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   EGYÉNI TAGDÍJAK 2006. ÉVRE: 
 
        Aktív dolgozóknak:  9000 Ft/év 
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                     GYES-en lévő, tanuló  1000 Ft/év 

Alpár-érmeseknek, 70 éven felülieknek: nem kötelező 
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2006. SZEPTEMBER                                                 EGYESÜLETI ÜGYEK 
Egyesületi ügyek 

EMLÉKEZTETŐ/JEGYZŐKÖNYV 
a 2006. május 23-i Elnökségi ülésről 

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

Dr. Nagyunyomi Sényi Gábor, Posgay Csaba, László László 
Távolmaradását jelezte: Bittmann Ernő, Dr. Magyar Zoltán, Ábrahám Ferenc  
Meghívottak részéről jelen volt: Dr. Nacsa János FB részéről, Bodri Irén 
 
Az Elnökség a meghívóban szereplő alábbi napirendeket tárgyalta:                  
1) Tájékoztató az ÉTE Felügyelő Bizottság 2005. decemberi határozatainak 

végrehajtásáról. (Előterjesztő: László László főtitkár).  
2) Az Egyesület 2006. június-december közötti testületi üléseinek programja. 

(Előterjesztő: László László) 
3) Tájékoztató a 2006. június 9-i Építők Napja előkészítéséről. (Előterjesztő: László 

László)  
4) Egyebek  
 
ad.1. Az első napirend tárgyalására a Főtitkár írásos előterjesztése alapján került sor. Az 

Elnökség a folyóiratok kiadását végző Kft.-kel kapcsolatban az alábbi határozatot 
hozta. 

   E-06/05.23-1. sz. határozat 
  „Az Épületgépészeti Kiadó Kft.-nek az elmúlt hónapokban tett intézkedéseit az 

Elnökség tudomásul veszi és felhívja az ügyvezetés figyelmét a rendezetlen számlák 
kifizetésére, valamint a működés javítására vonatkozó javaslatok kidolgozására. Az 
Elnökség a Kft. gazdálkodását és működését 2006. IV. negyedévében ismét 
napirendre tűzi.”  

  E-06/05.23-2. sz. határozat 
  „Az Elnökség a Magyar Építőipar Kiadó Kft. gazdálkodásának eddigi tevékenységét 

elismerve szükségesnek tartja minden lehetséges eszközzel a gazdálkodás 
eredményességének növelését és javasolja a folyóirat megújításához újabb 
tulajdonostárs bevonását.” 

 
  Az Elnökség a továbbiakban e napirend keretében a 7/2005. sz., az Egyesület 

kiegyensúlyozott gazdálkodására vonatkozó FB határozat végrehajtásáról tárgyalt.  A 
főtitkári írásos beszámoló helyzetértékelésével egyetértett, de az intézkedési 
javaslatok egy részét vitatta, így többek között nem értett egyet a főállású ügyvezető 
státusz létrehozásával és az irodaterület csökkentésével. A vitát követően az alábbi 
határozatot hozta: 

  E-06/05.23-3. sz. határozat 
  „A Felügyelő Bizottságnak az ÉTE kiegyensúlyozott gazdálkodására vonatkozó 

7/2005. sz. határozatára készített főtitkári tájékoztatót az Elnökség  tudomásul vette. 
A gazdasági helyzet javítására a kiadások észszerű további csökkentését és 
elsősorban a bevételek növelését tartja szükségesnek.” 

 
(folytatás a következő oldalon!) 
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ad. 2. Az Elnökség külön napirend keretében tárgyalta az ÉTE testületi üléseinek 2006. 
június és december közötti programját. Ennek alapján a testületi ülések programja a 
következő: 

  június 28. Választmányi ülés; 
  szeptember 19. Elnökségi ülés; 
  október 10. Elnökségi ülés; 
  november 7. Elnökségi ülés; 
  november 30. Küldöttközgyűlés; 
  december 19. Elnökségi ülés. 
 
ad.3. A Főtitkár tájékoztatta az Elnökséget a 2006. június 9-i Építők Napja előkészítéséről, 

a rendező kilenc szakmai szervezet feladatairól és a munkamegosztásról. Az ÉTE-re 
háruló feladatokat – az előadók felkérése, a meghívó nyomdai elkészítése, a 
kitüntetési javaslatok felterjesztése, az ünnepi elnökség megszervezése – elvégeztük.  

 
ad.4. A napirend keretében László László főtitkár adott tájékoztatást az elmúlt időszak 

eseményeiről. 
- A május 18-20. közötti Alpár Ignác Dél-Erdélyi emléktúra eseményeiről. 
- A 2005. évi Építési évkönyv kiadásának helyzetéről. 
- Az egyéni tagdíjbefizetések állásáról. 
- A 2006. június 9-én a Vasas Szakszervezet Székházában megrendezésre kerülő 

központi Építők Napja előkészítéséről. 
 
Az emlékeztetőt összeállította: 
László László főtitkár 

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

EMLÉKEZTETŐ/JEGYZŐKÖNYV 
a 2006. június 28-i Elnökségi ülésről 

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

Posgay Csaba, László László 
Távolmaradását jelezte: Dr. Magyar Zoltán, Dr. Nagyunyomi Sényi Gábor  
Meghívottak részéről jelen volt: Bodri Irén 
 
Az Elnökség a választmányi ülés előkészítése érdekében az írásban is kiküldött 
választmányi napirendeket tárgyalta. Az írásos előterjesztésekkel az Elnökség egyetértett, 
így jóváhagyásra javasolja: 

− a 2005. évi Közhasznúsági jelentést és gazdasági beszámolót, 
− a 2006. évi Gazdálkodási tervet, valamint 
− a Díj Bizottság kitüntetési javaslatát. 

 
Megállapodás történt, hogy az Építők Napján Miniszteri Elismerésben részesülteknek (Alex 
Ágnes és Hédi Zoltán) Takácsy Gyula elnök az okleveleket átadja.  
 
Az emlékeztetőt összeállította: 
László László főtitkár 
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ÖSSZEFOGLALÓ JEGYZŐKÖNYV 
a 2006. június 28-i választmányi ülésről 

 
Az Alapszabály vonatkozó rendelkezései szerint összehívott választmányi ülésen 1300 
órakor a 60 fő választmányi tagból 27 fő jelent meg, ezért az ülést a meghirdetett második 
időpontban (1330) kezdődött. 
 
Az elnöki megnyitót követően az írásban kiküldött napirendeket, majd a 
jegyzőkönyvvezetőnek László Lászlót és hitelesítőnek Halasi Lászlót a választmány 
egyhangúlag elfogadta. A választmányi ülés Takácsy Gyula elnök megnyitójával kezdődött. 
A 2005 évről megállapította, hogy „bár 1,2 milliós veszteséggel zártuk az évet, 
tulajdonképpen jelentős gazdálkodási hiányosságok ma még nem tapasztalhatók”, majd 
2006 évre vonatkozóan szükségesnek tartotta megjegyezni, hogy „mindent meg kell 
tennünk a megfelelő árbevétel növelésére” … (és) „csökkentenünk is kell a kiadásainkat”. 
 
Az elnök felkérte László László főtitkárt, hogy a kiküldött 2006 évi tervről adjon 
tájékoztatást. Az írásos anyaghoz fűzött szóbeli kiegészítőben elhangzott, hogy 
ugyanazokkal a problémákkal állunk szemben, mint az előző években: a tagdíjbevételek és a 
kormányzati támogatások csökkennek, a pályázati lehetőségek szűkülnek, ugyanakkor az 
eddigi kiadáscsökkentő intézkedések nem tudják ellensúlyozni az egyre nagyobb 
bevételkiesést. A terv teljesítése érdekében a főtitkár a szervezeti egységektől és az 
elnökségtől az eddigieknél több támogatást és aktivitást kért. 
 
Dr. Nacsa János a Felügyelő Bizottság véleményét ismertette, felhívta a figyelmet a korábbi 
FB határozatokban foglaltakra és az évek óta tartó veszteséges gazdálkodásra. Sürgette a 
MTESZ-szel és az Épületgépészeti Kiadó Kft.-vel kapcsolatos lezáratlan követelések 
rendezését és ennek figyelembevételével a 2005 évi gazdálkodási beszámoló elfogadását 
javasolta. A 2006 évi gazdálkodási terv céljaival az FB egyetért, elfogadását javasolta, de 
hangsúlyozta, hogy „az eredményes gazdálkodás feltételei csak komoly erőfeszítéssel, az 
egyes szakosztályok és csoportok aktívabb közreműködésével valósítható meg.  
 
A 2005 és 2006 évi gazdálkodással kapcsolatosban felszólaltak: Halasi László, Mikó Imre, 
Szajkovics Károly, Nemes Géza, Semmelweis Ferenc, Jancsó Gábor és Gáspár Anna. 
A kérdésekre és véleményekre Takácsy Gyula elnök, László László főtitkár és Bodri Irén 
gazdasági vezető reagált, majd az elnök szavazásra tette fel a 2005 évi gazdálkodási 
beszámolót, melyet 24 igen szavazattal és 3 tartózkodással a választmány elfogadott az 
alábbiak szerint: 
 
V-1/2006.(06.28.) számú határozat 

Az Építéstudományi Egyesület választmánya a 2005 évi közhasznúsági jelentést és a 
gazdálkodási beszámolót 35.097 eFt bevétel és 36.355 eFt kiadás mellett,  
-1.258 eFt eredménnyel 24 igen szavazat és 3 tartózkodással elfogadja. 
 

(folytatás a következő oldalon!) 
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Ezt követően a 2006 évi gazdálkodási tervvel kapcsolatos határozathozatalra került sor az 
alábbiak szerint: 
 
V-2/2006.(06.28.) számú határozat 

Az Építéstudományi Egyesület Választmánya a 2006 évre vonatkozó gazdasági tervet a 
bevételek és kiadások 30,0 millió Ft egyensúlyi összegével 26 igen szavazattal és  
1 tartózkodással jóváhagyja. Felhívja az Elnökség figyelmét, hogy az eredeti tervet 
fentiek szerint módosítsa.  
 

A következő napirend keretében a Díj Bizottság 2006. évi kitüntetési javaslatának 
tárgyalására került sor. Az írásos javaslatot Dr. Mikolás Tibor, a Díj Bizottság elnöke 
szóban kiegészítette, melyhez megjegyzéseket fűzött Semmelweis Ferenc, Halasi László, 
Kajtár Lajos és Dr. Jancsó Gábor. A vitát követően a választmány az alábbi határozatot 
hozta: 
 
V-3/2006.(06.28.) sz. határozat  

A Választmány a Díj Bizottság 2006. évre szóló kitüntetési javaslatát, az Elnökség által 
tett kiegészítésekkel együtt, egyhangú szavazás mellett elfogadja. Ennek alapján „Alpár 
Ignác Díj” kitüntetésben részesülnek: Ágostházi László DLA, Dr. Fiala István, Kmetykó 
János, Kovács Sándor, Várjon Dénes, Vetró Mihály és Weszelits Gergely. „ÉTE 
Érdemérem” kitüntetésben részesülnek: Bali László, Diószeghy Miklós, Gáspár Anna, 
Hambeisz József, Kónya Béla, Pappné Tombácz Ildikó, Dr. Szesztai Attila, Varga Rita és 
Vízy László. „ÉTE Díj” kitüntetésben részesül: Borsi László OLÉH elnök és „ÉTE 
Tiszteletbeli tag” elismerést kap Dr. Finta József építész, akadémikus.  
 

A választmányi ülés berekesztése előtt tájékoztatók és javaslatok hangzottak el. László 
László főtitkár tájékoztatást adott az aktuális építésügyi kormányzat átszervezéséről, az 
Alapszabály tervezet szeptember 5-ig tartó egyeztetéséről és a 2005 évi Építési Évkönyvről. 
Gáspár Annak a bevételt növelő fizetős konferenciák megrendezését és a creditpontos 
továbbképzésekbe való egyesületi részvételt javasolta. Dr. Jancsó Gábor a bevételt hozó 
konferenciákkal egyetértett, de a creditpontos továbbképzésekkel kapcsolatban óvatosságra 
intett. Semmelweis Ferenc az eredményesebb munka érdekében az építésügyi 
szervezetekkel való széles körű együttműködést javasolta, szükségesnek érzi az elnökség 
elismert vezetőkkel történő kiegészítését és a Szakértői Iroda működésének támogatását. 
Szerencsés Gyula egy sikeres, a helyi gazdálkodó építőipari szervezetek által támogatott 
Csongrád megyei rendezvényről tájékoztatta a választmányt.  
 
Befejezésül rövid főtitkári tájékoztató után Takácsy Gyula elnök berekesztette a 
választmány ülését. 
 
Az emlékeztetőt összeállította: 
László László főtitkár 
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ÉTE TAGOK FIGYELMÉBE 
 

1. Egyesületünk új, illetve módosított Alapszabály tervezetét a júniusi választmányi ülésen 
véleményezés céljából a szervezeti egységek képviselőinek átadtuk, a távollévőknek 
pedig postán megküldtük. Az ÉTE megújítása érdekében ismételten és nagy hangsúllyal 
kérjük tisztelt tagtársaink észrevételeit, javaslatait legkésőbb 2006. szeptember 5-ig. 

 
2. A tagdíj befizetések ügyében már több alkalommal kértük tagtársainkat az elmaradásaik 

rendezésére. Sajnálattal állapítottuk meg júliusban, hogy 2006. évi egyéni tagjaink közül 
csak mintegy 30% tett eleget vállalt kötelezettségének. A kiadásoknak a folyamatban 
lévő kényszerű és drasztikus csökkentése már az önként vállalt legalapvetőbb egyesületi 
feladatok elvégzését is hátráltatják. Mindezek ellensúlyozására ezúton is kérjük az 
elmaradt tagdíj befizetések mielőbbi rendezését.  

 
3. Honlapunk és e-mail-ünk címe megváltozott.  
 Az új honlap cím: www.eptud.org  
 Az új e-mail cím pedig: info@eptud.org  
 A régi címek átmenetileg még használhatóak. 
 
4. A 2005. évi Építési Évkönyv – ahogy már többször jeleztük – elkészült és a tagdíjat 

fizetők részére átvehető a Titkárságon. Kérjük a szervezeti egységek vezetőit, hogy 
jelezzék átvételi szándékukat (tel. 201-8416).  

            Titkárság 

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

ÉPÍTŐK NAPJA 2006 
 
Az építésügyért felelős kilenc építőipari szakmai szervezet 2006. június 9-én a Vasas 
Szakszervezet Magdolna utcai székházában tartotta az Országos Építők Napi ünnepi ülését.  
A rendezvény elnöki megnyitójában Kassai Ferenc, a Budapesti és Pest Megyei Mérnöki 
Kamara általános alelnöke az építésügy fontosságáról szólt, kifogásolva, hogy az iparág 
kormányzati képviselete még mindig nem kielégítő. A kormány képviseletében dr. Bujdosó 
Sándor helyettes államtitkár méltatta az építőket, majd Borsi László OLÉH elnök és Tolnay 
Tibor ÉVOSZ elnök tartott előadást. Egyesületünket dr. Nagyunyomi Sényi Gábor általános 
alelnök képviselte.  
 
Az előadásokat követően a kitüntetések átadására került sor. Az Építéstudományi Egyesület 
részéről Miniszteri Elismerő Oklevélben részesült Alex Ágnes okl. építészmérnök 
(Építéskivitelezési Szakosztály), dr. Bozsó Ferencné okl. építészmérnök (Bács-Kiskun 
megyei Szervezet), Hédi Zoltán műszaki tanár (Szombathelyi Szervezet) és Zámbó Ernő 
okl. építőmérnök (Tartószerkezeti Szakosztály). A kitüntetetteknek ezúton is gratulálunk. 
 
Az ünnepi ülés záró előadását Csorvási József, az ÉFÉDOSZSZ elnöke tartotta. 
 
 László László 
 Főtitkár 



 6

2006. SZEPTEMBER                                             RENDEZVÉNYEK 
Rendezvények 
Rendező: Helyszín:  
ÉPÍTÉSKIVITELEZÉSI SZAKOSZTÁLY Bp. I., Bem rkp. 33-35. 
 Időpont: 
 szeptember 12. (kedd) 1400 óra 
 

ÉPÜLETLÁTOGATÁS 
a Novotel BEM Hotel építkezésén 

 
Az Egyesületünknek is helyet adó Fő utcai épület közvetlen szomszédságában álló volt EGI 
székházat szállodává alakítják át. 
 
A befejezés előtt álló építkezés bemutatja: 
− a tervező részéről:  Turányi Gábor építész, T-2 Stúdió 
− a generálkivitelező részéről:  Dombóvári Gyula főépítésvezető, STRABAG Rt. 
 
Találkozás a székházunk árkádjai alatt. 
 
Szervező: Alex Ágnes  20/941-5107 
 
************************************************************************** 
 
Rendező: Helyszín: Ausztria 
BÉKÉS MEGYEI SZERVEZET Időpont: szeptember 15-16-17.  
 (péntek – szombat – vasárnap) 
 

SZAKMAI TANULMÁNYÚT 
A megújuló energiák energiatermelésben való felhasználása 

 
Program: 
− szeptember 15. 

600 óra:  Találkozás Békéscsaba, Szabadság tér Parti Étterem előtt. 
1300 óra:  Jáki templom megtekintése, az ismertetést Rábli Pál Kőszeg főépítésze tartja. 
 Belvárosi séta Grázban, vacsora és szállás Güssingben. 

− szeptember 16. 
Prezentáció a güssingi Technológiai Centrumban. A güssingi modell – egy kisváros 
energiaellátásának megvalósítása megújuló energiaforrások segítségével.  
Biomassza távfűtőmű(parkettagyárak hulladékának hasznosítása), növényi olajprés üzem 
és biodízel üzem megtekintése (repceolaj és elhasznált étkezési olaj felhasználása. 
Biomassza erőmű (faapríték termikus elgázosítása, a megtermelt villamos energia 
mellett a hulladék hő hasznosítása), kombinált (biomassza és napkollektor) távfűtőmű 
megtekintése. 
Strem biogáz üzem meglátogatása, ahol 100%-ban növényi alapanyagból erjesztéssel 
állítanak elő biogázt, melyet áramellátásra és távfűtésre hasznosítanak.  
Güssingi ebéd után a güssingi vár és a Vármúzeum meglátogatása, utána bortúra a Pinka 
völgyében. Vacsora Güssingben.  

 
(folytatás a következő oldalon!) 
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− szeptember 17. 

Reggeli után őrségi kirándulás, Pityerszer, Őriszentpéter, Zalalövő. Ebéd után indulás 
Békéscsabára, a tervezett érkezés 2000 óra.  
 

Részvételi díj:  35.000,- Ft/fő 
Jelentkezési határidő:  szeptember 5. 

Felelős: Szabados Béla  30/965-9949 
  Krausz József  30/205-6997 

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

Rendező: Helyszín:  
SZOMBATHELYI SZERVEZET Építész Klub – Fészek terem 
 Szombathely, Malom u. 6. 
 Időpont: 
 szeptember 22. (péntek) 1800 óra 
 

PROGRAMTERVEZŐ KLUBFOGLALKOZÁS 

Ötletgazdákat és minden érdeklődőt szívesen látunk! 
 
Előzetes érdeklődés:  Hédi Zoltán  30/957-3907 

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

Rendező: Helyszín: 
CSONGRÁD MEGYEI SZERVEZET MTESZ Székház 
 Szeged, Kígyó u. 4. 
 Időpont: 
 szeptember 26. (kedd) 1400 óra 
 

SZAKMAI ELŐADÁS ÉS KONZULTÁCIÓ 
 

Az ÉTE Csongrád megyei Szervezete és a Csongrád megyei Építész Kamara tisztelettel 
meghívja tagjait és az érdeklődőket  
− a Közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi 

CXL  törvény (KET), valamint  az alkalmazásával kapcsolatos speciális  építésügyi 
hatósági eljárásokról című előadásra és az azt követő 

− konzultációra. 
 
Előadó:  Hné Dávid Emma Csongrád megyei Közigazgatási Hivatal vezető főtanácsosa 
Konzultáció:  Pappné Tombácz Ildikó SZMJV Polgármesteri Hivatal vezető főtanácsosa 
 
Előzetes kérdéseket várjuk az alábbi e-mail címre elküldeni: pappne.ti@polghiv.szeged.hu, 
vagy leadni a Csongrád megyei Építész Kamara titkárságán. 
 
Szervező:  Zilahy János Péter elnök  30/664-3396 

Pappné Tombácz Ildikó titkár  20/219-1309 
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2006. SZEPTEMBER                                             RENDEZVÉNYEK 
 
Rendező: Helyszín: 
ÉPÍTÉSKIVITELEZÉSI SZAKOSZTÁLY Épületfenntartók Orsz. Egyesülete 
Senior Klub Bp. VI., Paulay E. u. 6. 
 Időpont: 
 szeptember 27. (szerda) 1400 óra 
 
 

ELŐADÁS DIAVETÍTÉSSEL 
Erdélyi szász templomerődökről 

 
Előadó: Weszelits Gergely okl. mérnök, építésügyi szakértő 
 
Minden érdeklődőt szeretettel várunk! 
 
Szervező: Vetró Mihály  226-8898 
  
************************************************************************** 
 
Rendező: Helyszín: 
ÉPÍTÉSKIVITELEZÉSI SZAKOSZTÁLY Bp. XIII., Róbert K. krt. 42-44. 
 Időpont: 
 szeptember 28. (csütörtök) 1400 óra 
 
 

ÉPÜLETLÁTOGATÁS 
a HM Honvéd Kórház rekonstrukciójánál 

 
A HM Honvéd Kórház rekonstrukciója néhány régi épület bontását, 2 teljesen új pavilon 
megépítését, több régi épület felújítását és a korábban elkezdett, de félbeszakadt két épület 
befejezését foglalja magába. Jelenleg ez utóbbiak műszaki átadás előtt állnak, 
látogatásunkkor ezeket tekinthetjük meg. 
 
Az építkezés fővállalkozója a KIPSZER-HÉROSZ-Magyar Építő Mérnök Iroda. 
 
Vendéglátóink 
− a beruházó részéről:  dr. Baráth Sándor, OVIBER 
− a KIPSZER FT Rt. részéről:  Tóth Gábor főmérnök  
 
Szervező: Alex Ágnes  20/941-5107 
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2006. SZEPTEMBER                                             RENDEZVÉNYEK 
 
Rendező: Helyszín: 
B.-A.-Z. MEGYEI SZERVEZET Tudomány és Gazdaság Háza 
 Miskolc, Görgey A. u. 5. 
 Időpont: 
 szeptember 28. (csütörtök) 1600 óra 
 

ÉTE KLUB 

Program: 
− Nyári élménybeszámolók. 
− A városi vízszennyezés kivitelezési tanulságai. 
 
Szervező:  Ferenczy József Géza elnök  30/228-4268 

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

FELHÍVÁS 
 
Értesítjük minden tagdíjat rendesen fizető aktív és nyugdíjas tagtársunkat, hogy az Építési 
évkönyvet a klubnapon (csak a klubnapon) személyesen vehetik át! 
 
 Ferenczy József Géza 
 elnök 
 
 
2006. OKTÓBER RENDEZVÉNYELŐZETES   
Rendezvényelőzetes 
Rendező: Helyszín: 
ÉPÍTÉSZ SZAKOSZTÁLY Magyar Urbanisztikai Társaság 
Magyar Vizuális Bizottsága Bp. IX., Liliom u. 48. 
 Időpont: 
 október 10. (kedd) 1500 óra 
 (kihelyezett ülés!) 
 

PÓDIUMVITA 
Budapest városképe és szociológiai háttere 

 
Meghívott beszélgető partnerek:  

Csete György építész, Gáborjáni Péter építész, Dr. Jancsó Gábor környezetvédő,  
Miklóssy Endre urbanista 

 
A rendezvény egyben a MUT Környezetesztétikai Szakosztályának rendes ülése (elnök: 
Budai Aurél). 
Kihelyezett ülése a Magyar Tudományos Akadémia Vizuális Környezeti Albizottságának 
(elnök: Gáborjáni Péter). 
 
Szervező:  Gáborjáni Péter MVB elnök  246-4480 
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2006. OKTÓBER RENDEZVÉNYELŐZETES   
 

Rendező: Helyszín:  
SZOMBATHELYI SZERVEZET Építész Klub – Fészek terem 
 Szombathely, Malom u. 6. 
 Időpont: 
 október 27. (péntek) 1800 óra 
 

SZAKMAI BEMUTATÓ ÉS TERVEZÉSI TANÁCSADÓ 
ProKoncept építési rendszer 

 
Minden érdeklődőt szívesen látunk! 
 
Előzetes érdeklődés:  Hédi Zoltán  30/957-3907 
 
 
 
2006. SZEPTEMBER HÍREK – TÁJÉKOZTATÓK 
Hírek – tájékoztatók 
 

TÁJÉKOZTATÓ 
 

A Tartószerkezeti Szakosztály vezetősége július 3-án rendkívüli vezetőségi ülést tartott.  
 
A közelmúltban elhunyt Dr. Kovács Béla helyett szakosztályvezetőnek titkos szavazással a 
szakosztály titkárát, Zámbó Ernőt választották meg.  
A szakosztály titkári teendőket a jövőben Steinbacher Gábor látja el.  
A Választmány tagja Lochmayer Rita lett. 
 
       Tartószerkezeti Szakosztály vezetősége 
 

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

TÁJÉKOZTATÓ 
 
A 2006. évi őszi BNV Nagydíjára beküldött építőipari pályázatokat  a szakma részéről 
Kajtár Lajos vezette zsűri értékelte és javaslatát továbbította a MTESZ Zsűri felé. A 
bizottságban részt vett az Építéskivitelezési Szakosztály részéről Mikó Imre is. 
 
 Építéskivitelezési Szakosztály 
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2006. SZEPTEMBER HÍREK – TÁJÉKOZTATÓK 
 
 

SZÉPNAP 2006 
Szögedi Építők Napja 2006. június 9-10. 

 
 
Csongrád megye építéssel, építésüggyel foglalkozó szervezetei, egyesületei, kamarái és 
alapítványai, valamint ezek szakmai csoportjai a hagyományokhoz hűen idén is 
megrendezték a Szögedi Építők Napját, amely évről évre sokoldalú és változatos szakmai, 
sport- és kulturális programokkal várja vendégeit.  
 
Június 9-én 14 órakor a Rerrich Béla-emléktáblánál volt a gyülekező helyszíne. Itt Koczor 
György Ybl-díjas építész mondott emlékbeszédet, ezt pedig koszorúzás követte. A koszorút 
Dr. Tóth Károly, Dr. Szondi Ildikó (Szeged város önkormányzata), Bodor Dezső,  
Dr. Körmöczi Ernő (CSMMK), Koczor György, Kiss Lajos (CSMÉK), valamint Zilahy 
János Péter, Pappné Tombácz Ildikó és Szerencsés Gyula (ÉTE) helyezte el az emlékhelyen. 
15 órakor a MTESZ Technika Háza nagytermében Nagy Sándor fejlesztési 
alpolgármestertől Szeged fejlesztési programjáról hallhattak előadást a résztvevők, amely 
konzultáció formájában folytatódott. Ezt követően könyvismertetőre, illetve ÉTK 
könyvvásárra került sor: Hajós György, több könyv szerzője  és főszerkesztője a szakma 
jelentős összefogásával és anyagi támogatásával kiadott könyvről, a Kivitelező vállalatok  
40 évéről (az államosítástól a privatizációig) tartott élménydús beszámolót . Ezek után Tóth 
Gábor és Csányi Péter a körpanoráma szoftver rejtelmeiről tartott bemutatót, melyet 
kötetlen baráti beszélgetések, emlékezések követtek. 
 
Június 10-én szombaton a helyszínt a Gellért Szabadidőközpont biztosította a 
programokhoz, melyeket a nap folyamán ifj. Bényi Mihály ismertetett. 7 órától  
sportesemények kerültek középpontba: teremfoci-bajnokság Mura Mészáros József, 
teniszbajnokság Nemesi Pál valamint horgászverseny Cucz János vezetésével. A 
továbbiakban kézművesek főzőversenye és kézműves bemutatók várták az érdeklődőket. A 
zenekedvelőknek sem kellett csalódniuk: nekik az algyői Hagyományőrző Citerazenekar 
nyújtott színvonalas élményt . A gyerekeket a programok ideje alatt játszóház csalogatta.  
A rendezvénysorozat hivatalos megnyitóját Juhász Gyula A munka című verse vezette be 
majd Bodor Dezső, a CSMMK elnöke mondott ünnepi beszédet.  
12 órától programzárásig Stones & Robi zenéje emelte a rendezvény hangulatát.  
A sátrakban illetve szabad téren elfogyasztott ebéd után a Szegedi Divatiskola  látványos 
bemutatója vette kezdetét, majd Erdei Sándor humorista műsorát hallgathatták meg a 
derülni vágyók, majd a tánc szerelmesei szerb-görög táncházban vehettek részt.  
A rendezvénysorozat a Szerencsés Gyula által vezetett sörivóversennyel zárult.  
A borult esős időjárás ellenére a nap derűs hangulatban telt el mintegy 400 fő részvételével. 
 
  Ifj. Bényi Mihály 
 Csongrád megyei Szervezet 
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2006. SZEPTEMBER HÍREK – TÁJÉKOZTATÓK 
 

ÉVM BARÁTI TALÁLKOZÓ 2006 
 

Somogyi László miniszter úr arról értesítette Egyesületünket, hogy a 2006. évi ÉVM Baráti 
Találkozó 2006. szeptember 1-én (péntek) 1600 órakor lesz a szokásos helyszínen, 
Rozmaring Kisvendéglő (Budapest, III., Árpád fejedelem u. 125.) 
Minden egykori ÉVM dolgozót szeretettel várnak a rendezők.  
 László László 
 főtitkár  

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

ÚJ KORMÁNYZATI STRUKTÚRA 
 
2006. augusztus 1-től megváltozott ágazatunk és az Egyesületünk tevékenységét érintő 
központi irányítás. Átszervezésre és összevonásra került a Nemzeti Fejlesztési Hivatal, 
valamint az Országos Lakás- és Építésügyi Hivatal. Az újonnan kialakított Önkormányzati 
és Területfejlesztési Minisztériumon belül 103 fős állományi létszámmal létrehozták a 
Területfejlesztési és Építésügyi Szakállamtitkárságot, melynek vezetője Dr. Szaló Péter 
szakállamtitkár úr. Közvetlen szakállamtitkári alárendeltségben a következő szervezeti 
egységek működnek: 
− Területfejlesztési és Építési Szakállamtitkárság Titkársága 

vezetője: Udvari János 
− Területfejlesztési Főosztály 

vezetője: Sára János, h.vezetője: Dániel Pál 
 Területpolitikai Osztály 
 Támogatáspolitikai Osztály 
 Stratégiai Tervezési Osztály 
 Kohéziós és várospolitikai Osztály 

− Területrendezési és Tervezési Főosztály 
vezetője: Dr. Tompai Géza, h.vezetője: Dr. Gerzanics Annamária 
 Térségi Tervezési Osztály 
 Területrendezési Osztály 

− Építésügyi és Településrendezési Főosztály 
vezetője: Fegyverneky Sándor, h.vezetője: Bedő Katalin (egyben az Ép. Ig. ov.) 
 Építésügyi Igazgatási Osztály 
 Építésügyi Szabályozási Osztály 
 Építészeti és Építésgazdasági Osztály 
 Településrendezési Osztály 
 Településfejlesztési és Településüzemeltetési Osztály 

− Területi Koordinációs Titkárság 
vezetője: Szűcs Mihály 

Korábban az OLÉH kereteiben lakásügyi feladatokat ellátó szervezeti egység az 
Önkormányzati és Lakásügyi Szakállamtitkár (Dr. Bujdosó Sándor) alárendeltségében, mint 
„Lakásügyi Titkárság” kezdte meg működését, melynek vezetője Csider László úr lett. 
 
           László László  

     főtitkár 



 13

2006. SZEPTEMBER HÍREK - TÁJÉKOZTATÓK 
 
 

Alex Ferenc 
fotóriporter 
(1922-2006) 

 
Az Építéstudományi Egyesülettel az 1980-as évektől – mint fotóriporter – került 
kapcsolatba. Tevékenysége elsősorban az Építéskivitelezési Szakosztály különböző 
rendezvényeihez kötődött. Elismerést érdemlő szolgálatot tett Egyesületünknek, hogy 
fotóival megörökítette, dokumentálta az építőipari vásárok, épületlátogatások, 
mestervizsgák, baráti találkozók és más rendezvények történéseit. Aki ismerte szeretettel és 
nagyrabecsüléssel gondol munkásságára, szerény emberi magatartására.  
Emlékét az ÉTE tisztelettel megőrzi. 
 László László 
 főtitkár 
 

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

Tomory László 
professzor   

(1915-2006) 
 

Építészmérnöki tanulmányai után a Budapesti Műszaki Egyetemen oktatta a mezőgazdasági 
építészet tárgyat. Ezt követően két évtizeden keresztül, 1983-ban történt nyugdíjazásáig a 
Gödöllői Agrártudományi Egyetem Mezőgazdasági Építészeti Tanszékének volt a vezetője. 
Ez a tanszék kiemelkedő jelentőségű volt a vidék műszaki fejlesztésében, valamint 
nemzetközi kapcsolatok tekintetében. Tomory László tanár úr odaadó oktatási munkája 
mellett folyamatosan látogatta, ápolta a vidéket, miközben szakmai egyesületekben, így az 
Építéstudományi Egyesületben, a Falufejlesztési Bizottságban és más egyesületekben is 
vezető szerepet vállalt. Kitartó, céltudatos munkájával jelentős életművet alkotott, 
generációkat nevelt fel a mai kornak is megfelelő környezeti szemlélettel. Számos 
publikációja közt egyetemi tankönyve kiemelkedő, ma is felülmúlhatatlan és pótolhatatlan, 
aktuális és jövőbe mutató. 
Tanítványai, tisztelői mellett emlékét Egyesületünk is megőrzi. 
 
 ÉTE Építész Szakosztály 
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2006. SZEPTEMBER HÍREK - TÁJÉKOZTATÓK 
 
 
MAGYAR  
ÉPÜLETGÉPÉSZET 
LIV. évfolyam, 2006/5. szám 

 
TARTALOM 

 
Molnár Károly: Gáz csatlakozó vezetékek és fogyasztói berendezések új műszaki 

biztonsági szabályozása             
Bertli Zoltán: Az új GMBSZ alkalmazása a pébégáziparban                              
Dr. Barna Lajos – Goda Róbert: B11 típusú gázfogyasztó készülékek levegőellátásának és 

égéstermék-elvezetésének numerikus modellezése 1. rész 
Jeckel János: Saunier Duval újdonságok a Construmán 
Varga Csaba: AERMEC folyadékhűtők – korszerű kivitel, csöndes működés, biztos üzem, 

3-1600 kW     
Dr. Chappon Miklós: Védjük meg értékeinket! A Parlament, mint kincseskamra 
Keszthelyi István: Hőtermelő-berendezések légellátása kürtőkön keresztül 
Dr. Léderer András: Egy újdonság: a levegőkazán 
Vinkler Károly: Hibadiagnosztika a statikus és dinamikus beszabályozó szelepek 

segítségével 1. rész              
Dési Albert: Az épületek villamos biztonságának problematikái               
Lakásfelújítás biztonságosan, hosszú távra 
Szakmai hírek 
MÉgKSZ hírek  
 

*************** 
 
MAGYAR  
ÉPÜLETGÉPÉSZET 
LIV. évfolyam, 2006/6. szám 

 
TARTALOM 

 
Dr. Magyar Zoltán: 17. Fűtés- és Légtechnikai Konferencián történt              
Dr. Csoknyai István: Épületen belüli hőáramlás vizsgálata fokozott hőszigetelésű 

épületeknél 
Bereczk László: Füstmentes lépcsőházak  
Virág Zoltán – Harmath László: Új élet születik – a Művészetek Palotája (tervezői 

szemmel) 1. rész 
Stevensné Száday Edit – Goda Róbert: Komfortterekben felszabaduló szennyezőanyagok 

egymásra hatása passzív házak éjszakai üzemében (1. rész) 
Dr. Barna Lajos: Geberit Mapress préskötéses csőrendszerek 1. rész: elemek és 

alkalmazási területek 
Hungarotherm 2005                                                        
Szakmai hírek 
Személyi hírek 
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MAGYAR  
ÉPÜLETGÉPÉSZET 
LIV. évfolyam, 2006/7. szám 

 
TARTALOM 

 
Dr. Korda János: Új tervezői és szakértői jogosultsági rendelet              
Péter Norbert: A Harkányi Gyógy- és Strandfürdő vízkezelési technológiái             
Legionellák – életet veszélyeztető baktériumok a vízben 
Laing elektromos melegvízfűtés – rugalmas – kedvező árú – megbízható                    
Søren Aggerholm: Az épületenergetikai direktíva bevezetését támogató európai projektek 
Fűtés, hűtés, vízellátás világszínvonalon     
Dr. Farkas István: Nap Napja 2006                                     
Komlós Ferenc: A Heller-program  
Healthy Building 2006, Lisszabon                  
Dr. Nagy József: Miért halt meg hét személy CO mérgezésben?               
Dr. Barna Lajos: Mikor kell tervet készíteni gázkészülékek cseréjéhez?      
Szakmai hírek 
Személyi hír 
Könyvismertetés 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 

A 2006. októberi  
Hírmondóba közlésre 

szánt anyagok, programok 
 

leadási határideje: 2006. szeptember 5.  
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