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EGYÉNI TAGDÍJAK 2008. ÉVRE
Aktív dolgozóknak:
70 év alatti nyugdíjasoknak:
70 év feletti nyugdíjasoknak és tanulóknak:

12000 Ft/év
4500 Ft/év
2500 Ft/év

A Titkárság munkarendje: hétfő-csütörtök 8.00-16.00 óráig
péntek 8.00-12.00 óráig

2007. DECEMBER

EGYESÜLETI ÉLET

EMLÉKEZTETŐ/JEGYZŐKÖNYV
a 2007. október 25-i Elnökségi ülésről
Jelen vannak:

Takácsy Gyula, Dr. Jancsó Gábor, Kovács Sándor, Dr. Magyar
Zoltán, László László (az Elnökség tagjai)
Távolmaradását jelezte: Dr. Nagyunyomi Sényi Gábor, Posgay Csaba
Meghívottak részéről jelen volt: Ábrahám Ferenc FB elnök, Semmelweis Ferenc
irodavezető
Az Elnökségi ülés a meghívóval írásban kiküldött alábbi napirendeket tárgyalta:
1.) Az ÉTE Szakértői Iroda beszámolója
Előadó: Semmelweis Ferenc irodavezető
2.) Tájékoztató a Választmányi Ülés előkészítéséről
Előadó:László László főtitkár
3.) Egyebek
Ad. 1. Az első napirend keretében Semmelweis Ferenc a Szakértői Iroda vezetője
adott átfogó tájékoztatást az iroda korábbi munkájáról, mai helyzetéről és
terveiről. Megállapította hogy az ÉTE fejlődése szempontjából nagy szükség
volna az egyesület szakértői tevékenységének kiszélesítésére. Ehhez indokolt
mozgósítani a szakosztályokat és a regionális szervezeti egységeket. A
Hírmondó szeptemberi számában felhívást tettünk közzé – ami szűkített
formában megjelent a Magyar Építőipar folyóirat II. negyedévi számában is –
kértük azoknak a tagjainknak jelentkezését akik részt kívánnak venni a
munkában. Eddig 9 tagtársunk jelezte a szakértői munkában való részvételét.
Az irodavezető javasolta hogy a felhívás kerüljön fel a honlapra, hogy minél
szélesebb szakmai kör kapcsolódhasson be a munkába. (Külső szakértők
bevonása is lehetséges!) A vita során elhangzott hogy súlyozottan kell
foglalkozni az épületenergetika és az állapotfelmérés ügyével. A napirendet az
elnökség az alábbi határozattal zárta le.
E-2007/18 (10.25.) sz. határozat
Az elnökség értékelve a Szakértői Iroda munkáját elismerését fejezi ki
Semmelweis Ferencnek a Szakértői Iroda eddigi működéséért tett
erőfeszítéseiért és elrendeli a felhívásnak a honlapon történő megjelentetését
Határidő: 2007. november 15.
Felelős: László László főtitkár, ügyvezető
Ad. 2. László László főtitkár tájékoztatást adott a 2007. dec. 7-8-ra tervezett Szegedi
választmányi ülés előkészítéséről, a tervezett és a Csongrád megyei ÉTE
szervezettel egyeztetett két napos programról, melynek véglegesítése az
elnökségi ülés időpontjában folyamatban volt. Az elnökség tájékoztatást kapott
a választmányi üléshez kapcsolódó Magyar Építőipar és
(folyt. a következő oldalon)
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EGYESÜLETI ÉLET

Magyar Épületgépészet folyóiratának készültségi állapotáról, annak
költségkihatásairól. A kiadó Kft-ék vezetői az elnökség kérésére az ÉTE
tagoknak kiküldendő lapok mintapéldányait önköltségi áron számlázták az
ÉTE-nek. (A tagdíj elmaradással nem rendelkező tagjaink 2008 januártól a
Hírlevéllel együtt kéthavonta térítésmentesen megkapják a választott
folyóiratot!)
Ad. 3. Az “egyebek” napirend keretében László László főtitkár tájékoztatást adott a
MTESZ ingatlaneladással kapcsolatos terveiről és a Magyar Építőipar IV.
negyedévi Szegedi célszámának és a 2007 évi Építési Évkönyv előkészítő
munkáiról.
Az emlékeztetőt összeállította: László László ügyvezető
**************************************************************************

TAGTÁRSAINK FIGYELMÉBE
1. A 2005-2007. év közötti tagdíj elmaradásokat 2007. december 31-ig lehet

rendezni (csekket az elmaradással rendelkezőknek megküldtük).
A 2005. évet megelőző tagdíjhátralékkal rendelkező tagtársaink tagsági
viszonyát csak új belépéssel (belépési nyilatkozat kitöltésével) tudjuk rendezni.
2. A

tagdíjbefizetésekkel párhuzamosan kérjük 2007. december 5-ig
visszajelezni (postán, e-mailen vagy személyesen), hogy a novemberi
hírmondóval megküldött folyóiratok közül (Magyar Építőipar vagy Magyar
Épületgépészet) melyik lapot választja. A 2008. évi tagdíj rendezettsége
esetén a választott folyóiratot térítésmentesen folyamatosan megküldjük
tagjainknak. (A 2008. évi tagdíjbefizetéshez a csekket mellékeljük)

3. A 2008. március-áprilisi programokat a Hírlevélhez 2008. január 31-ig

kérjük leadni ill. megküldeni.
00

4. 2007. évi XXIII. SENIOR találkozót december 14-én 10. -kor a MTESZ

Budai Székház VII. em. tanácstermében tartjuk. (1027 Bp., Fő u. 68.)
december 4-ig várjuk a jelentkezéseket a Titkárságra (201-8416).
Tervezett program: - Megnyitó: Takácsy Gyula, elnök
- Előadás: Dr. Szaló Péter szakállamtitkár (ÖTM)
- Bemutatkozás: Dr. Ádám Béla elnök,
Hőszivattyú Szakosztály
- Tájékoztató: Babits Bernadett, tervező
ISOTEQ házak tervezéséről
- állófogadás
Tájékoztatjuk tagtársainkat hogy a SENIOR találkozón lehetőség lesz
Dr. Seregi György “Feszültség” c. könyvének megvásárlására (ára: 2500 Ft)
(Tájékoztatjuk a résztvevőket, hogy a ruhatár a földszinten vehető igénybe, lift a 6. em.-ig működik!)
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RENDEZVÉNYEK

Rendező:
ÉTE SZOMBATHELYI CSOPORT
VAS MEGYEI ÉPÍTÉSZ KAMARA

Helyszín: Szombathely,
Malom u. 6.
Időpont: december 7. (péntek) 18.00

ELŐADÁS
Az OTÉK tervezett változásai
meghívott előadó
az Építész Klubban – Fészek Terem
Szervező: Hédi Zoltán

0630/957-3907

**************************************************************************
Rendező:
ÉPÍTÉSKIVITELEZÉSI SZAKOSZTÁLY

Helyszín: Budapest,
IX. Soroksári út 32-34.
Időpont: december 13. (csüt.) 14.00

ÉPÜLETLÁTOGATÁS
a HALLER Kert Irodaház építkezésén
A Soroksári út és a Haller út találkozásánál épülő, négy utca által határolt
épületkomplexumot bemutatja a fővállalkozó MARKET ÉPÍTŐ Zrt. helyszíni
főépítésvezetője: Wolf András.
Találkozás az építésvezetői iroda előtt, a Soroksári útra merőleges Pápay István utcában. Az
építésvezetői iroda a forgalom elől elzárt, de gyalogosan járható, a Szt. Benedek utca felől
megkerülve is megközelíthető.
Szervező: Alex Ágnes

0620/941-5107

2008. JANUÁR/FEBRUÁR

RENDEZVÉNYELŐZETES

Rendező:
HONVÉDSÉGI SZAKOSZTÁLY

Helyszín: MTESZ székház 1027 Bp.,
Fő u. 68.
Időpont: január 17. (csüt.) 16.00
ELŐADÁS
Az ember és a világűr

Előadó: prof. Dr. Szabó József nyá. vezérőrnagy, c. egyetemi tanár, az MTA doktora
Nyílt rendezvény. Szakosztályon kívülieket is várunk!
Szervező: Gábor Ferenc nyá. mk. vezérőrnagy

361-3011

2008. JANUÁR/FEBRUÁR

RENDEZVÉNYELŐZETES

Rendező:
ÉPÍTÉSKIVITELEZÉSI SZAKOSZTÁLY

Helyszín: Budapest,
V. Dorottya u. 6.
Időpont: január 22. (kedd) 14.00

ÉPÜLETLÁTOGATÁS
a PALAZZO DOROTTYA építkezésen
A műemlék épületben megvalósuló 85 lakás, irodaház, kereskedelmi területek, 4 szintes mélygarázs
építkezését bemutatja a generálkivitelező Swietelsky Építő Kft. helyszíni képviselője: Nemeshegyi
Balázs főépítésvezető.
Találkozás a Dorottya utcai oldalbejáratnál (nem az Apáczai Csere János utcában).
Az épületlátogatáson max. 30 főt tudnak fogadni, ezért kérjük az érdeklődőket, hogy előzetesen az
egyesület Titkársági telefonszámán – 201-8416 – jelentkezni szíveskedjenek
Szervező: Alex Ágnes

0620/941-5107

**************************************************************************
Rendező:
ÉPÍTÉSKIVITELEZÉSI SZAKOSZTÁLY

Helyszín: MTESZ székház 1027 Bp.,
Fő u. 68. II. em. 219.
Időpont: január 29. (kedd) 14.00

VETÍTETTKÉPES ELŐADÁS
Az Építéskivitelezési Szakosztály a hozzá csatlakozott Előregyártási Szakcsoporttal közösen az
alábbi, a cég profiljába tartozó szakmai előadások megtartására kérte fel a Mattill ITD Kft.
témafelelőseit:
- Fenntartható fejlődés, innovatív megoldások a vasbetontermék előregyártásában
Előadó: Fejes István
- Korszerű iparipadló-építési technológiák
Előadó: Varga Norbert
Mindkét előadás vetítettképes (projektor), időtartamuk egyenként kb. 30 perc.
Szervező: Alex Ágnes

0620/941-5107

**************************************************************************
Rendező:
ÉPÍTÉSKIVITELEZÉSI SZAKOSZTÁLY

Helyszín: MTESZ székház 1027 Bp.,
Fő u. 68. 218-as terem
Időpont: január 30. (szerda) 14.30

ELŐADÁS
diavetítéssel és helyszíni hangfelvételekkel
Két és fél év Fekete-Afrikában
Előadó: Dr. Laki Tamás okl. építészmérnök
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
Szervező: Vetró Mihály

226-8898

2008. JANUÁR/FEBRUÁR

RENDEZVÉNYELŐZETES

Rendező:
ÉPÍTÉSKIVITELEZÉSI SZAKOSZTÁLY

Helyszín: Budapest,
VII. Rákóczi út 66.
Időpont: február 12. (kedd) 14.00

ÉPÜLETLÁTOGATÁS
a Rákóczi út utolsó foghíjának beépítésénél
ELMARAD!
A Rákóczi út 66., Szövetség u. 4-6. és Hársfa u. 3. által közrefogott tömbben új szálloda és
lakóépület létesül. A szerkezetépítés utolsó periódusában tartó építkezést bemutatja a
beruházásszervező, lebonyolító Óbuda-Újlak Kft. részéről: Kalmár András létesítményfelelős.
Gyülekezés a Szövetség u. 4-6. sz. előtt.
Mivel max. 30 főt tudnak egyszerre fogadni az építkezésen, kérjük hogy az érdeklődők az egyesület
Titkárságán (tel.: 201-8416) előzetesen jelentkezni szíveskedjenek.
Szervező: Alex Ágnes

0620/941-5107

**************************************************************************
Rendező:
TARTÓSZERKEZETI SZAKOSZTÁLY

Helyszín: MTESZ székház 1027 Bp.,
Fő u. 68. 216-os terem
Időpont: február 20. (szerda) 16.00

ELŐADÁS
Földrengésvédelem 1.rész
Témakörök:
- vb. vázrendszerek viselkedése földrengés hatására
- szeizmikus szigetelés alkalmazása a földrengésvédelemben
Előadó: Dr Csák Béla, egyetemi docens
Szervező: Zámbó Ernő, szakosztályvezető

0670/242-0696
0620/944-4345

**************************************************************************
Rendező:
ÉPÍTÉSKIVITELEZÉSI SZAKOSZTÁLY

Helyszín: Budapest,
V. Szabadság tér 16.
Időpont: február 21. (csüt.) 14.00

ÉPÜLETLÁTOGATÁS
egy részleges felújítás alatt álló műemlék épületben
A Szabadság téren a TV-székház és az InterEurópa Bank között álló épületet Meinig Artur tervei
alapján 1900-1902 között építették az ADRIA Királyi Tengerhajózási Rt. székházaként. Az épület
jelenleg társasház, 2007-ben nyilvánították műemlékké. A pince, a földszint és a félemelet egy
részén az épület eredeti építészeti-belsőépítészeti színvonalához méltó megjelenésű és funkciójú
éttermet, rendezvénytermeket alakítanak ki, amelyet az épületrész tulajdonosának, a vendéglátóegységek üzemeltetőjének, és a tervezőknek a képviselői mutatnak be az érdeklődőknek
Szervező: Alex Ágnes

0620/941-5107
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HÍREK – TÁJÉKOZTATÓK
TÁJÉKOZTATÓ

Az Építéskivitelezési Szakosztály vezetősége az egyes szakosztályok vezetőivel már jó ideje
megbeszéléseket folytat. Ennek során 2007. októberi ülésén a Tartószerkezeti Szakosztály
jelenlegi vezetőjével, Zámbó Ernő kollegával tárgyalva át szakosztályuk helyzetét. A
szakosztályi tagok érdeklődési köre sajnos lanyhult náluk is, de azért folytatják munkájukat.
Megegyezés történt, hogy rendezvényeik időpontját a kivitelezési szakosztállyal egyeztetik
az ütközések elkerülése érdekében. Tervezik 2008. évben más szakosztályok bevonásával a
házgyári lakások felújításával kapcsolatos konferencia megtartását.
Építéskivitelezési Szakosztály vezetősége
**************************************************************************
TÁJÉKOZTATÓ
Az Építéskivitelezési Szakosztál 2007. november 21-én kihelyezett vezetőségi ülést tartott a
Fővárosi Kéményseprő Vállalatnál, aholis áttárgyalták a vállalat helyzetét. Vállalat részéről
Kocsis Attila igazgató és helyettese, ifj. Meszléri Celesztin tartott tájékoztatót és ismertette
a tevékenységüket. Az Építéskivitelezési Szakosztály tevékenységét és terveit Kajtár Lajos,
a szakosztály elnöke ismertette.
Építéskivitelezési Szakosztály vezetősége
**************************************************************************
KIÁLLÍTÁS
2008. február 9-én a Gödöllői Városi Múzeumban (Szabadság tér 5.) nyílik a gödöllői
művésztelep tagjaként is ismert Torockai Wigand Ede építész- és belsőépítész (1869-1945)
életművét bemutató kiállítás, mely aug. 24-ig lesz látogatható. A kiállítás kurátora: Keserű
Katalin
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HÍREK – TÁJÉKOZTATÓK
Előzetes programok
ELŐZETES FELHÍVÁS

FARSANGI BÁLRA
2008. február 1-én (pénteken) 2000 órai kezdettel
rendezi meg hagyományos bálját a Magyar Elektrotechnikai Egyesület
a BW Grand Hotel Hungária báltermében (Budapest, VII., Rákóczi út 90.)
A vacsora után 2245 órakor:
Beregi Péter és Heller Tamás, a Mikroszkóp Színpad művészeinek műsora
Zene: Kemény Kázmér és a Canada Dry
A báli belépő ára 12 990 Ft, amely tartalmazza a műsor, a vacsora és annak szervízdíját,
valamint a tombola költségét. Jegyek 2008. január 15-ig igényelhetők a MEE Titkárságon
levélben, vagy faxon (1372 Bp., Pf. 451. vagy a 353-4069 faxszámon), vagy az
asboth@mee.hu e-mail címen. Lemondást január 19-ig fogadnak el a rendezők, utána csak
a vacsora költségével csökkentett összeget tudják visszafizetni. Az igényelt meghívókat
kérik január 14-18. között a MEE Titkárságán átvenni (1055 Bp., Kossuth Lajos tér 6-8. III.
em.).
A menü

B menü

1 pohár Törley pezsgő, vagy 4 cl Unicum,
vagy 4 cl Vilmos körtepárlat
Füstölt kacsamell dióolajjal és fenyőmaggal
ízesített salátaágyon
Rózsaszínre sütött sertésszűz minyonok
kakukkfüves erdei gombaraguval,
hozzá rukkolás polenta
Fehércsokis mascarpone korong
narancsöntettel
Korhelyleves (éjfélkor)

1 pohár Törley pezsgő, vagy 4 cl Unicum,
vagy 4 cl Vilmos körtepárlat
Fogassalátával töltött lazacrolád kapros
jégsalátával
Jércemell bazsalikommal és andalúz
sonkával töltve, hozzá mézes rizlingmártás és
zöldséges köles
Gesztenyés desszert meggy öntettel
Korhelyleves (éjfélkor)
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IN MEMORIAM

Király József
okl. építészmérnök
(1932-2007)
Az Építéstudományi Egyesület és a Bács Kiskun megyei Építész Kamara alkotó építésze
távozott.
Szegény családból származott, előbb kőműves és ács mester, majd pedig munka mellett
érettségizik. Ezt követően a Műszaki Egyetem Építészmérnöki Karán építészmérnöki
diplomát szerez.
Munkahelyei: a Tapolcai Járási Tanács, a Balatoni Intéző Bizottság, a Bkkm-i Agrobernél
építésztervező, Kecskeméti Ingatlankezelő főmérnöke, az OTP Bkkm-i lg. Főmérnöke,
1990-től az Ingatlan RT. Bkkm.-i főmérnökség első főmérnökeként ment nyugdíjba.
Több neves létesítmény generál tervezője mint pl: Ábrahámhegyi Művelődési Ház,
Kecskemét Csilléri telep társasházai, Városföldi, Bácsbokodi Állami Gazdaságok telepei,
stb.
Nyugdíjas éveiben is a fia által vezetett Free Line KFT. munkáját segítette szakmai
tudásával, tapasztalatával, s e mellett a Bkkm.-i Kereskedelmi és Iparkamara Békéltető
testületének tagjaként is dolgozott.
Emlékét pályatársai, kollégái és az ÉTE tagjai tisztelettel, jó szívvel megőrizzük.
Kovács Sándor
ÉTE alelnök

**************************************************************************
Csépes Sándor
okl. építészmérnök
(1932-2007)
Debrecen és Hajdú megye egyik legtekintélyesebb építőipari műszaki vezetője volt az
elmúlt hatvan évben.
A Hajdú megyei Állami Építőipari Vállalat főmérnökeként jelentős munkát végzett az
építési technológia fejlesztése és a házgyári lakásépítés széles körű alkalmazása érdekében.
Sok ezer lakás, számos egyetemi tudományos és kulturális létesítmény, hatalmas ipartelepek
épültek tevékeny közreműködésével.
Aktívan részt vett az ÉTE munkájában is, titkára, majd elnöke volt a helyi csoportnak.
Munkatársai, kollégái tisztelettel és szeretettel emlékeznek az országosan ismert és
megbecsült, Alpár díjjal kitüntetett mérnökre, szakmánk egyik felejthetetlen alkotó
egyéniségére.
Mikolás Tibor
Széchenyi díjas építész

Tisztelt Tagtársaink, Kedves Barátaink!
Közeledve a Szent Karácsonyi Ünnepekhez,
Mindenkinek megköszönjük ezévi munkánkhoz nyújtott segítséget,
együttműködést.

Áldott, Békés Karácsonyi Ünnepeket
és

a közösségi munkában is eredményes, sikeres
Új Évet kívánunk!
Az ÉTE Elnöksége
és a Titkárság dolgozói

A 2008. március-áprilisi Hírlevélben közlésre szánt
tájékoztatók, illetve programok

leadási határideje: 2008. január 31.

MTESZ Egyesületi használatra!
Kiadja: ÉPÍTÉSTUDOMÁNYI EGYESÜLET
Felelős kiadó: Takácsy Gyula
Felelős szerkesztő: László László
Szerkesztő: Fehér Olívia
Készült 1800 példányban
Nyomda: Moha Kiadó Kft.
Felelős vezető: Harkai István

