Royal Szálló 
 Időpont: február 28. (kedd) 1400 óra  
 

ÉPÜLETLÁTOGATÁS 
a Royal Szálló fürdőrekonstrukciójánál 

 
2005. novemberében módunk volt látogatást tenni építkezés közben a rekonstrukciós 
munkáknál, most pedig megtekinthetjük röviddel használatbavétel előtt a felújított, 
korszerűsített fürdőt. 
 
Bemutatja: Stahl Tibor vezérigazgató, ARCHITEKTON Rt. 

Találkozás: a Royal Szálló főbejáratánál az Erzsébet körúton 

Szervező: Alex Ágnes  20/941-5107 
 
 

 
2006. FEBRUÁR   ELŐZETES RENDEZVÉNYEK 
Előzetes rendezvények 

 
FELHÍVÁS 

tanulmányútra 
 
Az Egészségügyi Szakosztály megfelelő létszámú jelentkező esetén ez év áprilisában 
tanulmányutat szervez a bécsi egyetemi kórház (ÁKH) működésének megtekintésre. 
Várható költség: kb. 6.000,- Ft/fő 
 
Előzetes jelentkezéseket február 15-i g kérjük az ÉTE Titkárságon leadni szíveskedjenek. 
Dr. Szántó Imréné  201-8416 
 
Szervező: Varga László elnök  20/549-5489 
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ÉPÍTÉSZ SZAKOSZTÁLY Helyszín: Budapesti Műszaki és Közgazdasági 
Szilikátipari Tudományos Egyesület  Egyetem Díszterme (K.I.70.) 
VILLAS HUNGÁRIA  Bp., XI., Műegyetem rkp. 3. 
 Időpont: március 8. (szerda) 900 óra 
              

KONFERENCIA 
az Építészek és Mérnökök IV.  Épületszigetelési  Konferenciája 

 
Az Építéstudományi Egyesület Építész Szakosztálya és a Szilikátipari Tudományos 
Egyesület, a VILLAS HUNGÁRIA szervezésében meghívja Önt az Alma Mater-be. 

 
Téma: Ipari és csarnoképületek padló-, fal- és tetőszerkezeteinek hő-, hang- és 

vízszigetelésének megoldásai, részleteik kialakítása 
 
Program:  

900 Érkezés, regisztráció, gyártók kiállításának megtekintése  
930   Megnyitó – Becker Gábor DLA Tanszékvezető   BME egyetemi docens                                         
945 Csarnoképületek szerkezetei kialakításának szempontjai                                           

Horváth Sándor, BME, ÉMSZ-IFD elnök, egy. adjunktus 
Épületszerkezeti megoldások 

Polgár Dávid, LINDAB Kft. marketing vezető, KINGSPAN Kft. Értékesítési vezető  
Havas György, DOW Hungária Kft. cégvezető 

 Hőszigetelések megoldásai                     
  Héder János, ROCKWOOL Kft.. műszaki tanácsadó                                                     
  Molnár József, BACHL  Kft., műszaki tanácsadó    
  Kruchina Sándor, AUSTROTHERM  Kft., ágazat vezető 

1300 Akusztikai megoldások         
   Györök János, HERAKLITH Hungária Kft., műszaki tanácsadó       
 Szigetelési megoldások  
  Farkas Imre, DÖRKEN Kft. cégvezető 
  Haraszti László, VILLAS Hungária Kft. műszaki tanácsadó 
    Szabó Ferenc, SOLVAY Kémia Kft. ügyvezető 

1500 Kiegészítő szerkezetek 
GEBERIT   Kft. Kereskedelmi vezető                                                           
Topor László,  ESSMANN  Hungária Kft. cégvezető 

  Szabó András,  EJOT Hungária Kft. Cégképviselő                                                                         
1600 Tűzvédelem     Szervezés alatt                                

 Termovíziós hőhídvizsgálat 
  Molnár Tamás, FEBA Kft. 

1600 Kérdések megválaszolása                                                                   
  Horváth Sándor, BME, ÉMSZ-IFD elnök, egy. adjunktus 

1650 Zárszó – Böcskei Zsolt, VILLAS Hungária Kft. ügyvezető igazgató   
 
Jelentkezés telefonon és/vagy faxon :  06-92/550 350, Pógyor Petra 

Szervezés: Haraszti László, Építész Szakosztály  30/959-7161 
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2006. FEBRUÁR   ELŐZETES RENDEZVÉNYEK 
 
 

FELHÍVÁS 
„Épületauditálási Ismeretek I.” Mesterkurzusra 

 
A Budapesti Műszaki Egyetem, az ÉTE Csongrád megyei Szervezete segítségével  
Szegeden is megtartja a fenti tanfolyamot, amely az energiatanúsítvány kiállításához 
szükséges ismereteket foglalja magában. (A tanfolyam elvégzése önmagában még nem 
jogosít fel senkit energiatanúsítvány kiállítására.) 
 
A Mesterkurzust – terveink szerint – márciusban, 3 egymást követő pénteken 3 x 6 órában 
bonyolítjuk le, amelyre a DÉL-ALFÖLDI régió érdekelt önkormányzati dolgozóit, 
tervezőket, kivitelezőket várunk. 
 
A tanfolyam díja: 50.000,- Ft + 20 % ÁFA 
 
További információ, érdeklődés, jelentkezés:  

Pappné Tombácz Ildikó  20/219-1309, 62/564-233  
                                           e-mail:pappne.ti@polghiv.szeged.hu 
 
 
 

2006. FEBRUÁR   HIREK 
Hírek 
 

HELYESBÍTÉS 
a Főiskolai Szakdolgozat díjainak zsűrizésével kapcsolatban 

 
A Hírmondó 2005. 11. számában a Hírek között adtunk tájékoztatást a Főiskolai 
Szakdolgozat pályázatának eredményeiről. 
 
Sajnálatos módon a házigazda, Széchenyi István Egyetem (Győr) a pályázaton részt vett 
felsőoktatási intézmények felsorolásából kimaradt.  
 
Ezúton kérünk szíves elnézést az érintettektől és ismételten megköszönjük az 
együttműködést, a szíves fogadtatást és a kellemes körülmények biztosítását. 
 
                             Szerkesztőség  
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KITÜNTETÉSEK 

Az Ügyvezető Elnökség 2005. július 27-i határozata alapján munkája elismeréseként 
Posgay Csaba alelnök úr a MTESZ Díj, Csanádi József okl. építész kolléga pedig MTESZ 
Emlékérem kitüntetésben részesült. Ezúton is gratulálunk és további eredményes munkát 
kívánunk.  
Posgay Csaba okleveles építészmérnök, az Építéstudományi Egyesületnek 1968 óta tagja. 
Az ÉTE-ben 37 éve kiemelkedő és jelentős munkát végez. Szervezői és vezetői munkájával 
elősegítette az Egyesület fejlődését, a tudományos élet megerősödését. Egyik alapítója és 8 
évig titkára volt az ÉTE Ifjúsági Tagozatának. Az ÉTE legnagyobb szervezeti egységének, 
az Építéskivitelezési Szakosztálynak 2004-ig titkára, a Műszaki Tervezési Szakosztálynak 
10 évig vezetőségi tagja volt. 1972 óta az 53 éve alapított Magyar Építőipar című folyóirat 
szerkesztő bizottságának tagja. 1998 óta főszerkesztője. 1997-2001 között az 
Építéstudományi Egyesület főtitkárhelyettese, 2001-től alelnöke. Számos hazai és 
nemzetközi konferenciák szervezőbizottságának elnöke és előadója. Számos szakmai 
tanulmány, szakcikk szerzője. 
Csanádi József okleveles építészmérnök az Építéstudományi Egyesületnek 1963 óta tagja, 
több cikluson keresztül a Komárom-Esztergom Megyei szervezeti egység titkára, 1978-tól a 
Választmány tagja. Egyesületi munkájában hosszabb ideje, példamutató szakmai 
elkötelezettséggel képviseli az építésügyi ágazat országos és helyi érdekeit. Számos sikeres 
szakmai rendezvény szervezője, melyek közül kiemelést érdemel az 1995 évi tatabányai  
országos választmányi ülés és az ahhoz kapcsolódó szakmai programok. Az általa szervezett 
helyi rendezvényeken mindig aktuális építési, építőipari témákat tűzött a napirendre (pl.: 
bányakárok építési- helyreállítási feladatai, tájrendezés és rekultiváció, Bős- Nagymaros 
vízépítési, környezetvédelmi kérdései, stb.) Az ÉTE egyesületi munkája mellett a MTESZ 
Komárom- Esztergom Megyei szervezetének munkáját is segíti.  
          ÉTE Titkárság 

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

TÁJÉKOZTATÓ 
az Építéskivitelezési Szakosztály 2006. január rendezvényei közül 

 
2006. január 17-én került sor a Budapest XI. ker. kialakulóban lévő ún. Kőérbereki 
Lakótelep megtekintésére. Itt 1200 lakás fog megépülni, amiből eddig 312 adtak át. Ezek 
luxuslakások. Most van kialakulóban a telep sportcentruma, központjában egy 52 m 
fesztávolságú tornacsarnokkal, benne tanuszodával, torna- és labdajátéktermekkel, a 
szabadban pedig egy 33 m-es úszómedencével. A kivitelezést az ARCADOM Rt. végzi, 
épületgépészetet a MASZER Rt. szereli, a fa főtartókat az Agárdi Üzem szállította. Az 
igazán impozáns csarnokot 2006. március 15-én adják át. A tornacsarnokot és a 
lakóépületeket az ARCADOM Rt. építésvezetői mutatták be és  adtak választ a záporozó 
kérdésekre. A bemutatón 30 fő vett részt és lett szakmailag gazdagabb.  
Javasoljuk a kollégáknak a lakótelep megtekintését, amit a 41-es villamossal érnek el a 
Kőérberek megállónál.  
 Kajtár Lajos 
 Építéskivitelezési Szakosztály elnöke 

 18



2006. FEBRUÁR   HIREK 
 

FELHÍVÁS 
az Építéskivitelezési Szakosztály tagjai részére 

 
Tisztelt Kollégám, Kedves Barátom! 

Részben tájékoztatással, részben kéréssel fordulok Hozzád. A 2005. decemberi 
Küldöttközgyűlés foglalkozott az Egyesület 2005. évi várható mérleg eredményeivel.  
Ez – sajnos – mintegy 1,5-2 millió Ft mínusszal fog záródni. Megállapítást nyert, hogy ez a 
be nem fizetett tagdíjakból adódik. Mivel az Egyesületnek önerőből kell fenntartania magát, 
ezért a tagdíjak elmaradása veszélybe sodorhatja működését.  
Ezért kérem azon Kollégákat, akik még nem rendezték tagdíjaikat, hogy mielőbb rendezzék 
azt (aktívak 9.000,- Ft, nyugdíjas 70 év alatt 2.000,- Ft). A Szakosztály fizető tagjainak 
60%-a nem fizetett tagdíjat – sőt sokan előző évivel is elmaradtak – ami több mint  
1,5 millió forintot tesz ki. 
Az Egyesület nehéz helyzetére való tekintettel megemlítem, hogy örömmel vennénk, ha a 
70 év feletti Kollégák – akiknek a tagság ingyenes – befizetnék – ha tehetik – a nyugdíjas 
összeget.  
 
Csak tájékoztatásul közlöm, hogy a Hírmondó az Egyesületnek évi 1500,- Ft/fő kiadást 
jelent. Az Egyesület létéről és fennmaradásáról van szó, ezért kérem a Szakosztály tagjainak 
megértő közreműködését.  
 Kajtár Lajos 
 Építéskivitelezési Szakosztály elnöke 

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

SZAKMAI ÚT 
a Békés megyei Szervezet szervezésében Dél-Szlovákiában 

2005. szeptember 23-25-ig 
 

Az utóbbi időben minden év őszén egy-egy kirándulást szerveztünk, így már kezd 
hagyománnyá válni.  
2005 őszére Dél-Szlovákiát választottuk, első állomásunk a monumentális méretéről is híres 
komáromi vár megtekintése volt. Ezt követte a belvárosi ún. „Európai udvar” megtekintése, 
ahol a nemzetekre jellemző építészeti stílusok gazdag tárháza kápráztatta el a csoportot, 
majd az ízletes vacsora elfogyasztása után Bősre (Gabcsikovó) érkeztünk.  
Második napi programunk az erőmű megtekintésével kezdődött, s folytatódott egy (alvízi) 
dunai sétahajókázással. Ezt követte a zsilippelés, s mintegy 19 m-t emelkedve már a 
(felvízen) hajókáztunk. Ezt követően zsilippeléssel 19 m-t alászálltunk, a sétahajókázást 
befejeztük és Pozsony óvárosába indultunk. Egy kiadós séta után szálláshelyünkön 
megvacsorázva születés- és névnapi görbe este következett.  
Harmadik nap a várat és a megújuló belvárost tekintettük meg, majd egy kis szabadprogram 
után haza indultunk. A búcsú ebédet egy magyar kiskocsmában fogyasztottuk el.  
Minden programot idegenvezető segítségével csináltunk végig. 
A szervezés, a program, az időjárás kitűnő volt, a résztvevők rendkívül jól érezték magukat.  
 
 Szabados Béla 
 Békés megyei Szervezet elnöke 
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SZAKMAI ÚT 
Pozsony és a Vág-völgye 

Időpont: 2006. március 22-24. (szerda-péntek) 
Utazás: autóbusszal 
Elhelyezés: Pozsony Hotel Rapid Szálló – 2 ágyas fürdőszobás szobákban 
Ellátás: svédasztalos reggeli és vacsora 
Indulás: 700 órakor a MTESZ Budai Székháza elől (1027 Budapest, II., Fő u. 68.) 
Útvonal: Budapest–Kelenföld–Törökbálint–Herceghalom–Bicske–Tatabánya(Óváros)–

Tatabánya–Környe–Kisbér–Bábolna–Nagyszentjános–Győr–Győr(központ)– 
Abda–Mosonmagyaróvár–Bezenye–Rajka–Pozsony 

 Pozsony–Szered–Galgóc–Pöstyén–Csejte–Vágújhely–Beckó–Trencsény–
Nagytapolcsány–Nyitra–Érsekújvár–Komrano–Komárom–Tatabánya–Budapest 

PROGRAM 
1. nap Kirándulásunk első napján Szlovákia fővárosával, Pozsonnyal ismerkedünk, de 

kiemelten Alpár Ignác által tervezett épületek látogatására koncentrálunk. 
Megtekintjük az egykori Állami Főreáliskola (1892-95-ben épült), ma 
Zeneművészeti Főiskola épületét és az egykori Evangélikus Liceum (1895-ben 
épült) épületét. Sétánk során felkeressük a Duna-part látnivalóit. megismerkedünk a 
Szlovák Nemzeti Múzeummal, a Szlovák Nemzeti Galériával, a Komensky 
Egyetem épületeivel, a Kék templommal, a Nemzeti Színházzal és a Vigadóval. A 
városközpontban felkeressük a Szent Márton székegyházat, az Óvárosházát, 
melynek falai között ma a Városi Múzeum kiállítása tekinthető meg és ellátogatunk 
a Prímás Palotába is, amelynek szép tükörterme és gobelin sorozata érdemel 
említést.  Napi programunkat a Pozsonyi Építészek Házában (Dom Arhitektov)  
rendezendő Alpár Ignác emlékkiállítás megtekintésével zárjuk. 

 Este a Franciskánus borozóban megízlelhetjük a város és környék híres borait is.  
2. nap Ez a napot a Kis-Kárpátok látnivalóinak felkeresésével kezdjük. Elsőként Szlovákia 

legjelentősebb borvidékének központjába, Bazinba látogatunk, majd Modor 
városban évszázadok óta Felvidék egyik legismertebb kerámiaközpontjába 
érkezünk, ahol a legfőbb látnivaló ma is a Szlovákai legnagyobb kerámiaüzemének 
számító 1730-as évektől működő majolika gyár. A városban egyéb idegenforgalmi 
nevezetességeket is meglátogatunk. Ezt követően Szomolány várában 
meglátogatjuk Alpár Ignác által tervezett épületet, amely a középkorban a 
Szentgyörgyieké, idővel a Pálffyaké lett. Majd a méltán világhírű Pöstyénfürdőre 
vezet utunk. Itt sétát teszünk a hangulatos szépségű fürdőtelepén és belátogatunk a 
kis fürdőváros központjába is, ahol megtekintjük az Alpár Ignác által tervezett 
„Kúrszalont”-t is. Napunk végeztével Nagyszombatba látogatunk, mely 
évszázadokon át Magyarország egyházi központja volt.  

3. nap Kirándulásunk utolsó napján a Vág völgyének történelmi vidékére látogatunk, ahol 
az ezredek folyamán sokféle kultúra váltotta egymást. Először Vágújhelyen a 
Javorina-vidéki múzeumot látogatjuk meg, Csejtén az egykor neves várromot 
tekintjük meg, melyhez Báthory Erzsébet lévén véres emlékek fűződnek.  
Trencsényben az egykori Piarista templommal és rendházzal és a várral 
ismerkedünk, melynek falai között mai múzeum tekinthető meg. Hazautazás előtt 
Nyitrán megtekintjük az Alpár Ignác által tervezett katolikus főgimnáziumot.  

Várható érkezés:  Budapestre 1900 óra körül. 
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folyt. 
Jelentkezés és a további részletekről szóló tájékoztatást ad Dr. Szántó Imréné (ÉTE 
Titkárság) a 201-8416 telefonon. 
Jelentkezési határidő: 2006. március 10. 
Részvételi díj:  26.300,- Ft, amely tartalmazza az utazás, szállás és étkezés (reggeli, 

vacsora) költségeit. Nem tartalmazza a múzeumi belépőket, amit a 
helyszínen kell koronában kell fizetni.  

           ÉTE Titkárság 

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

„Építőipari Nívódíj”-ban részesültek 
2005 évben 

„műemlékhelyreállítás, rehabilitáció” kategória: 
Általános Értékforgalmi Bank Részvénytársaság, bankfiók és irodaház 
1068 Budapest, Városligeti fasor 34-36. 
Magyar Építő Részvénytársaság 
1149 Budapest, Pillangó u. 28. 

Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény 
Budapest, IX, Páva u. 39. 
BAUCONT Építőipari Rt.   
8000  Székesfehérvár, Galántai út 64. 

Gresham Palota Four Seasons Hotel 
Budapest, V. Roosevelt tér 5-6. 
CFE Hungary Építőipari Kft. 

 1051 Budapest, Hercegprímás u. 21. 

„többlakásos lakóépületek” kategória: 
„Erzsébet Királyné” Háza - 15 lakásos társasház  
Budapest, IX. Viola u. 50. 
Quadrat Építőipari és Kereskedelmi Kft.  
1094 Budapest, Liliom u. 36. 

„ipari és kereskedelmi létesítmény” kategóriában: 
VARPEX Logisztikai Központ 
(VARPEX Disztribúciós Szolgáltatóház) 
1037 Budapest, Csillaghegyi út 13. 
VARPEX Építőipari, Beruházó és Szolgáltató Rt. 
1037 Budapest, Csillaghegyi út 13.  

„Elismerő Oklevél”-ben részesült 
„mérnöki, mélyépítési és energetikai létesítmény” kategóriában: 

M-3 autópálya Füzesabony-Polgár közötti szakasz és  
az M-30 autópálya Emőd-Miskolc közötti szakasz 
Füzesabony-Polgár 
Emőd-Miskolc  
Vegyépszer Építő és Szerelő Részvénytársaság 
1151 Budapest, Mogyoród útja 42.  
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TÁJÉKOZTATÓ 

az Építéskivitelezési Szakosztály 2005. évi tevékenységéről 
 

Jól sikerült a Szakosztály rendezésében a Budapesti Művészetek Palotájában 2005. 
november 23-án megtartott Országos Senior Találkozó. A megjelentek száma 220 fő, az 
ebéden résztvevők száma 200 fő volt. Szép számban jöttek kollégák a régiókból is, így 
Tatabányáról, Győrből, Sopronból, Veszprémből, Székesfehérvárról, Dunaújvárosból, 
Pécsről, Szegedről, Békéscsabáról, Debrecenből, Miskolcról, Salgótarjánból.  
 
Előadók voltak: Kiss Imre, a Művészetek Palotája vezérigazgatója, Takácsy Gyula, az ÉTE 
elnöke, Tolnay Tibor, az ÉVOSZ elnöke, továbbá Vadász György Kossuth és Ybl Díjas 
építész és Zoboki Gábor, az épület tervezője. Az ülést Kajtár Lajos, az Építéskivitelezési 
Szakosztály elnöke vezette le.  

 
A találkozó folyamán az „életpálya befutás versenyén” első helyezett – Dr. Geszler György 
96 évével, második helyezett – Dr. Vajda Zoltán 91 évével, Harmadik helyezett – Lukács 
Béla 90 évével szerepelt. Az erről szóló díszoklevelet részükre eljuttattuk. Az ülésről – 
láthatólag – jó hangulatban távozott a Társaság. 
 
A Szakosztály 2005. évben az alábbi rendezvényeket szervezte. 
Előadások: Senior Klubban elhangzott 11; technológiai 6; utazási 2; emlékülés 2; 
kerekasztal 1; összesen 22.  
Épületlátogatások: Páva u. lakóház rekonstrukció, Magyar Nemzeti Bank Székház; Budaörs 
Városháza; Orczy Fórum épületei; Műszaki Főiskola, Bécsi út; Imola udvarház, Eger; 
Városi uszoda, Eger; Eger Szálló konferenciaterem, Eger; Városi Kórház, Eger; 
Borkombinát pincéje, Eger; Fürdő építkezés, Egerszalók; Vajdahunyad Vára 
Mezőgazdasági Múzeum; Duna toronyház; Tűzoltó u. lakóház rekonstrukció; Ferenc tér 
lakóház rekonstrukció, Posta Múzeum épülete, Szépművészeti Múzeum homlokzat;  
Metallochémia talajcsere, Infó Park „C” épület, Lónyay u. lakóház rekonstrukció, Ráday u. 
lakóház rekonstrukció, Mátyás templom rekonstrukció; Royal Szálló fürdő rekonstrukció; 
Művészetek Palotája, összesen 24 épület. 
A rendezvényeken 2.000 fő jelent meg. 
 
A Szakosztály emlékülést tartott 2005. november 10-én Hajós Alfréd építész és az első 
olimpiai bajnokunk halálának 50. évfordulóján. Az ülésen az építészről Hajós György 
kollégánk, c. főiskola tanár (csak névrokon), a sportolóról Dr. Szabó Lajos, a Sportmúzeum 
igazgatója tartott megemlékezést, majd ezt követően Pálfi Sándor tervező (Építész Stúdió) 
ismertette a Hajós Alfréd tervezte margitszigeti sportuszoda együttes bővítési terveit. Sajnos 
a várt érdeklődés a megemlékező ülést elmaradt, csak gyérszámú hallgatóság jelent meg, 
pedig az előadások jók voltak. Az ülés előtt az érdekelt szervezetek megkoszorúzták Hajós 
Alfréd Bp., V., Báthory u. 5. szám alatti lakóházán lévő emléktáblát.  
            
  Kajtár Lajos 
   az Építéskivitelezési Szakosztály elnöke  
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TÁJÉKOZTATÓ 
A Szigetelő Szakosztály ünnepi üléséről 

2005. november 22. 
 
A Szilikátipari Tudományos Egyesület Szigetelő Szakosztálya emlékülést tartott 
megalakulásának 10. évfordulóján. A szakosztály 1995-ben alakult a korábbi – ÉTE-SZTE-
ETE – szakcsoportokból. Az ünnepi ülésen Rudnyánszky Pál tartott beszámolót az elmúlt 
10 évben végzett tevékenységükről. Tisztelettel és kegyelettel emlékezett a szakosztály 
elhunyt tagjaira. A múlt hónapban hunyt el Perényi László, akire az ÉTE és az SZTE 
posztumusz díszoklevéllel megemlékezett. A díszoklevelet Somogyi László ny. miniszter 
adta át László fiának.  
Az elhangzott beszámoló fő gondolatai. A szakosztály a megalakulása ót hat alkalommal 
szervezett kiemelt rendezvényt a társszakosztályokkal közösen. A 2Szigetelőanyagok 
gyártása, alkalmazása és forgalmazása” című szakmai konferenciát és termékbemutatót  
30-40 vállalat részvételével rendeztük. „A környezetbarát építés és épületszigetelés az 
energiatakarékosság jegyében” címmel 1999-ben tartott előadásokat és a cégek bemutatását  
az ITD-Magyar Befektetési és Kereskedelemfejlesztési Rt. és a Budapesti Kereskedelmi és  
Iparkamara támogatásával szerveztük. A beszámolót tablókon elhelyezett eredeti  
kiadványok és egyéb dokumentumokat tartalmazó „kiállítás” egészítette ki. Nemzetközi 
konferenciát rendeztünk – az SZTE, a Perlit ’92 Kft. és az ÉTE – „A magyar perlit 40 éve” 
bemutatására 1998-ban Budapesten és Pálházán, a bánya- és gyártóüzem bemutatásával.  
A „Városrehabilitáció és ipari háttere” című szimpóziumon és kiállításon a Budapest-
Ferencvárosi Önkormányzat 2000-ben elért felújítási tevékenységét mutattuk be. 1997-ben 
az ungvári magyar főkonzul, Németh János javaslatára szerveztük az első „Bemutatkozás 
Kárpátalján” című építőipari szakember-találkozót Ungváron és Beregszászon. Azóta 
folyamatosan támogatjuk a kárpátaljai építőipari szakembereket. A szakmai előadások  
legnagyobb sikerét a 2005-ös „EU házhoz jön” c. kárpátaljai integrációs felkészítő 
konferencia lebonyolítása jelentette. A Kárpátaljai Megyei Közigazgatási Hivatalban és az 
Ungvári Nemzeti Egyetemen tartott előadásokra és kiállításokra továbbra is igény van.  
A munkácsi várban a szakosztály egyetemi hallgatók és minisztériumi, alapítványi  
támogatásokat igénybe véve helyrehozott két romos helyiséget. Kialakította a Petőfi- és 
Rákóczi-emlékszobákat, amelyek gondozását folytatni kell. A munkácsi Szent István 
Líceumot folyamatosan támogatjuk technikai segédeszközökkel és könyvtári anyagokkal, a 
líceum viszont a várban lévő emlékszobák folyamatos karbantartásával segíti 
tevékenységünket. Beregszászon a Református Diakónia Idősek Otthona és a 
Katasztrófavédelem folyamatos támogatása szerepel terveinkben. 2005. szeptemberében a 
Nemzetközi Perlit Intézet Budapesten tartotta európai, évközi konferenciáját, amelyen a 
perlit 47 éves magyarországi eredményeiről kaptak tájékoztatást. A konferencia részvevői, 
kezdeményezésünkre, részt vettek a Wéber Terranova Kft. pilisvörösvári üzemének 
megtekintésén. 
A beszámoló után Somogyi László ny. miniszter, aki a szakosztály megalakulása óta 
segítette annak munkáját, méltatta és értékelte a szakosztályban működő személyek 
példamutató tevékenységét, az önzetlen összefogásából keletkezett, sokrétű műszaki és 
szociális eredményeket. 
Az ÉTE alelnöke, Posgay Csaba üdvözölte a 10 éves munka eredményeit, amelyben az 
együttműködést példamutatónak és folytatandónak ítélte. 
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A MÉASZ részéről Mihócs Ferenc méltatta a 10 év tevékenységét. (Itt említem meg, hogy a 
szakosztály megalakításában neki is kezdeményező szerepe volt.)  
 
A zord időjárás miatt sokan nem tudtak részt venni az ülésünkön, de telefonon, írásban 
kifejezték elismerésüket, és további eredményes munkálkodásra buzdították 
szakosztályunkat, amelyet ezúton is megköszönünk.  
 
   Dr. Rudnyánszky Pál 
   SZTE  

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

FELHÍVÁS 
Posztgraduális továbbképzés 

szakmánk legfontosabb EU szabványai és alkalmazásuk tapasztalatai 
 
E tervezőinket, vállalkozóinkat, fejlesztőinket, gyártóinkat egyaránt égetően érintő 
témakörben a Szent István Egyetem Ybl Miklós Műszaki Főiskolai Kara 2006. március 11- 
április 8. között az ÉTE támogató egyetértésével egy széles körű tájékoztatást adó és egyben 
problémafeltáró posztgraduális tanfolyamot szervez. Célja az optimális szakmai döntések 
elősegítése, a szabványok alkalmazási hatékonyságának növelése, a jogi csapdák elkerülése. 
 
Kiemelt témák: 
− Méretezési előszabványok (Eurocode) alkalmazási tapasztalatai 
− Az energiapasszus bevezetése 
− A termékdirektíva hatása a tenderezésre és a szerkezetválasztásra 
− Környezetvédelmi alkalmazástechnika 
− Mélyépítési, vízügyi szabványok bevezetése 
− Építési szabványok alkalmazási lehetősége 
− Adatbázisok használata 

Az előadók és vitavezetők a következő körből kerülnek ki: 
− Magyar Szabványügyi Testület 
− OLÉH 
− felsőoktatás (BMKE, SZIE) 
− ÉMI 
− MMK 
− MÉK 
− ÉVOSZ 
− Nem utolsósorban az alkalmazó mérnökök. 

A tanfolyam a jelzett időszakban szombatonként 9-14 óra között 25 órát fog igénybe venni. 
Helye: a SZIE-YMMFK épülete (1146 Budapest, Thököly u. 74.) 

A tanfolyam részvételi díja: bruttó 40 000,- Ft, a tanfolyamot legalább 30  fő jelentkező 
esetén indítjuk. 
Részletes program és a jelentkezési lap a SZIE-YMMFK honlapján (www.ymmf.hu) 
található. 
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Jelentkezési határidő: 2006. február 28. 

Bővebb információ és felvilágosítás:  
    Dr. Sámsondi Kiss György   samsondi.kiss.gyorgy@ymmfk.szie.hu
    Csomborné Ocskó Mária   csomborne.ocsko.maria@ymmfk.szie.hu,  252-1283  

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

FIGYELEM 
Kedvezményes szakkönyvásárlás 

Tagtársunk, dr. Balázs György – Széchenyi díjas, ny. egyetemi tanár – a „Beton és 
vasbeton” c. nívódíjas könyvsorozat szerzője az Akadémia Kiadó engedélyével az alábbi 
kötetek 40%-os kedvezménnyel való megvásárlását ajánlja: 
 Teljesár Kedvezményes ár  
Beton és vasbeton III.  2.800,- Ft 1.680,- Ft 
A magasépítési beton és vasbeton  
szerkezetek története, 841. oldal 

Beton és vasbeton IV. 4.980,- Ft 2.988,- Ft 
Az oktatás története, 1075 oldal   

Beton és vasbeton V. 4.850,- Ft 2.910,- Ft 
A kutatás története I., 675 oldal  

Beton és vasbeton VI. 5.400,- Ft 3.240,- Ft 
A kutatás története II., 543 oldal 
 
Beszerzési lehetőségek: 
1. A szerzőnél (számla nélkül): Dr. Balázs György ny. egyetemi tanár 
   463-4068 (hivatal), 337-7585 (lakás) 

2. A kiadónál (számla ellenében): Nagy Tibor szerkesztő, Akadémia Kiadó 
  1117 Budapest, Prielle Kornélia u. 19/D.  464-8275 
Szükség esetén részletesebb felvilágosítást ad: László László főtitkár,  201-8416 

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

FIGYELEM 

Megjelent „A magyar kivitelező vállalatok története” c. ipartörténeti könyv, több mint  
60 állami és tanácsi kivitelező vállalat történetének feldolgozásával, 600 oldalon.  
Ára: 4.200,-  Ft 
 
A kötet főszerkesztője: Hajós György, szerkesztője: Kreszán Albert. 

A könyv megvásárolható, illetve megrendelhető:  Építésügyi Tájékoztatási Központ Kft. 
1074 Budapest, VII., Hársfa u. 21.,  

  342-7734, fax: 342-7337.  
        

      Építéskivitelezési Szakosztály 
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Darvas Olivér 
okl. építészmérnök 

1922-2005. 
 

Tanulmányait Budapesten és Miskolcon a kir. kat. Fráter György Főgimnáziumban végezte 
és ott is érettségizett. A József Nádor Műszaki Egyetem Építészmérnöki karán végzett, 
közben résztvevője és átélője az egyetem kitelepítésének, a drezdai bombázásoknak is. A 
háborút követően gyorsan visszatér hazájába. Már a nyári szünetekben szakmai gyakorlaton 
dolgozott, különböző kivitelezési munkákon tevékenykedett a Diósgyőr-vasgyári ipari 
építkezéseken. Érdeklődése kezdettől fogva a szerkezetépítés és az építési technológia 
fejlesztése felé irányította. Ennek keretében első munkahelye, immár mérnökként, a 
miskolci lebombázott (felrobbantott) Forgó híd megvalósítása volt. E munkát a korábbi 
gyakorlatot is biztosító Méhes cég keretei között végezte. Az építőipar 40-es évek végén 
bekövetkezett államosítását követően a Miskolci Magasépítési Nemzeti Vállalatnál 
helyezkedett el. 1949-50 között az akkor alakult Miskolci Tervező Vállalat statikus irányító 
tervezője, majd ismét a Miskolci Magasépítési Nemzeti Vállalat vezető beosztású irányító 
mérnöke. kezdetben a Boka féle főépítésvezetőségen ipari, lakás; utóbb az Egyetemváros 
építkezés előkészítésének és az A/1. szárny építésvezetője.  
 
Az építőipar „trösztösítése” időszakában a 28. sz. Tröszt központjába helyezték, ahol 
feladatát immár a Tröszt egészének építéstechnológiai, műszaki fejlesztési feladati 
határozták meg. Ezirányú munkássága az építéselőkészítés és műszaki fejlesztés 
színvonalának egészére kiterjedt B.A.Z. megyei területén és a Tröszt egész működési 
vonzásában. Abban az időben ez messze meghaladta a mai Észak-magyarországi régió 
területét. Munkássága jelentős mértékben járult hozzá a vállalatok műszaki-termelési 
osztályainak fejlesztéséhez és munkamódszereinek tökéletesítéséhez. Az építési hibák 
elkerülése, a keletkezett hibák kijavítása terén rendkívül értékes tevékenységet fejtett ki. Az 
ötvenes évek elején a Magyar Építőipar és a központi műszaki fejlesztési folyóiratok 
célszámaiban több közleménye jelent meg. Már az Egyetemvárosi építkezésen is, később 
Miskolc-Kenderföld területén megtervezte és szervezte az előregyártó telepek 
megvalósítását és működését. E munkája keretében saját újító-fejlesztő tevékenysége révén 
korszerű és takarékos födémrendszert alkotott, amely jelentős mértékben járult hozzá az élő-
munka igények csökkentéséhez.  
 
Figyelme és érdeklődése az állványzatok és zsaluzatok tervezése és alkalmazására is 
különös érzékenységgel terjedt ki. Körültekintő és alapos munkáját számos esetben vette 
igénybe a vállalatvezetés elsősorban a kényes és nagy figyelmet érdemlő feladatok 
megvalósításánál, azok irányításában. Részese volt a vállalat belső életét jellemző oktatási 
és vizsgáztatási feladatoknak is. 
 
Darvas Olivér az ÉTE miskolci, majd B.A.Z megyei Szervezete keretében rendkívül fontos 
szerepet töltött be, egyike az alapító tagoknak. Éveken át titkár (1953-56 között), majd 
elnöke (1960-72 között) a szervezetnek és a központi választmánynak. Hosszú ideig az ÉTE 
szakmai elismeréseket elbíráló bizottságának meghatározó személyisége.  
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Különböző műszaki fejlesztő, termelésirányító és társadalmi tevékenységéért több 
alkalommal részesült vállalati kiváló dolgozó elismerésben, 1982-ben az építőipar Kiváló 
dolgozója, 1960-ban és 1974-ben az Alpár Érem kitüntetettje és 1966-ban a Munka 
Érdemrend ezüst fokozata kitüntetést kapta meg.  
 
Az ÉTE keretei között több alkalommal külföldi tanulmányúton vett részt, ezekről és más 
szakmai tanulmányútjairól is rendszeresen beszámolt előadások keretében. Társadalmi és 
szakmai munkássága maradandóan hasznosult B.A.Z megye építőiparának műszaki 
fejlődésében, e munkák minőségében.  
Emlékét megőrizzük. 
   Dr. Horváth Béla 
   B.A.Z. megyei Szervezet 

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

Domján András 
okl. építészmérnök 

1942-2005 
 

1942. július 31-én Medgyesegyházán született. Itt járt általános iskolába, majd családja 
Szegedre költözése után Szegeden folytatta. 1956-ban a Szegedi Építőipari Technikumba 
vették fel, és 1960-ban építőipari technikusi képesítést szerzett. Rövid ideig kőművesként 
dolgozott a Délalföldi Kísérleti Gazdaságban, majd novembertől szakoktató volt a MÜM 
600-as Ipari tanuló Intézetben, Szegeden. 1961-től felvették az Építőipari és Közlekedési 
Műszaki Egyetemre, 1966-ban itt szerzett építészmérnöki oklevelet. Egyetemi évei alatt 
mint „bercsényis” aktív társadalmi életet élt, rajzai és írásai jelentek meg a „Megfagyott 
Muzsikus” egyetemi lapban. Pályáját gyakorló mérnökként, majd építésvezetőként a 
DÉLÉP-nél kezdte. 1967-ben féléves katonai szolgálatot teljesített és 1967. december 20-án 
munkahelyet változtatott. Ettől kezdve a Csongrád Megyei Tanácsi Építőipari Vállalat, majd 
új nevén a CSOMIÉP vezető munkatársa. Különböző beosztásokban dolgozott: szakipari 
főépítésvezető, műszaki osztályvezető, mb. termelési főmérnök, műszaki igazgató, majd a 
cég igazgatója lett. 
 
Életében a munka és a család meghatározó volt. Felesége gyógytornász, két gyermekük 
András és Andrea és három unokájuk született.. A CSOMIÉP felszámolását személyes 
tragédiaként élte meg, ezt követően a Vedres István Építőipari Szakközépiskolában óraadó 
tanár volt, magántervezést és műszaki ellenőrzést végzett a reá jellemző nagy hozzáértéssel 
és alapossággal. Az ÉTE Csongrád Megyei Szervezetének vezetőségi tagja volt, számos 
sikeres rendezvény szervezője és házigazdája. Egyesületi munkáját 1987-ben ÉTE 
Érdemérem, 200-ben Szeged Város Milleneumi Emlékérem kitüntetéssel ismerték el. 
Utolsó nagy műve „A Magyar Kivitelező Vállalatok Története” monográfiában a CSOMIÉP 
fejezetének megírása volt. 2005 május 5-én halt meg, utolsó útjára a szegedi Dugonics 
temetőbe kísértük. 
Emlékét tisztelettel megőrizzük. 
 Zilahy János Péter 
 Csongrád Megyei Szervezet elnöke 
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Kellner János 

okl. mérnök 
1922-2005 

 
1922-ben született Szegeden. A 1940-ben a szegedi Baross Gábor Reáliskolában 
érettségizett. Tanulmányait csak a háború után folytathatta. 1951-ben szerzett  
hídépítő mérnöki diplomát a Budapesti Műszaki Egyetemen.  
 
1951-56-ig Budapesten az IPARTERV-nél dolgozott. Főleg ipari csarnokok statikai 
tervezésében vett reszt, egyik munkája a Debreceni Golyóscsapágygyár üzemcsarnoka 
volt..1956-ban feleségével visszaköltözött Szegedre. A Szegedi Tervező Vállalatnál 
dolgozott statikus tervezőként 6 évet. Kiemelkedő munkája a Szegedi Szabadtéri Játékok 
Dóm téri lelátójának statikai tervezése volt, melynek acélszerkezetéhez a Budapesten 
lebontott Kossuth híd anyagának használták fel. 1964-től az Alsó-Tiszavidéki Vízügyi 
Igazgatóságnál szivattyútelepeket, átemelőket tervezett. 1969-82-ig a DÉLÉP-nél 
főstatikusként dolgozott, több újítás és szabadalom kidolgozásában vett részt.. Munkáját 
több vállalati kitüntetéssel ismerték el. További jelentős munkái: Szegedi első vasbeton 
vázszerkezetű középmagas ház szerkezettervezése (a Bécsi körúton), Szegedi 
Postaigazgatóság „könnyített vb. födémlemez” szerkezettervezése, Tátra téri Szt. Gellért 
templom statikai tervezése. Ez utóbbi munkájáért pápai elismerő oklevelet kapott. 
Nyugdíjba vonulása után is szakmai aktivitását megőrizte, figyelemmel kísérte a német és 
francia nyelvű szakirodalmat is.  
 
Az ÉTE tagjaként számos kiváló szakmai rendezvényt szervezett, a fiatal mérnököket 
felkarolta és támogatta. Budapesten egy szakmai rendezvényt követően 2005. március 7-én 
hirtelen érte a halál.  
 
Nagy szakmai tudású, bátor és szókimondó ember volt. Jó humorát sokan szerették. 
Elveihez, családjához és barátaihoz mindig hű maradt.  
 
Emlékét megőrizzük. 
 Zilahy János Péter 
 Csongrád Megyei Szervezet elnöke 

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

Kispál Károly 
okl. építészmérnök 

1927-2005 
 

Tanulmányait Miskolcon végezte, ahol 1945-ben érettségizett. Ezt követően 1945-1949 
között a budapesti József Nádor Műszaki és Közgazdaságtudományi Egyetemen az 
Építészmérnöki Karon végezte tanulmányait és szerzett építészmérnöki oklevelet.  
Első munkahelye a Miskolci Tervező Vállalat volt, ahol 1950-ig a Görömbölyi Téglagyár 
rekonstrukciós tervét és több más helyreállítási és közintézmény tervét készítette, így a 
berentei óvoda tervét is. 1950-1955 között a Miskolci magasépítési Nemzeti Vállalat  
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szervezetei keretei között a Miskolc-Egyetemvárosi építkezésen termelés előkészítéssel, 
majd az A/3. és az Erőmű épület kivitelezési munkáinak irányításával foglalkozott. A 
kivitelezési időszak végén a 28. sz. Állami Építőipari Tröszt egyik termelésirányítója a  
központi műszaki osztályon. 1955 második felétől újra a Miskolci Tervező Vállalat irányító 
tervezője. Ennek keretei között a Miskolc-Tapolcai csónakkikötőt és több más komplex, 
majd főleg szerkezettervezési feladatot látott el. Lakóházak és középületek, a Vízügyi  
igazgatóság szerkezeti terveinek elkészítése képezte feladatát. Átfogó ismeretei és 
szakértelme, gondossága a műszaki osztály élére tették érdemessé. Ezirányú munkássága 
keretében a tervek átfogó ellenőrzése, a műszaki-szakmai színvonal számonkérése, a 
tervtanácsok és tervbírálatok megtartásának bonyolult munkája képezte feladatát.  
A különböző előírások betartásának, a szabványok és normatívák betartásának, a szakmai 
fejlődés szolgálata terén – amely mindenkor különösen hálátlan feladat – múlhatatlan 
érdemeket szerzett. Jelentősen járult hozzá a Miskolci Tervező Vállalat, utóbb az  
ÉSZAKTERV szakmai színvonala fokozatos emeléséhez. A vállalat tevékenységének 
bővülésével szakági főmérnöki beosztásba került, ahol további szakmai sikereket és 
eredményeket ért el.  
 
A miskolci ÉTE szervezet alapító tagja, majd vezetőségi tagja, 1972-1985 között a területi 
szervezet titkáraként dolgozott. Adott időszak az ÉTE Miskolci (Borsod megyei) 
Szervezetének dinamikusan fejlődő nagy időszaka. Ebben az időben az ÉTE, mint 
társadalmi szervezet a megelőző időszak eredményeire építve képes volt a társadalmi 
keretek között olyan kiegyenlítő szerepre vállalkozni, amely az eredményes munkában, a 
komplexitásban és végül a színvonalas termék előállításában nagy szerepet vállalt és 
teljesített. Szakmai ismereteit a 60-as évektől egyre bővülő építési feladatok ellátásában, a 
műszaki fejlesztés szolgálatában, az ellenőrzés rendszerének kiépítésében és gyakorlatában 
egyaránt sikeresen hasznosította. 
 
Az ÉTE keretei között és vállalati megbízások alapján számos szakmai tanulmányúton és 
konferencián vett részt. 1974-ben az Építőipar Kiváló dolgozója, 1978-ban az Alpár Érem 
és 1984-ben a Borsodi Megyei MTESZ díját nyerte el. titkári tevékenységét követően is 
éveken át aktív közreműködője volt az ÉTE területi szervezete vezetőségének. 1986-87-ben 
egyik közreműködője a MTESZ Borsod Megyei Szervezete története 1949-1985 című 
kötetnek. 
 
Nyugdíjas évei alatt egy sajnálatos otthoni baleset révén hallássérültté vált, amit szívós 
emberi tartása, erőnléte és a megpróbáltatásokon is új ismereteket elsajátító képessége révén 
igyekezett kivédeni, azokon felülkerekedni. Munkássága és életműve kimagasló érték, 
egyben példa is az utódoknak.  
Emlékét megőrizzük. 
   Dr. Horváth Béla 
   B.A.Z. megyei Szervezet 
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Dr. Paragi István 
okl. építészmérnök 

1938-2005 
 

1938-ban Szatymazon született és nevelkedett egy háromgyermekes családban. Itt végezete 
az általános iskolát, majd édesapja nyomdokaiba lépve Szegeden a Vedres István Építőipari 
Technikumban 1957-ben építész technikusi oklevelet szerzett. Megszeretve a szép és  
látványos alkotó pályát, jelentkezett a Budapesti Építőipari és Közlekedési  Műszaki 
Egyetemre, ahol 1962-ben építészmérnöki, majd 1973-ban építés-kivitelezési szakmérnöki 
diplomát szerzett és ugyanitt doktorált. 
 
1962-ben megnősült és feleségével a Dunántúlra költözött.. Első munkahelyén a Veszprém 
Megyei Állami Építőipari Vállalatnál építésvezetőként, majd főépítésvezetőként dolgozott. 
Első gyermeke, István Várpalotán született. 1966 januárjában telepedett le 
Hódmezővásárhelyen családjával. Második fia, Zoltán 1968-ban már Hódmezővásárhelyen 
születik, majd egy év múlva leánya, Tímea 1969-ben. 
 
Pályáját a CSOMIÉP jogelődjénél folytatta főmérnökként, majd a CSOMIÉP megalakulását 
követően műszaki igazgatóként dolgozott 1978-ig. Ezt követően az Alumínium Szerkezetek 
Gyárának beruházási-fejlesztési főosztály vezetője 1987-ig, majd a Székkutas és Vidéke 
Takarékszövetkezet elnökhelyettese. Életének nagy fordulópontja 1989-ben következett, 
amikor megalapítja saját vállalatát, az Építőmester Kft.-t, melynek ügyvezető igazgatója, 
majd a cég átalakulását követően az Építészmester Rt. vezérigazgatója, azt követően 
igazgatóság elnöke. 
 
A háromgyermekes család nevelése és munkája mellett kutatómunkát végzett, publikációi 
jelentek meg. Tagja több szakmai- társadalmi szervezetnek így az Építőipari Tudományos 
Egyesületnek, ahol elnökségi tagként dolgozott, a MTESZ-nek, a Szegedi Akadémiai 
Bizottságnak, az Építész Kamarának, és megalakulása óta a hódmezővásárhelyi 
Magisztrátusnak. Kiváló munkájáért 1979, 1987, 1988-ban miniszteri kitüntetést, társadalmi 
tevékenységért MTESZ emlékérmet, majd 1999-ben Alpár Ignác díjat kapott. Cégének 
három alkalommal ítélték oda a szakma elismeréseként az Építőipari Mesterdíjat. 
 
A fiai látva édesapjuk sikeres munkáját, példáját követve, a műszaki pályát választják, 
mindketten a Budapesti Műszaki Egyetemen szereztek diplomát. A diploma megszerzése 
után csatlakoztak apjuk családi vállalkozásához és közösen, együtt folytatják alkotó 
munkájukat apjuk 2005. szeptember 2-án bekövetkezett haláláig. 
Dr. Paragi István emlékét pályatársai, kollégái, barátai tisztelettel őrzik. 
    
 Zilahy János Péter 
 Csongrád Megyei Szervezet elnöke 
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Tarnai László 
okl. építészmérnök 

1933-2005 
 

Mezőtúron született 1933. május 1-én. Édesapja tanári állása miatt családja Szegedre, majd 
Makóra költözött, innen Gyulára, végül Budapestre költözött. 1951-ben Gyulán 
érettségizett, és ebben az évben kezdte meg tanulmányait a Budapesti Műszaki Egyetemen, 
1956-ban építészmérnöki oklevelet szerzett. Két éven át a szegedi Vedres István Építőipari 
Technikum statika tanára volt.1958-tól a Szegedi Tervező Vállat építészmérnöke, két évig 
statikus tervező, majd építész tervező. A Béke utcai általános iskola tervezéséért 35 éves 
korában 1968-ban Ybl Miklós díjat kapott.  
. 
Kiemelkedő további munkái Szegeden: SOTE I. Belklinika Intenzív Osztálya, PICK 
szalámigyár füstölő és érlelőtorony, MÁV Rendelőintézet, DÉMÁSZ Számítóközpont, 
Gyulán: Erkel Ferenc Gimnázium bővítése, Művelődési Központ, Gyulai Húskombinát 
hűtőháza, Baján: a Tanárképző Főiskola általános iskolája, Szolnokon: a Katonai Főiskola 
repülőgép-hangárja, Budapesten a HERZ Szalámigyár húsüzeme. 
 
Kiemelkedő színvonalú munkáját sok elismerés övezte: DÉLTERV nívódíjak, miniszteri 
kitüntetések, a Munka Érdemrend Ezüst Fokozata (1978). Szívéhez legközelebb álló 
elismerés a MÉSZ által 1998-ban adományozott Csonka Pál érem, melyet fivérével Tarnai 
Istvánnal, mint tervezőpáros kaptak a Tömörkény Gimnázium Tisza-parti foghíj épületének 
tervezéséért. Hetvenedik születésnapjuk alkalmából Szeged Önkormányzata a Tarnai 
fivérek életművét Szegedért Éremmel ismerte el 2003-ban. 
 
Az ÉTE Csongrád megyei szervezetének 1958-90-ig volt a titkára, a szegedi Technika 
Házát is ő tervezte. Egyesületi munkája elismeréseként 1975-ben Alpár Ignác díjat, 1993-
ban ÉTE Érdemérmet, 1994-ben Vedres István Emlékérmet kapott. kapott. Pályatársai, 
kollégái és mindazok, akik ismerték, igen nagyra becsülték kiemelkedő tudásáért, kedves 
emberi tartásáért, segítőkészségéért. Halála egy nagyívű alkotó pályát zárt le. 
 
Emlékét tisztelettel megőrizzük. 
 Zilahy János Péter 
 Csongrád Megyei Szervezet elnöke 
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MAGYAR  
ÉPÜLETGÉPÉSZET 
LIV. évfolyam, 2005/11. szám 

 
TARTALOM 

 
Halász Györgyné dr. PhD: Debreceni Épületgépészeti és Gépészeti szaknapok, 2005   
Fritz Péter: Gondolatok az épületek energiafelhasználásának hatékonyságát javítani 

hivatott szabályozás összefüggéseiről 
Dr. Magyar Zoltán: Az EU épületenergetikai irányelv bevezetésének jelenlegi helyzete a 

különböző EU országokban 
Dr. Bánhidi László – dr. Magyar Zoltán – dr. Vajdán Frohner Ilona: Clima 2005 

Konferencia és a REHVA 48. éves közgyűlése 
Hudák József: Légtelenítés és iszapleválasztás                                  
Szalay Zsuzsa:  Épületek életciklus-elemzése  
                            Új nemzeti szabványok az épületgépészet területén, 2. rész 
Stephan Eder: A varázsszó: „Decentralizált” 
Juraj Kalaš PhD: A távhőszolgáltatás jelenlegi problémái Szlovákiában 
Keszthelyi István: Gondolatok a hazai kéményhelyzetről 2. rész. Hogyan tovább 

kéménytechnika? 
Cséki István: Számítástechnika épületgépészeknek 
Szakmai hírek 
 

************************* 
 
MAGYAR  
ÉPÜLETGÉPÉSZET 
LIV. évfolyam, 2005/11. szám 

 
TARTALOM 

 
V. Frohner Ilona – Dr. Bánhidi László: A helyiségen belüli sugárzási hőmérséklet-

aszimmetria ábrázolása egy új számítási módszerrel, 1. rész 
Dr. Kontra Jenő PhD: A geotermális energia és az exergia-szemlélet  
Dr. Barcsik József: A geotermikus energia nyomában  
Quirin András: A napsugárzás és a nem képalkotó optikák  
Szecskó Zoltán: Fotovillamos erőmű üzemeltetésének tapasztalatai, üzemi jellemzők 

mérése és értékelése SPSS programmal 
Mészáros Ferenc: Épületgépészeti konferenciák és kiállítások 2006-ban 
Vinkler Károly: Hibadiagnosztika a hidraulikai beszabályozás segítségével              
Rácz László: Új gázkészülék- és tüzeléstechnikai mérőlabor Szegeden 
Dr. Barna Lajos: Látogatás a Saunier Duval Nantes-i gyárában 
Szakmai hírek 
MÉgKSz hírek 
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