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EGYÉNI TAGDÍJAK 2006. ÉVRE:
Aktív dolgozóknak:
Nyugdíjasoknak:
GYES-en lévő, tanuló
Alpár-érmeseknek, 70 éven felülieknek:
A Titkárság munkarendje:

9000 Ft/év
2000 Ft/év
1000 Ft/év
nem kötelező

hétfő-csütörtök 8.00-16.00 óráig
péntek 8.00-12.00 óráig

2006. MÁJUS
Rendezvények

RENDEZVÉNYEK

Rendező:
BÁCS-KISKUN MEGYEI SZERVEZET

Helyszín:
MTESZ Székház fsz. kisterem
Kecskemét, Rákóczi út 2.
Időpont:
május 4. (csütörtök) 1500 óra

ELŐADÁS
Infrafűtés a háztartásban
Előadó: Tóth Zsolt, a Zultzer Kft. mérnöke
Tisztelettel hívjuk és várjuk a kollégákat, érdeklődőket.
Szervező: Kovács Sándor

76/480-502, 70/517-4130

**************************************************************************
Rendező:
CSONGRÁD MEGYEI SZERVEZET

Helyszín:
Technika Háza
Szeged, Kígyó u.4. Nagyterem
Időpont:
május 10. 24.!!(szerda) 1400 óra

SZAKMAI ELŐADÁS
Előadó: Sz. Fehér Éva városi főépítész osztályvezető, Szeged MJV. Polgármesteri Hivatal
Az előadás kiterjed a Szabályzat alkalmazási tapasztalataira, tervezett módosításokra,
tervezői tudnivalókra. Az előadásokat szakmai konzultáció követi.
A gyors lebonyolítás érdekében kérjük kérdéseiket írásban előre feltenni szíveskedjenek.
A rendezvényt megnyitja és levezeti:
Kiss Lajos területi főépítész
tfiszeged@invitel.hu

62/555-350

A rendezvény házigazdája:
Pappné Tombácz Ildikó ÉTE titkár
pappne.ti@polghiv.szeged.hu
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2006. MÁJUS

RENDEZVÉNYEK

Rendező:
CSONGRÁD MEGYEI SZERVEZET

Helyszín:
Technika Háza.
Szeged, Kígyó u.4. Nagyterem
Időpont:
május 10. (szerda) 1400 óra

SZAKMAI ELŐADÁS
ISOTEQ polisztirol zsaluzóelemekkel készülő energiatakarékos épületek
Előadó: Szűcs Róbert ügyvezető, Labaro Kft., Szeged
Az előadáson közreműködnek az ISOTEQ Épületelemgyártó Kft. (Pécs) szakemberei. Az
előadásokat szakmai konzultáció követi.
Szakmai szervező:
Szerencsés Gyula ÉTE CSM alelnök
szerencsesgy@freemail.hu
További információk: www.isoteq.hu,

30/913-3365

labaro@t-online.hu

**************************************************************************
Rendező:
SZOMBATHELYI CSOPORT
Vas megyei Építész Kamara

Helyszín:
Építész Klub – Fészek Terem
Szombathely, Malom u. 6.
Időpont:
május 12. (péntek) 1800 óra

ELŐADÁS
„Aranytető” – szakmai bemutató és tervezési tanácsadó
a fémbevonatú bitumenes zsindelyekről
Minden érdeklődőt szívesen látunk!
Szervező: Hédi Zoltán

30/957-3907
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RENDEZVÉNYEK

Rendező:
ÉPÍTÉSKIVITELEZÉSI SZAKOSZTÁLY

Helyszín:
Bp. XIII., Népfürdő u. 22.
Időpont:
május 16. (kedd) 1400 óra

ÉPÜLETLÁTOGATÁS
a Duna Torony Irodaházban
Az építkezés rész-generál vállalkozójának, az Európai Építő Zrt.-nek az a feladata, hogy az
irodaszinteket egy, a megrendelő által meghatározott készültségi fokig készítse el, a
közösségi területek építési munkáit azonban fejezze be.
A műszaki átadás előtt álló létesítményt bemutatja:
Sámson András projektmenedzser, Európa Építő Zrt.
Találkozás a Népfürdő utcában az épület előtt.
Szervező: Alex Ágnes

20/941-5107

**************************************************************************
Rendező:
BARANYA MEGYEI SZERVEZET
Baranya megyei Természetbarát Szövetség
Mecsek Egyesület

Időpont:
május 20. (szombat)
(egész napos, önköltséges)

KIRÁNDULÁS
„Tolnából Baranyába a Geresdi dombokon”
természetes és épített környezet bemutatása a Mórágy – István kunyhó –
Feked – Erdősmecske túraútvonalon nyílt gyalogtúra keretében
Táv: 20 km gyalogosan, 450 méter szintemelkedéssel
Túravezető: Gőbölös István okl. építőmérnök, Baranya m. ÉTE Szervezet vezetőségi tagja
Találkozó: 545 órakor Pécs, távolsági autóbusz pályaudvaron – 9-es kocsiállásnál –
(autóbusz indul Bonyhádra 600 órakor – utazás Alsóhidasig: ~ 500,- Ft)
vagy Mórágy vasútállomáson 815 órakor
Visszaérkezés: 1830 órakor Pécs, vasúti főpályaudvarra
(Erdősmecske vasúti megállótól pécsváradi csatlakozással, ~ 190,- Ft)
Ajánlott felszerelés: túracipő, esőkabát, réteges öltözet, ivóvíz, élelem
Érdeklődőket, családtagokat is szeretettel várunk!
Előzetes tájékoztatás: Gőbölös István túravezetőnél kérhető munkanapokon 800-1600 óra
között a 72/507-095-ös telefonon
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RENDEZVÉNYEK

DÉL-NYUGAT-ERDÉLYI SZAKMAI ÚT
Alpár Ignác épületeinek nyomában (IV.)
Időpont:
2006. május 18-20. (3 nap)
Utazás:
luxusautóbusszal
Elhelyezés: 2-3 ágyas szállodai szobákban (igény szerint)
Ellátás:
reggeli és vacsora
Találkozás: 545 órakor a Budai MTESZ Székház főbejáratánál (Bp. II., Fő u. 68.)
PROGRAM
1. nap
05.18.
(csütörtök)

Indulás a gyülekezési helyről 600 órakor. Határátlépés után városnézés
Aradon, majd továbbutazás. Igazfalván meglátogatjuk az Alpár Ignác által
tervezett református templomot. Ezután Lugosig folytatjuk utunkat, ahol a
szállást elfoglaljuk.

2. nap
05.19.
(péntek)

Kirándulás hajóval az Al-Dunán, a vadregényes Kis-Kazán és Nagy Kazán
szoroson át, majd séta az egykori híres fürdőhelyen, Herkulesfürdőn, ahol az
Alpár Ignác által tervezett fürdőépületeket is felkeressük. Szállás
Herkulesfürdőn lesz.

3. nap
05.20.
(szombat)

Reggeli után indulás hazafelé. Útközben látogatás Temesváron, ismerkedés a
várossal. A városnézés során megismerkedünk az Alpár Ignác által tervezett
egykori Állami Főgimnázium és a Posta Igazgatóság épületeivel is.
Városnézés után hazautazás, várható visszaérkezés az esti órákban 2100 óra
körül.

Részvételi díj: 33.000,- Ft/fő + hajójegy*
Tájékoztatás: ÉTE Titkárságán, Dr. Szántó Imréné

201-8416

* hajójegyet leiben kell fizetni, kb. 3000,- Ft, de lei az idegenvezetőnél is váltható

**************************************************************************
Rendező:
ÉPÍTÉSZ SZAKOSZTÁLY
Építéskivitelezési Szakosztály

Helyszín:
ÉVOSZ Tanácsterem
Bp. I., Döbrentei tér 1. IV. em.
Időpont:
május 23. (kedd) 1400 óra

ELŐADÁS
Vizes falak utólagos szigetelése micropórusos szárító vakolattal
Előadó: Böröczffy István MKL Solid Technology ügyvezető igazgató
Szervező: Pataky Elemér

30/966-6419
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RENDEZVÉNYEK

Rendező:
BÉKÉS M. SZERVEZET

Helyszín:
MTESZ Székház
Békéscsaba, Andrássy u. 22.
Időpont:
május 23. (kedd) 1500 óra
ELŐADÁS DIAVETÍTÉSSEL
Berlin átépítése napjainkban

Előadó: Dr. Mikolás Tibor kétszeres Ybl Díjas, Széchenyi Díjas és Alpár Érmes okl.
építészmérnök, c egyetemi tanár
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
Szervező: Szabados Béla

30/965-9949

*************************************************************************
Rendező:
ÉPÍTÉSZ SZAKOSZTÁLY
Építész Szakosztály

Helyszín:
Téglamúzeum
Bp. IX., Liliom utca 36. Pince
a Quadrat Kft. Székhelye
Időpont:
május 25. (csütörtök) 1400 óra

KEREKASZTAL KONFERENCIA
„PPP- II: A PRIVATE partner és az építészek viszonya
Az Építéstudományi Egyesület Építész Szakosztálya 2006 elején megvizsgálta az építészek
pozícióját és mozgásterét a PPP konstrukciójú – a közösségi célokra magánberuházásban
előfinanszírozott és megvalósított – beruházásokban. Az első PPP rendezvény során a
„public" partnert: három minisztérium felelős munkatársát – a GKM, az NSH és az OM, –
továbbá PPP konstrukcióban részt vevő építészeket hallgattuk meg. A PPP-II. során a
PRIVATE partnerekhez fordulunk kérdéseinkkel:
1. Az építész tervezői kiválasztás szempontjai a gyakorlatban;
2. Vélemények, lehetőségek a PPP konstrukcióban megvalósuló beruházások építészeti
tervpályázati indításáról;
3. Folyamatban lévő PPP projekt esetén tapasztalt pozitív/negatív viszony építészek és
PRIVATE partner között, ezek jellegzetességei bővebben;
4. Javaslatok, változtatási igények, kényszerek
Vitavezető: ÉTE Építész Szakosztály
− PRIVATE partner résztvevők: MAGYAR ÉPÍTŐ, HÉROSZ, HUNÉP, WALLIS,
FUTUREÁL, KIPSZER, ARCADOM, STRABAG
(folytatás a következő oldalon!)
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−
−

RENDEZVÉNYEK

Építészek: Építész Kaláka Kft., KÖZTI Rt., a IX. kerületi PPP projektek vezető
tervező építészei
PUBLIC partnerek: GKM, NSH, OM, PM (korábbi rendezvényünk résztvevői)

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 nyilvános.
Minden érdeklődőt szeretettel látunk, a belépés díjtalan!
Szervező: Gáspár Anna,

249-3193,

gaspar.a@axelero.hu

**************************************************************************
Rendező:
SZ.-SZ.-B. M. SZERVEZET

Helyszín:
MTESZ Székház
Nyíregyháza, Országzászló tér 8.
Időpont:
május 25. (csütörtök) 1430 óra
FÓRUM

Program: Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvény módosításának
településrendezéssel összefüggő kérdései
Felkért előadó: Arató András Észak-alföldi területi főépítész
Szervező: Názon Gyula

42/313-951

*************************************************************************
Rendező:
HEVES MEGYEI SZERVEZET

Helyszín:
Gárdonyi Géza Ciszterci Gimnázium
Eger, Csiky Sándor u.1. nagyterem
Időpont:
május 26. (péntek) 1030 óra

ELŐADÁS
Alpár Ignác élete, nevezetes épületei Budapesten,
Előadó: Hajós György, az „Alpár Ignác élete és munkássága” című könyv szerzője
Ezt követően élménybeszámolót tart a szervező a Dél-Erdélyi Alpár emléktúráról.
Szervező: Varga Rita

30/424-0044
6

2006. MÁJUS

RENDEZVÉNYEK

Rendező:
ÉPÍTÉSKIVITELEZÉSI SZAKOSZTÁLY

Helyszín:
Bp. VI., Szinyei Merse u. 13.
Időpont:
május 29. (hétfő) 1400 óra

ÉPÜLETLÁTOGATÁS
a „HÁZ a Szinyei Merse utcában” építkezésén
A befejező szak-szerelőipari munkáknál tartó építkezést bemutatja a generálkivitelező
Európai Építő Zrt. részéről:
Lakos András termelési igazgató
Nagy Mihály projektmenedzser
Találkozás az épület bejárata előtt.
Szervező: Alex Ágnes

20/941-5107

**************************************************************************
Rendező:
ÉPÍTÉSKIVITELEZÉSI SZAKOSZTÁLY
Senior Klub

Helyszín:
Épületfenntartók Orsz. Egyesülete
Bp. VI. Paulay E. u. 6.
Időpont:
május 31. (szerda) 1400 óra

ELŐADÁS DIAVETÍTÉSSEL
A magyar vármegyék címerei (I. rész)
(a II. rész június 28-án)
Előadó: Weszelits Gergely okl. mérnök, építésügyi szakértő
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
Szervező: Vetró Mihály

226-8898
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2006. JÚNIUS
Rendezvény előzetes

RENDEZVÉNY ELŐZETES

Rendező:
ÉPÍTÉSTUDOMÁNYI EGYESÜLET
Társrendező:
Közlekedéstudományi Egyesület
Magyarhoni Földtani Társulat
Magyar Útügyi Társaság

Helyszín:
MTESZ Budai Székház
Bp. II. Fő u. 68. VII. 700.
Időpont:
június 7. (szerda) 1400 óra

ELŐADÁS
Bertók József okl. mérnök kanadai geotechnikai és
építőmérnöki tapasztalatai
Az előadó több évtizedes kanadai geotechnikai és építőmérnöki tapasztalatait fogja
előadásában ismertetni. Tekintve, hogy 1957-ben Kanada Brit Kolumbia tartományába
került, az ott szerzett tapasztalatait ismerteti először.
Ebben a tartományban egy nagy útépítésnél, a Kanadát átszelő transzkanadai műút
újjáépítésénél dolgozott, mint geotechnikus mérnök. Ott főleg a puha tőzeg és a puha
tengeri anyagok okozták a fő geotechnikai problémákat úttöltések, hidak és más műtárgyak
alapozásával kapcsolatban. Ezen kívül a földcsúszások is nagyon fontos problémát okoznak
Brit Kolumbiában.
Brit Kolumbiából az előadó Ottawába, Kanada fővárosába került, ahol a Közlekedési
Minisztérium Repülésügyi Főigazgatóságán dolgozott 20 évig. A Főigazgatóság hatásköre
az egész országra kiterjedt, ezért az előadó munkája során számos érdekes és változatos
problémával foglalkozott. Például a három préri tartományban: Manitobában,
Saskatchewánban és Albertában rendkívül összenyomható és térfogatváltozó, plasztikus
agyagok; Kelet-Kanadában pedig érzékeny, folyós tengeri agyagok okozták a fő
geotechnikai problémákat. Kanada északi területeivel kapcsolatosan az előadó bemutat egy
fontos talajtípust, a tartósan fagyott vagy más néven a permafrost talajokat. Ez a talaj
Kanada területének kb. a felét foglalja el és sok nehéz problémát jelent az
építőmérnököknek. Az előadó összefoglalja a permafrost talajokon alkalmazott alapozási
módszereket és ismerteti a tapasztalatait ezzel a talajtípussal kapcsolatosan.
Befejezésül az előadó bemutatja diapozitívjait Kanada legszebb tájairól, többek között a
Sziklás-hegység világhírű nemzeti parkjairól.
Szervező: Dr. Szántó Imréné

201-8416
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KÖZPONTI ÉPÍTŐK NAPJA
2006. június 9.
Értesítjük a tagságot és minden érdeklődőt, hogy a hagyományos Építők Napja központi
ünnepség helyszíne és programja tárgyalás alatt van.
ÉTE Titkárság
(tel. 201-8416)
ui. Május végétől a részletes programról és helyszínről az ÉTE honlapján (www.eptud.hu)
tájékozódhatnak az érdeklődők.
**************************************************************************
Rendező:
CSONGRÁD MEGYEI SZERVEZET
Kamarák, szakmai egyesületek

Helyszín:
Technika Háza, Szeged
Gellért Szabadidőközpont
Kállai fasor, Újszeged
Időpont:
június 9-10. (péntek, szombat)

„SZÖGEDI” ÉPÍTŐK NAPJA 2006
A Csongrád megyei érdekképviseleti és szakmai kamarák, egyesületek ez évben is
megrendezik a hagyományos Építők Napját.
Szeged MJV a Civil Szervezetek Napjává nyilvánította minden év június 2. hétvégéjét.
Rendezvényünkkel csatlakoztunk a városi rendezvény sorozathoz, így az Szeged hivatalos
programfüzetében is megjelent.
A rendezvényt szervezi: Zilahy János Péter ÉTE elnök,
Pappné Tombácz Ildikó ÉTE titkár
Szerencsés Gyula ÉTE alelnök
Sport- és szabadidő programok, ebéd, zene, szórakoztató műsor.
Jelentkezés:
ÉTE tagoknak: Szerencsés Gyula
30/913-3365,
szerencsesgy@freemail.hu
Építési hatóságok dolgozóinak: Pappné Tombácz Ildikó
20/219-1309,
pappneti@polghiv.szeged.hu
Kérjük, hogy a kamarai tagok a kamaránknál jelentkezzenek:
CSM Kereskedelmi és Iparkamara 3 és 9 osztály tagjai: Füzessi Antalné
62/462-607
11 és 12 osztály tagjai: Kószó László
20/9428-466
CSM Építész Kamara: Dovalovszki Andrásné
62/424-132
CSM Mérnöki Kamara: Bajkó Edit
62/424-122
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Rendező:
TOLNA MEGYEI SZERVEZET

Helyszín:
Bátaszék Sporttelep
Időpont:
június 10. (szombat) 1000 óra

TOLNA MEGYEI ÉPÍTŐK NAPJA 2006
Ünnepi köszöntőt mond Nagy János ÉVOSZ ügyvezető igazgató, Potápi Árpád
országgyűlési képviselő és Frankné Dr. Kovács Szilvia megyei közgyűlés elnöke.
Program:
• főzőverseny,
• sportműsor,
• gyermek és felnőtt szórakoztató programok.
A szervezők és a Tolna megyei ÉTE Szervezet nevében mindenkit szeretettel várunk.
Szervező: Szekeres Tibor
74/528-070
Simcsik Pál Tolna megyei ÉTE szervezet elnöke
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2006. MÁJUS
Hírek - tájékoztatók

HÍREK - TÁJÉKOZTATÓK

UTIBESZÁMOLÓ
a 2006. március 22-24-én tartott ÉTE kirándulásról
Pozsonyban és Nyugat-Szlovákiában
Alpár Ignác nyomában III.
Alpár Ignác (1855-1928) a késő eklektika jeles mestere termékeny és sikeres építész volt.
Épületei a történelmi Magyarország számos pontján megtalálhatók. Születésének 150.
évfordulójára az általa tervezett épületek meglátogatásával is emlékeztünk, emlékezünk. A
tavaly őszi erdélyi kirándulás után ezúttal munkásságának pozsonyi és nyugat-szlovákiai
emlékeit kerestük fel. Mivel utunk során magyar történelmi helyeken jártunk, természetesen
nemcsak Alpár épületeivel, hanem múltunk számtalan emlékével is találkoztunk.
Pozsony a magyar történelemben jelentős szereppel bírt, koronázóváros, a mohácsi vész
után több évszázadon át a magyar országgyűlés és a kormány székhelye volt. Felmentünk a
várba, melyből szép kilátás nyílik a városra és a Dunára. Itt megnéztük Árpád-házi Szent
Erzsébet szobrát is. Az Óváros templomai, házai, középületei történelmi hangulatot
sugároznak. Sajnos sem a Szent Márton-székesegyházba (amely magyar királyok
koronázási temploma is volt), sem a Prímás Palotába nem tudtunk bejutni. Alpár épületei
közül megtekintettük az 1895-ben épült Evangélikus Líceumot és az 1892-93-ban épült
Állami Főreáliskola (ma Zeneművészeti Főiskola) épületét. A Lechner Ödön által tervezett,
Zsolnay-kerámiákkal díszített Szent Erzsébet Katolikus Templom (Kék templom) egy
gyöngyszem, méltán a helyi magyarok egyik kedvence. A mellette látható Főgimnázium
épületét szintén Lechner tervezte.
Kirándulásaink a Kis-Kárpátok mentén és a Vág völgyében egykori magyar területeken
voltak.
Modorban megtekintettük az 1730 óta üzemelő majolikagyárat, amely a Felvidék egyik
legismertebb kerámiaközpontja. Nemcsak a gyár történetével, gyártási technológiájával és a
termékeivel ismerkedtünk meg, hanem boltjában szebbnél szebb kerámiákat vásárolhattunk.
Szomolány várkastélya egy hegy tetején magasodik, már messziről impozáns látványt
nyújt. A vár (melyet a 14. században említenek először) a történelem viharos évszázadai
során számos ostromot élt át. 1770-től lett a Pálffy családé. A romos várat gr. Pálffy József
1880 és 1900 között Alpár Ignác tervei alapján neogótikus stílusban újjáépíttette. A vár
szépen berendezett, jó állapotban van, bár berendezési és kiállítási tárgyai nem eredetiek.
Ma a Szlovák Akadémia Konferenciaközpontja van benne.
Nagyszombat évszázadokon keresztül Magyarország egyházi központja volt. A Szent
Miklós plébániatemplom a 14. században épült. Építését Nagy Lajos király kezdte meg egy
korábbi román templom helyén. 1543 és 1822 között ez volt az esztergomi érsekek
székesegyháza. A Keresztelő Szent János barokk templomot Eszterházy Miklós nádor
építtette. Hatalmas, fából faragott oltárán a magyar történelem számos nagy alakjának
szobra megtalálható. 2003-ban szlovákiai útján II. János Pál e templomban is misézett.
Pázmány Péter 1635-ben itt alapította a sokáig nevét viselő egyetemet, amely 1777-ben
Budára, majd később Pestre költözött. Az érseki gimnáziumban érettségizett Kodály Zoltán.
Pöstyén gyógyvizeit, melyek a Vág szigetein fakadnak, már a rómaiak is ismerték. Fürdője
ma európai hírű. Megtekintettük az Alpár által tervezett Kursalont, amelyben ma étterem és
balneológiai múzeum működik. A fürdőszigetre egy üvegfallal ellátott hídon lehet bejutni.
(folytatás a következő oldalon!)
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A Vág partján fekvő Trencsény óvárosának főtere az utólagos átépítések ellenére
viszonylag jól megőrizte építészeti egységét. A föléje magasodó és a környéket uraló vár
egykoron Csák Máté felvidéki tartományúr székhelye volt. Aki felmegy a várba, és annak is
a 33 m magas tornyába, csodás látványban lesz része. Nemcsak a környék panorámájában
tárul elé, hanem úgy érezheti, mintha léghajóval emelkedne az óváros fölé.
Nyitrán az Alpár tervei által bővített Katolikus Főgimnáziumot kívántuk megnézni. Az
épületet ugyan megtaláltuk, de elhanyagolt állapota és az elmúlt évtizedekben rajta végzett
stílustalan átalakítások miatt mindannyian csalódottak voltunk. Idő hiányában a várossal,
építészeti emlékeivel sajnos nem tudtunk megismerkedni.
Vágsellyén született Feketeházy János jeles hídtervező mérnök, aki az 1894-96-ban épült
budapesti Ferencz József hidat is tervezte. Megtekintettük családi kápolnájukat a helyi
temetőben, és a szülőházában kialakított emlékházat. Botka Ferenc alpolgármester lelkesen
mesélt a szlovákiai magyarság identitásának megőrzésében végzett elkötelezett
munkájukról. A Feketeházy-emlékházban kisebb adományokkal, továbbá kiadványok és a
Vágsellye történelmét feldolgozó könyv megvásárlásával támogattuk a Feketeházy János
Alapítvány munkáját.
Deáki 1228-ban román stílusban épített, majd 1872-75-ben neoromán stílusban bővített
kéttornyú temploma Szlovákia legrégibb műemléke. 1001-ben Szent István bencéseket
telepített ide, ettől kezdve a pannonhalmi apátság birtoka volt. Az itteni bencések (is)
használták a Pray-kódexként ismert 13. századi latin szertartáskönyvet, amelyben a
legrégebbi nyelvi emlékünk, a Halotti beszéd is olvasható. A templomba este érkeztünk.
Megfogott bennünket egyszerűségében is nemes szépsége, az itteni emberek barátságos
közvetlensége.
Összefoglalásként elmondhatjuk, hogy e három napban egy kellemes és tartalmas
kiránduláson vettünk részt. Láttuk Alpár Ignác és Lechner Ödön több jeles épületét, melyek
a maguk kiválóságában a történelmi környezetükbe is szépen illeszkednek.
Megállapíthattuk, hogy a megtekintett városok építészeti összképe a történelmi múlt, a
rendszerváltás előtti közelmúlt, és a mai kor építészetének sajátos, ellentmondásos
egyvelegét mutatja. Az épületek megtekintésén túl a sok évszázados múltunk számos
emlékével is megismerkedhettünk. Ebben jelentős segítségünkre volt szimpatikus pozsonyi
idegenvezetőnk, Muzsik Katalin is, aki nagy felkészültsége mellett magyarságának, hazafias
érzelmeinek is számtalan jelét adta. Fájó felismerés volt számunkra, hogy bár léptennyomon a magyar történelmi múlt és személyiségek tárgyi és szellemi emlékeivel
találkoztunk, magyar nyelvű feliratokat, ismertetőket, információkat ezen volt magyar, de
magyarok által jelenleg is lakott területeken szinte sehol sem láttunk. Ennek ellenére
Pozsony és a többi felvidéki város szép és izgalmas élményeket kínál. Nagyobb figyelmet
érdemelnének honfitársaink részéről.
A beszámolót készítették: Kern Imre és Kernné Nagy Erzsébet
(a kiránduláson résztvevő 62 fő nevében is)

12

2006. MÁJUS

HÍREK - TÁJÉKOZTATÓK

TÁJÉKOZTATÓ
a 2006 évi Főiskolai Szakdolgozat Díj pályázatról
Az elmúlt évek gyakorlatához híven az ÉTE 2006-ban is meghirdeti a Főiskolai
Szakdolgozat Díj pályázatot.
Jelentkezni lehet a vizsgabizottság véleményével ellátott jelentkezési lappal, a szakdolgozat
vagy a zárófeladat egy példányával és a dolgozat rövid (0,5-1 oldalas) ismertetésével 2006.
szeptember 22. délelőtt 1000 óráig a Budapesti SZIE Ybl Miklós Műszaki Főiskolai Kar
(1146 Budapest, Thököly út 74.) A ép. 414-es szobában. Ekkor lesz a pályázatok
zsűrizése az ÉTE és az oktatási intézmények delegáltjaiból megalakuló Bíráló Bizottság
közreműködésével.
A pályázatok eredményét a Hírmondóban tesszük közzé, hogy a pályakezdő szakemberek
sikereiről a szakmai közvélemény széles körben értesüljön.
A díjnyertes pályázókat az ÉTE tagjául fogadja és egyéves tagdíjukat átvállalja. Reméljük,
hogy velük értékes fiatal szakemberekkel bővül az Egyesület taglétszáma.
az Egyesület Elnöksége nevében
Tóti Magda
****************************
SZAKMAI VITA ÉS ÁLLÁSFOGLALÁS
„Magasházak a városi szövetben”
megbeszélés sorozatról
Az Építéstudományi Egyesület Építész és Településrendezési Szakosztálya figyelemmel kíséri az
építészeket, várostervezőket érintő aktuális szakmai törekvéseket, problémákat. Civil szervezetként vesznek
részt új jogszabályok véleményezésében, egyes kiemelt témákban (építészeti tervpályázatok, PPP
konstrukciók, magasházak, stb.) szakmai vitákat, kerek asztal konferenciákat rendeznek és
állásfoglalásainkat nyilvánosságra hozzák. Így az elmúlt év november 15-én „Magasházak a városi
szövetben” címmel nyilvános szakmai vitán neves városrendezők és építőművészek fejtették ki
álláspontjukat jelentős szakmai hallgatóság aktív részvételével.
A vita során szakmailag kiérlelt és hasznosítandó gondolatok kerültek nyilvánosságra, melyeket az
Építéstudományi Egyesület Építész és Településrendezési Szakosztálya az itt következő „Nyilatkozat”-ban
foglalt össze.
Nyilatkozatunkat 2006. március 1-jén átadtuk Schneller Istvánnak, Budapest Főépítészének azzal a kéréssel,
hogy az abban foglaltakat vegye figyelembe a Budapesti Városrendezési és Építési Keretszabályzat időszerű
módosításánál.

NYILATKOZAT
a magasházakról
Az Építéstudományi Egyesület Építész és Településrendezési Szakosztályai az elmúlt
hetekben nyilvános fórumok, valamint szakmai műhelyek állásfoglalásai alapján elemezték
új magasházak megjelenésének feltételeit Budapesten. Városrendezők, építőművészek,
főépítészek fogalmazták meg érveiket e sokakat érintő kérdésben annak érdekében, hogy a
hatályos rendelkezések kívánatos változását megfelelően előkészítsék.
(folytatás a következő oldalon!)
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A fővárosban álló kéttucat 65-80 méteres házhoz hasonló magasságú épület létesítését
ugyanis 2002. óta Fővárosi Közgyűlési rendelet tiltja, melynek szakmai megalapozottságát
kikezdte az európai nagyvárosok gyakorlata, továbbá a hazai építészek és ingatlanfejlesztők
kiérlelt koncepciói. A változtatás időszerű.
Szakértőink – többek között dr. Finta József akadémikus, Albrecht Ute városrendező, dr.
Nagy Béla építész-városrendező, Z. Halmágyi Judit építész – tanulmányait elemezve
kikristályosodott néhány alapvető megállapítás, amelyek figyelembevétele nem
megkerülhető sem az építésügy állami irányításáért, sem a főváros fejlesztéséért felelősök
számára.
1. Budapest versenyképességének megőrzéséhez szükséges az európai nagyvárosok
proaktív fejlesztési és magas minőségű városépítészeti tevékenységének megismerése,
eredményeinek átültetése a hazai gyakorlatba a jogszabályok és a szakmai irányítás
terén.
2. A nagyváros kompakt fejlesztése közérdek, a nagyvárosi régió térszerkezetébe jól
integrálható városrészek, központok és épületegyüttesek ugyanis alkalmasak a
társadalmi kohézió és a környezettudatos építés erősítésére, az egyéni közlekedés
visszaszorítására.
3. A főváros kialakult városképét, morfológiáját az újabb 50-100 méter magas épületek
gazdagítanák, a városkontúrt izgalmas karakterrel cizellálnák, új értéket teremtenének.
4. A magasházakat csoportosan, a településszerkezeti adottságok kibontásával és az azt
befogadó városszövetben kívánatos elhelyezni.
5. A magasházak építészeti jel szerepe különösen sikeres lehet a város(rész) központok
helyének megjelölésére, kiemelten közhasznú funkciók és terek együttes kialakítására.
6. A magas épületek építészeti megformálásának minőségét tervpályázatokkal, valamint a
szakma és a városlakók irányában rendhagyó nyitottsággal szükséges megalapozni.
7. A magasházak tömegarányait legalább 1:3 (szélesség/magasság) aránnyal kell tervezni –
figyelemmel a 8-900 m2-es alapterületű szintekre, valamint a csoportos elhelyezés
kompozíciójára.
8. A magasházak tervezését (statika, épületszerkezetek, tűzbiztonság, homlokzatképzés
stb.) rendkívüli gondossággal kell végezni, ezért a követelmények kidolgozásában az
Építéstudományi Egyesület felajánlja együttműködését.
9. A korábban dokumentált település-morfológiai, városképi elemzések, módszertan
felhasználásával készüljön javaslat új fővárosi szabályozásra a magasházak létesítéséről,
amely beépülhet a Budapesti Városrendezési és Építési Keretszabályzat felülvizsgálati
folyamatába, továbbá – amennyiben indokolt – az Országos Településrendezési és
Építési Követelmények módosításába.
10. Az Építéstudományi Egyesület – mint országos civil szervezet – részt kíván venni a
magas épületek budapesti létesítése újraszabályozásának szakmai előkészítésében.
Gáspár Anna
az Építész Szakosztály vezetője
e-mail: anna.gaspar@buildecon.com

Zábránszkyné Pap Klára
a Településrendezési Szakosztály vezetője
e-mail: papklara@dunakanyar.net
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MAGYAR
ÉPÜLETGÉPÉSZET
LIV. évfolyam, 2006/3. szám
TARTALOM
Böszörményi László – Böszörményi Gábor: A fűtési igényt kielégítő hőellátás
fenntarthatóságának lehetőségei és korlátai
Fontányi Gábor: Házgyári épületek lakásainak fűtési és hőszigetelési korszerűsítése
Hozzászólások a cikkhez:
Dr. Bíró Kálmán
Borzák Balarám Béla
Csider László
Denk András
Dési Albert
Fritz Péter
Dr. Garbai László
Hajdú György
Haszmann Iván
Dr. Várfalvi János PhD
Korompay Sándor: igényes épületgépészeti megoldás többlakásos épületeknél
Nagy Péter: Új biológiai leválasztó az ACO Magyarországtól
Medveczky András: SyncoTM700 – innováció a szabályozásban
Jeckel János: Optimális megoldás kisebb lakások fűtésének és melegvíz ellátásának
kialakítására
Dr. Szemerédi György: AISIN-TOYOTA gázmotorral hajtott hőszivattyú
Szakmai hírek
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A 2006. június Hírmondóba közlésre
szánt tájékoztatók, illetve programok
leadási határideje: 2006. május 8.
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