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   EGYÉNI TAGDÍJAK 2007. ÉVRE 
 
        Aktív dolgozóknak:  9000 Ft/év 
 Nyugdíjasoknak: 2000 Ft/év 
                     GYES-en lévő, tanuló  1000 Ft/év 

Alpár-érmeseknek, 70 éven felülieknek: nem kötelező 
          

 
 A Titkárság munkarendje:  hétfő-csütörtök  8.00-16.00 óráig 

   péntek 8.00-12.00 óráig 
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Egyesületi ügyek 

EMLÉKEZTETŐ/JEGYZŐKÖNYV 
a 2006. december 14-i Elnökségi ülésről 

 
Jelen vannak: Takácsy Gyula elnök, Dr. Nagyunyomi Sényi Gábor, Dr. Jancsó Gábor, 

Kovács Sándor, Dr. Magyar Zoltán, Posgay Csaba, László László 
Távolmaradását jelezte:  Bittmann Ernő   
Meghívottak részéről jelen volt:  Ábrahám Ferenc, Bodri Irén 
 
Az elnökségi ülés a meghívóval írásban kiküldött alábbi napirendeket tárgyalta: 

1. Az ÉTE tagdíj helyzete, tagdíj-revízió 
Előadó: László László főtitkár 

2. Magyar Épületgépészet folyóirat főszerkesztői kinevezése 
Előadó: Dr. Magyar Zoltán alelnök 

3. Egyebek 
 
Ad.1. Az írásos tájékoztatót László László főtitkár szóban kiegészítette és tájékoztatást 

adott a tagdíj-revízióval kapcsolatos eddigi intézkedések eredményeiről és a 
gondokról. Javasolta a tagdíjak esetleges emelésével kapcsolatban a szervezeti 
egységek véleményének kikérését. A kialakult vitában különböző véleményeket 
fogalmaztak az elnökség tagjai (Takácsy Gyula, Kovács Sándor, Dr. Jancsó Gábor, 
Dr. Magyar Zoltán, László László) és Ábrahám Ferenc, az FB elnöke. Egyetértés 
alakult ki a nem budapesti székhelyű építőipari cégek beszervezése, jogi személyi 
tagsága ügyében, különös tekintettel a regionális szervezeti egységek saját 
felhasználású (60%) bevételeire. Takácsy Gyula és Ábrahám Ferenc vállalta, hogy a 
kreditpontos képzés ügyében tárgyalást és együttműködést kezdeményeznek az 
Építész és Mérnök Kamarával. Ezt követően az alábbi egyhangú határozatok 
születtek: 

 
  E-06.12.14/1. sz. határozat 

   Az Elnökség szükségesnek tartja az egyéni tagok tagdíjának  mértékét 
felülvizsgálni, ezért felkéri a szervezeti egységek (regionális csoportok és 
szakosztályok) vezetőit, hogy tegyenek javaslatot a tagdíjak jövőbeni mértékére, a 
lehetséges kedvezmények megadására és azokat 2007. február 20-ig küldjék meg a 
Titkárságra.  

  E-06.12.14/2. sz. határozat 
   Az Elnökség felkéri a regionális szervezeti egységek vezetőit és tagságát, hogy 

illetékességi területükön vizsgálják meg a jogi személyi tagok Egyesületünkbe 
történő beszervezési lehetőségét és a Titkársággal együttműködve kössenek 
megállapodásokat.  

  E-06.12.14/3. sz. határozat 
   Az Elnökség szükségesnek tartja a módosított Alapszabállyal összhangban a 

Szervezeti és Működési Szabályzat felülvizsgálatát, illetve korszerűsítését. Felkéri 
László László főtitkárt, hogy a felülvizsgálat elvégzésével bízza meg a Soós 
Ügyvédi Irodát.  

 
(folytatás a következő oldalon!) 
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Ad.2. A 2. sz. napirend előterjesztője Dr. Magyar Zoltán, a Magyar Épületgépészet Kiadó 

Kft. ügyvezetője az írásos előterjesztést szóban kiegészítette és az Alapszabály 
előírásainak megfelelően az Elnökség egyetértését kérte Dr. Barna Lajos 
főszerkesztői kinevezéséhez. Az Elnökség tagjai az előterjesztéssel egyetértettek, 
melynek alapján az alábbi határozat született: 

 
  E-06.12.14/4. sz. határozat 

  Az Elnökség a Magyar Épületgépészet Kiadó Kft. Ügyvezetőjének előterjesztése 
alapján egyetért Dr. Barna Lajos egyetemi docens főszerkesztői kinevezésével. 

 
Ad.3. Az „Egyebek” napirend keretében Ábrahám Ferenc FB elnök ismertette a Felügyelő 

Bizottság 2006. decemberi állásfoglalását és felkérte az Elnökség, és külön az 
Elnökség minden egyes tagját, hogy 2007. február 10-ig tegyenek érdemi javaslatot 
az egyesületi működés, gazdálkodás megnyugtató rendezésére és a javaslatok alapján 
készüljön Cselekvési Program az egyesületi munka kibontakoztatásához. 

 
  A napirend keretében László László főtitkár tájékoztatást adott az elmúl időszak 

eseményeiről. 

− a HUNGEXPO vezetőivel folytatott tárgyalásról a 2007 évi CONSTRUMA 
Kiállítás és Konferencia megrendezésével és az együttműködés lehetséges 
formáival kapcsolatban, 

− az ISOTEQ Vállalat vezetőivel történt megállapodásról (jogi személyi tagság, 
rendezvények támogatása, stb.), 

−  a MTESZ november 29-i vezetőség választó üléséről és a december 20-i 
ünnepi ülésről, melyen Korcsmár István, a Tolna megyei szervezetünk tagja 
MTESZ Emlékérmet vett át, 

− az Örökségvédelmi Hivatal igazgatójával történt kapcsolatfelvételről, az 
Egyesülettel történő szorosabb együttműködésről.  

 
 
Az emlékeztetőt összeállította: László László főtitkár 
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ÉTE Küldöttközgyűlés 2006. november 30-i  
szűkített jegyzőkönyvi összefoglalója 

 
Az Építéstudományi Egyesület 2006. évi küldöttközgyűlését az új Novotel Budapest 
Danube Szálloda (Bp. II. ker. Bem rkp. 33-34.) tanácstermében 2006. november 30-án 1000 
órára és határozatképtelenség esetén 1030 órára hívta össze. A küldöttközgyűlés az első (1000 
órára) meghirdetett időpontban nem volt határozatképes, mivel a 113 küldöttből csak 30 (a 
küldöttek 27%-a) jelent meg.  
Takácsy Gyula elnök köszöntötte a megjelent küldötteket, ill. a meghívottakat és 
bejelentette, hogy a második, 1030 órai időpontra meghirdetett közgyűlés megkezdése előtt a 
vendéglátó Horváth Gábor igazgató köszönti a résztvevőket, majd kitüntetések átadására 
kerül sor.  
Az igazgató üdvözlő szavai után László László főtitkár ismertette a kitüntetésekkel 
kapcsolatos döntéseket, és Takácsy Gyula elnök átadta a kitüntetéseket. Először a Főiskolai 
Diplomadíjak (Szakdolgozati Díjak) átadására került sor, melyben 18 pályázati nyertes 
hallgató részesült (Karajz Balázs, Lovák István, Vizi Attila, Dákay Dorottya, Frei Róbert, 
Győrfi István, Hódi Sándor, Seidl Márta, Ziszidisz Nikosz, Bencze Zsolt, Karakas József, 
Nagy András, Kocsis Tamás, Szántó Csaba (nem jött el), Szórádi Csaba, Csigó Balázs, 
Köves László, Zavaczki István.) Ezt követően kiemelkedően színvonalas szakmai 
munkájáért és az egyesületi munka támogatásáért Dr. Finta József építész-akadémikus az 
„ÉTE Tiszteletbeli Tag” elismerést, Borsi László egykori OLÉH elnök az Egyesület 
támogatásáért és Dr. Szántó Imréné a hosszú időn keresztül az Egyesület érdekében végzett 
lelkiismeretes és színvonalas munkájáért „ÉTE Díj” kitüntetést vett át. Eredményes 
egyesületi munkájának elismeréseképpen 9 fő (Gáspár Anna, Pappné Tombácz Ildikó, 
Varga Rita, Bali László, Diószeghy Miklós, Hambeisz József, Kónya Béla, Dr. Szesztai 
Attila, Vízy László) „ÉTE Érdemérem” és 7 fő (Ágostházi László, Fiala István, Kmetykó 
János, Kovács Sándor, Várjon Dénes, Vetró Mihály, Weszelits Gergely) „Alpár Ignác Díj” 
kitüntetést kapott. Színvonalas szakmai munkájáért Alex Ágnes ezúttal vette át a 
Belügyminiszter elismerő oklevelét. László László főtitkár az Elnökség nevében gratulált a 
kitüntetetteknek, majd Weszelits Gergely a kitüntettetek nevében megköszönte a szakmai 
elismeréseket.  
1030 órakor Takácsy Gyula elnök bejelenti, hogy a meghirdetett második küldöttközgyűlési 
időpontra eddig 34 fő küldött érkezett és a megjelentek számától függetlenül, de 
határozatképesen megkezdődik a küldöttközgyűlés. A megjelent küldötteken kívül a 
tanácskozási joggal meghívottak közül 19 fő és a jogi személy tagvállalatoktól 7 fő van 
jelen.  
A határozatképes ülésen először a módosított Alapszabály-tervezet tárgyalására került sor. 
Kádár Zoltán bizottsági elnök a vita megkezdése előtt tájékoztatta a jelenlévőket a tervezet 
elkészítéséről, a módosítások többfordulós, széles körű véleményezéséről. A vita során 
felszólalt Halasi László, Szirmay Tamás, Zábránszkyné Papp Klára, Dr. Jancsó Gábor, 
Száva István, Ábrahám Ferenc, Gilyén Jenő, Dr. Magyar Zoltán.  
Az Elnökség által előterjesztett módosított Alapszabály-tervezetről a fejezetenkénti 
szavazások után végszavazásra került sor. A küldöttközgyűlésen jelenlévő 28 küldött az  
 
(folytatás a következő oldalon!) 
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előterjesztett módosított Alapszabály-tervezetet a külön szavazással megváltoztatott 
részletekkel egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az alábbiak szerint: 
K-1/2006.(11.30.) sz. küldöttközgyűlési határozat 
 A küldöttközgyűlés az Elnökség által előterjesztett módosított Alapszabály-tervezetet 28 

küldött egyhangú szavazatával – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – jóváhagyja és 
felkéri László László főtitkárt a bírósági bejegyzés érdekében 2007. január 31-ig történő 
intézkedés megtételére.  

Az elnök bejelentette, hogy a következő napirend tárgyalása következik, az elnökség 2005 
évi gazdálkodásáról és a 2005 évi közhasznúsági jelentésről. Szóbeli kiegészítésre, ill. 
vélemény-nyilvánításra felkérte az előterjesztő László László főtitkárt és Ábrahám Ferenc 
FB elnököt. A főtitkár az írásbeli előterjesztéshez fűzött kiegészítésében hivatkozott a 
választmány 2006. június 28-án hozott határozatára és kérte a T. Küldöttközgyűlést, hogy az 
akkori döntésnek megfelelően -1.158 eFt eredménnyel hagyja jóvá a 2005 évi 
gazdálkodásról szól előterjesztést és a közhasznúsági jelentést. A főtitkár által az Elnökség 
nevében előterjesztett beszámolóval és közhasznúsági jelentéssel ábrahám Ferenc FB elnök 
is egyetértett és a közgyűlésnek elfogadásra ajánlotta. Hozzászólás hiányában az elnök 
külön-külön szavazásra bocsátotta az írásos előterjesztéseket. Először az Elnökség 2005 évi 
gazdálkodásáról szóló előterjesztésről szavaztak a küldöttek és azt egyhangúlag, 27 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadták. Ezt követően a napirend 
lezárásaképpen a 2005 évi közhasznúsági jelentést fogadták el a küldöttek egyhangú 
szavazással, 30 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül.  
K-2/2006.(11.30.) küldöttközgyűlési határozat 

A küldöttközgyűlés az Elnökség által előterjesztett 2005 évi gazdálkodási beszámolót és 
a 2005 évi közhasznúsági jelentést a Választmány V-1/2006.(06.28.) sz. határozatára is 
figyelemmel jóváhagyja. 

A 2006 év eltelt időszakáról szóló gazdálkodási előterjesztést az előadó Takácsy Gyula 
elnök szóban kiegészítette. Azt prognosztizálta, hogy a 2006 évi gazdálkodási várhatóan 
veszteséggel zárul az elmúlt időszak kedvezőtlen jelenségei, elsősorban a pályázati 
lehetőségek beszűkülése és a jogi személy tagok (cégek) csökkenő befizetései miatt. 
Közben Ábrahám Ferenc, az FB elnöke emlékeztetett arra, hogy az FB már egy évvel 
ezelőtt elkezdte a vészharangot kongatni, ami jogos volt, hiszen ismét veszteséggel zárjuk 
az évet. Ezután az elnök azt hangsúlyozta, hogy elsősorban saját magunknak kell a 
gondokat megoldani, mivel elegendő külső forrásra nem számíthatunk. Úgy érzi, hogy 
ennek érdekében az első lépéseket megtettük, mivel létszámot csökkentettünk és a 
gazdaságosabb együttműködés érdekében tárgyalást folytattunk az ÉVOSZ-szal. Az 
elnökség tervei szerint 2007 évre egy reális kibontakozási program készül, melyhez minden 
érdekelt segítségét és támogatását kérte. A napirendhez két ízben hozzászólt Halasi László, 
aki elsősorban azt javasolta, hogy ne csak a pénzről beszéljünk, mert akkor az elvonja 
figyelmünket a munkáról. Ha pedig kevés a pénz, akkor azt „dobjuk össze”, és ezt vizsgálja 
meg mindenki Végül Takácsy Gyula elnök minden jelenlévőtől kérte a támogatási 
lehetőségek vizsgálatát és berekesztette a küldöttközgyűlést.  

K.m.f. 

A jegyzőkönyvi összefoglalót összeállította:  László László főtitkár 
A jegyzőkönyvet hitelesítette:  Alex Ágnes és Kovács Sándor 
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Rendezvények 
Rendező: Helyszín: Bp. VIII. Szentkirályi u. 47. 
EGÉSZSÉGÜGYI SZAKOSZTÁLY Időpont: február 8. (csütörtök) 1400 óra 
 

ÉPÜLETLÁTOGATÁS 
a Semmelweis Egyetem Fogorvostudományi Karának PPP konstrukcióban épülő  

Oktatási Centrum épületének helyszíni bejárása 

Az épület készültségi foka, cca. 80%-os. Az épület I. és II. emeletén oktatási céllal 97 db 
fogászati kezelőegység kap helyet. A III. emelet a diagnosztikai szint. A IV.-V.-VI.- 
VII. emeleteket egy-egy Klinika foglalja el. 
 
A bejáráson az épület felelős tervezője, Kaszás István és Kiss Albert, valamint a kivitelező 
(HÉROSZ Zrt.) képviselője válaszol a felvetett kérdésekre. 
 Szervező:  Joó Zsuzsa  /30-740-4766 

************************************************************************** 
Rendező: Helyszín: Bp. VIII. Hungária krt. 40-44. 
ÉPÍTÉSKIVITELEZÉSI SZAKOSZTÁLY Időpont: február 13. (kedd) 1400 óra 
 

ÉPÜLETLÁTOGATÁS 
az Arena Corner Irodaház építkezésén 

Az irodaház szerkezetépítése befejeződött, jelenleg az építőmesteri munkák, gépészeti 
alapvezetékezés készül.  
 
Az építkezést a megvalósításban résztvevő alábbi szervezetek képviselői mutatják be: 
 ingatlanfejlesztő:  Raiffeisen Ingatlan Zrt. 
 tervező:  Lukács és Vikár Építészstúdió 
 műszaki ellenőr: Óbuda-Újlak Rt. 
 generálkivitelező: CFE Hungary Építőipari Kft. 

Találkozás a Hungária körút – Kerepesi út sarkán lévő kapunál. 

Szervező: Alex Ágnes  20/941-5107 

************************************************************************** 
Rendező: Helyszín: SYMA Sport- és Rendezvénycsarnok  
ÉPÍTÉSZ SZAKOSZTÁLY Időpont: február 14. (szerda) 900-1700 óra 
Szilikátipari Tudományos Egyesület  (kiállítás: 900-1900 óra) 
Szervező: VILLAS Hungária  

ÉPÍTÉSZEK ÉS MÉRNÖKÖK  
V. ÉPÜLETSZIGETELÉSI KONFERENCIÁJA 

Az Építéstudományi Egyesület Építész Szakosztálya, a Szilikátipari Tudományos Egyesület 
Szigetelési Szakosztálya, az Épületszigetelők, Tetőfedők és Bádogosok Magyarországi 
szövetsége, a Budapesti Műszaki Egyetem Épületszerkezeti Tanszéke, a Magyar Építész 
Kamara, a Magyar Mérnök Kamara védnökségében a VILLAS Hungária Kft. szervezésében 
kerül megrendezésre.  
(folytatás a következő oldalon!) 
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Az egésznapos rendezvényen való részvétel az építész és mérnök kamarai tagoknak a 
103/2006. (IV.28.) Korm. rendelet szerinti szabadon választott továbbképzés keretében 
kreditpontot jelent.  
 
TÉMA:  TETŐK , FALAK ÉS HOMLOKZATOK FELÚJÍTÁSA, SZIGETELÉSE, 

RÉSZLETEK  KIALAKÍTÁSA                               
 
PROGRAM 
900  Érkezés, regisztráció, gyártók kiállításának megtekintése valamint szakmai 

konzultációk                   
930 Megnyitó, köszöntő – Eltér István, a Magyar Építész Kamara elnöke   
940 Tetők, falak és homlokzatok felújításának szempontjai                                           
       Horváth Sándor BME, ÉMSZ-IFD elnök, egyetemi adjunktus           
 Épületszerkezeti megoldások 
         magastetők – Takaró Gábor, MEDITERRAN Kft., építész tanácsadó              
         fémfedések – Dr. Birghoffer Péter, RHEINZINK Kft., ügyvezető igazgató 
  lapostetők –  Haraszti László, VILLAS Hungária Kft., műszaki tanácsadó    
                                   Osztroluczky Miklós Ph.D okl. építészmérnök 
                                    Gerendi Gábor, R.W. BAUTECH Kft., műszaki vezető 
  teraszok – Hidász Gábor, Gát Bt., alkalmazástechnológus 
  függőfolyosók, erkélyek – Kürtös Zoltán, DEITERMANN Hungária Kft.,  
                                                       műszaki tanácsadó 
1225 Köszöntő – Kovács Martina színművésznő                                   
1235  Büfé ebéd tervezői konzultáció lehetőségével                              
 Falak utólagos vízszigetelése és szárítása 
          falátvágással – Dér István, DER  Építő és Szigetelő Bt., ügyvezető  
            injektálással – Pethő Gábor és Pethő Csaba,  MC BAUCHEMIE Kft. 
                                      értékesítési vezetők 
  szivárgóréteggel – Farkas Imre, DÖRKEN Hungária Kft., cégvezető 
1410 Kávészünet ( konzultációval) 
 Falfelületek felújítása  
  Valtinyi Dániel okl. vegyészmérnök 
  Györe József, LASSELSBERGER  KNAUF   Kft., management vezető       
  Szautner Csaba,  MAPEI Kft.,  területi vezető 
  Farkas Róbert, CAPAROL Hungária Kft., termékmanager                                                      
 Homlokzattisztítás – Dr.  Józsa Zsuzsanna, BME – SZTE, egyetemi docens 
1610  Feltett kérdések megválaszolása  
  Horváth Sándor, BME,  ÉMSZ-IFD elnök, egyetemi adjunktus   
1640  Zárszó, sorsolás – Böcskei Zsolt, VILLAS Hungária Kft., ügyvezető igazgató   

A résztvevőknek a Konferencia, azt követően a Kiállítás 17.00 – 19.00 óráig ingyenesen 
látogatható.  
 
(folytatás a következő oldalon!) 
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2007. FEBRUÁR                                           RENDEZVÉNYEK 
 
A helyszínen az ÉMSZ Tervezési és Kivitelezési Irányelvei kedvezményesen 
megvásárolhatók! 
Jelentkezés visszaigazolása telefonon:  92/550-359 vagy faxon: 92/550-350 
Ügyintéző: Pógyor Petra 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------       

JELENTKEZÉSI LAP 

…. fővel veszünk részt  
 
cég/név:  ....................................................................................................................................             

cím: ...........................................................................................................................................  

tel.: ............................................................................................................................................       

email.: .......................................................................................................................................     
 
Kérdéseim, amelyekre a konferencián választ várok: 

1) ...............................................................................................................................................  

...................................................................................................................................................           

2) ...............................................................................................................................................  

...................................................................................................................................................  

************************************************************************** 
Rendező:  Helyszín: Kecskemét, Inkubátorház 
BÁCS-KISKUN MEGYEI SZERVEZET  Kecskemét, Ipoly u.1/A. 
  (a Kodály Z. Zenei Isk. mögött) 
 Időpont: február 15. (csütörtök) 1500 óra 
 

SZAKMAI ELŐADÁS ÉS KONZULTÁCIÓ 
ISOTEQ Építési rendszer 

Téma:  
Hogyan tervezzünk, kivitelezzünk ISOTEQ építési rendszerből hőhíd mentes, magas 
szigetelő tulajdonságú (U= 0.292 W/m2 K - U= 0.096 W/m2 K)  épületeket  

 
Előadók:  Rostás Zoltán ügyvezető igazgató, IsoteQ Magyarország Kft.   
  Babits Bernadett építész tervező 

Meghívást kapnak a BKKM- i Építész és Mérnöki Kamara tagjai is a kamarák, a MTESZ és 
kapacitás esetén a megyében lévő Önkormányzatok illetékes osztályai, vezetői e-mail-es 
kiértesítése útján. Tagjait és dolgozóit ezúton is Tisztelettel és Szeretettel várjuk. 
Mindenki, aki kap e-mail-es meghívót kérjük és megköszönjük a visszajelzésüket a 
hilg@enternet.hu vagy  s01@fibermail.hu címre, hogy számíthatunk-e jelenlétükre, 
képviseletükre! 
Szervezők:  Halasi László  70/618-6715, Kovács Sándor  70/517-4130 
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Rendező: Helyszín: Bp. VIII. Múzeum krt. 14/16. 
ÉPÍTÉSKIVITELEZÉSI SZAKOSZTÁLY Időpont: február 20. (kedd) 1400 óra 

ÉPÜLETLÁTOGATÁS 
a Magyar Nemzeti Múzeumban 

A sokéves munkával felújított gyönyörű épületben az érdeklődő tagtársainkat fogadja: 
 Madas Judit, a Magyar Nemzeti Múzeum főmérnöke 
 Greff Márton, a rekonstrukciót végző MASZER Zrt. főépítésvezetője 

Találkozás a múzeum előcsarnokában. 

Szervező: Alex Ágnes  20/941-5107 

************************************************************************** 
Rendező: Helyszín: Tudomány és Gazdaság Háza 
B.-A.-Z. MEGYEI SZERVEZET                                Miskolc, Görgey A u. 5.  
 Időpont: február 22. (csütörtök) 1500 óra 

ÉTE Klub 

Hívunk és várunk minden tagot és szimpatizánst. 

Rendezvény felelős: Ferenczy József Géza elnök  30/228-4268 

Házigazda: Brindza József titkár  20/958-3840 

************************************************************************** 
Rendező: Helyszín: Épületfenntartók Orsz. Egyesülete 
ÉPÍTÉSKIVITELEZÉSI SZAKOSZTÁLY  Bp. VI. Paulay E. u. 6. 
Senior Klub Időpont: február 28. (szerda) 1400 óra 

ELŐADÁS (projektor vetítéssel) 
Koós Károly munkásságáról 

Előadó: Antoni Gál okl. építészmérnök, festőművész 

Minden érdeklődőt szeretettel várunk! 

Szervező: Vetró Mihály  226-8898 
                
2007. FEBRUÁR                                               RENDEZVÉNYELŐZETES márc.-ápr. 
Rendezvényelőzetes 
Rendező: Helyszín: HM Logisztikai Ügynökség 
HONVÉDSÉGI SZAKOSZTÁLY  Bp. IX. Soroksági út 159. 
 Időpont: március 7. (szerda) 1400 óra 

ANKÉT 
Közbeszerzés elméleti és gyakorlati kérdései a védelmi szférában 

Előadók:  Kreszán Albert, a Közbeszerzési Döntőbizottság tagja 
 Csák Gábor ddtbk  HM IKH vezérigazgató 

Programfelelős:  Dr. Kovács Ferenc, a szakosztály elnöke  30/343-8362 

Előzetes jelentkezés szükséges a személyi adatok megadásával az ÉTE Titkárságán. 
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2007. FEBRUÁR                                               RENDEZVÉNYELŐZETES márc.-ápr. 
 
Rendező: Helyszín: Magyar Tudományos Akadémia főép.  
SZÍNDINAMIKAI SZAKOSZTÁLY  Bp. V. Roosevelt tér 9. 
Magyar Nemzeti Színbizottság Időpont: április 24-26.  
Szín és Fény Nemzetközi Alapítvány 
MTA Műszaki Tudományos Osztálya 
M. Képzőművészek és Iparművészek Sz. 
 

NEMZETKÖZI SZÍNHARMÓNIA KONFERENCIA 

Témacsoportok 
1. A színharmónia elmélete (színharmónia rendszerek és modellek, színlátás, 

színpreferencia, stb.) 
2. Színharmónia az építészetben (építészet, belsőépítészet, színeskörnyezet-tervezés, 

stb.) 
3. Színharmónia a művészetben (képzőművészet, iparművészet, kézműipar, divat, stb.) 
4. színharmónia a népművészetben (színhasználat és színezés a népi építészetben, 

öltözködésben, kézműves termékekben, stb.) 
5. színharmónia a természetben (az élő és élettelen természet színei, stb.) 
6. Színharmónia a számítástechnikában (grafikai és honlap-tervezés, színmegjelenés a 

számítógép perifériáin, stb.) 
A részletesebb programot a következő Hírmondóban közöljük. 

Kontakt személy:  Szende Árpád, a Színdinamikai Szakosztály elnöke, a konferencia 
Szervező Bizottság tagja  212-9052 

 
2007. FEBRUÁR  HÍREK – TÁJÉKOZTATÓK 
Hírek - tájékoztatók 

FELHÍVÁS ELŐADÁS TARTÁSÁRA        

Az Építéstudományi Egyesület és a Magyar Épületgépészeti Koordinációs Szövetség a 
Magyar Mérnöki Kamara Épületgépészeti Tagozatának és a Hűtő- és Klímatechnikai 
Vállalkozások Szövetségének a közreműködésével 2007. április 19-20-án a „COMFORT 
Budapest Épületgépészeti Szakkiállítás 2007” rendezvényeként a SYMA Sport- és 
Rendezvényközpontban (1143 Budapest, Dózsa György út 1.) rendezi  

A XXI. Század Energiatudatos és Környezetbarát Épületgépészete 

című konferenciát, amely egyben a 19. Fűtés- és Légtechnikai Konferencia. 
A konferencia célja a hőellátás, a hűtéstechnika, az épületenergetika és épületfelügyelet 
területén az energiatudatos és környezetbarát épületgépészeti rendszerek bemutatása. 
A Szervező Bizottság nevében kérem, hogy a fenti témákban előadásaikkal emeljék a 
konferencia színvonalát. Az 1 oldalas kivonatok leadási határideje: 2007. február 28.  
Az abstract elfogadásáról a Szervező Bizottság 2007. március 15-ig dönt, a teljes anyag 
leadási határideje: 2007. március 30.  
 Dr. Magyar Zoltán 
 Szervező Bizottság Elnöke   
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2007. FEBRUÁR  HÍREK – TÁJÉKOZTATÓK 
 

ÁLLÁSFOGLALÁS  

A magyar épületgépész szakmának csak egy országos, szakmai kiállításra  
van szüksége!! 

 
A komplex épülettechnika, az épületgépészet, minden szakága, a vízellátás, a csatornázás, a 
fűtés, a hűtés, a légkondicionálás, az automatizálás és épület-felügyelet, a közműellátás 
mind-mind igen jelentős szerepet játszik és vállal népgazdasági szinten és a környezetünk 
védelme területén egyaránt. A Szakma érintettjei, a hatóságok, felhasználók, szakértők, 
tervezők, gyártók, kivitelezők, kereskedők, üzemeltetők egyaránt érdekeltek abban és 
felelősek azért, hogy megfelelő tájékozottság és korszerű ismeretek birtokában döntsenek 
új, optimális energiafelhasználású rendszerek létrehozásában, meglévő rendszerek 
környezetbarát üzemeltetésében, korszerűsítésében. A mindig megújuló információk, a 
megfelelő naprakész tájékozottság megszerzésének igen jelentős, elengedhetetlen forrása a 
szakmai kiállítások és kapcsolódó rendezvényeik által biztosított lehetőségek. Ismert 
nemzetközi kiállítások (ISH, AquaTherm, IKK, Mostra Convegno, ..) mellett hazánkban, 
Magyarországon is voltak és vannak a gyártók, szolgáltatók, szakmai szövetségek által 
ismert és elismert, jelenlétükkel fémjelzett rendezvények. A Magyar Épületgépészeti 
Koordinációs Szövetség megalakulása óta –a társ-szakmai szövetségekkel, kamarákkal, 
szakemberekkel együtt- fontosnak tartja és sokat tett/tesz annak érdekében, hogy ezek a 
szakmai rendezvények koordináltan biztosítsák a szakmában érdekeltek magas szintű 
tájékoztatását. 
Idén több kiállítás-szervező megjelenésével konkurens országos/nemzetközi szakkiállítások 
szervezése indult el, amely jelenség azzal a nemkívánatos következményekkel járhat, hogy 
megoszthatja a szakmai társadalmat mind kiállítói, mind látogatói körben egyaránt. Ennek 
elkerülése érdekében a Koordinációs Szövetség széleskörű szakmai konzultációt 
kezdeményezett közvetlenül megkeresve a kiállítások szervezőit, a szakmai szövetségeket, 
potenciális kiállítókat és szakembereket. Egy ad hoc bizottságunk előkészítése és felmérése 
alapján közösen értékeltük a felkínált kiállítások lehetőségeit időpont, szakmai tartalom, 
együttműködési készség, marketing-lehetőségek, költség-tényezők, kiállítási helyszín, 
megközelíthetőség és más érdemi szempontok alapján. Elsődleges szempont volt még, hogy 
a szakmánk kéréseinek, igényeinek teljesítése és a résztvevők részére a  kölcsönös 
előnyökön alapuló tartós együttműködés mennyiben valósul meg. És megszületett a döntés: 
A Magyar Épületgépészeti Koordinációs Szövetség a tagjai és az érdemi szakmai 
képviselők véleménye és a bizottság értékelésének alapján úgy döntött, hogy szakmánk a 
2007-ben megrendezésre kerülő országos szakkiállításaként csak a SYMA Sport- és 
Rendezvényközpontban megrendezésre kerülő COMFORT Budapest Épületgépészeti 
Szakkiállítás megrendezését támogatja. Ez értelemszerűen azt is jelenti, hogy bármely más 
ilyen országos és a teljes épületgépészeti vertikumot bemutató kezdeményezést, kiállítást 
nem támogatunk, az azokon való részvételt nem tartjuk és látjuk indokoltnak. Felkérjük a 
szakma minden érdekeltjét és szereplőjét, hogy jelen állásfoglalásunkban foglalt célkitűzést 
fogadják el és támogassák, így a benne megfogalmazott célkitűzések alapján alakítsák 
üzletpolitikájukat. Csak a szakma egységes fellépésével érhető el, hogy kiállításaink és 
megjelenésünk szakmai és műszaki színvonalát, valamint a lehető legnagyobb látogatói 
számot és médiafigyelmet megőrizzük és erősítsük. 
 
(folytatás a következő oldalon!) 
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Fenti állásfoglaláshoz támogatólag csatlakoztak:  

Magyar Mérnöki Kamara Épületgépészeti Tagozata, Építéstudományi Egyesület, 
Magyar Gázipari Vállalkozók Egyesülete, Hűtő- és Klímatechnikai Vállalkozások 
Szövetsége, Kéményjobbítók Országos Szövetsége, Magyarországi Kéményseprők 
Országos Ipartestülete, Deutsche Klub, Magyar Uszodatechnikai Egyesület, Magyar 
Távhőszolgáltatók Szakmai Szövetsége, EIB/KNX Épületautomatizálási Egyesület és 
még sokan mások a teljesség igénye nélkül. 

  
Budapest, 2007. november   
 Magyar Épületgépészeti Koordinációs Szövetség 
 Ügyvezető Elnöksége nevében 
  Dr. Meszléry Celesztin elnök  

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

TÁJÉKOZTATÓ 
 
2006. november 22-én sikerrel zárult a 22. Országos Senior Találkozó a Művészetek 
Palotájában. A résztvevők száma 180 fő volt. Az ebéd előtti szünetben a Liszt Ferenc 
Zeneművészeti Egyetem zongora tanszakos hallgatója adott gyönyörű ízelítőt a klasszikus 
zenéből. Idén is jó hangulattal távoztak a résztvevők.  
          Titkárság 

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

TÁJÉKOZTATÓ 
 
2006. november 22-én ünnepség keretében emlékeztek meg a Magyar Nemzeti Múzeum és 
a kivitelező MASZER a Múzeum évekig tartó rekonstrukciójának befejezéséről. Az 
ünnepséget Takácsy Gyula, a MASZER elnöke nyitotta meg, majd tájékoztató hangzott el a 
végzett munkálatokról, ami után bemutatták a Múzeum megújult részeit. Az ünnepségen 
Egyesületünket az Építéskivitelezési Szakosztály vezetősége képviselte, Kajtár Lajos elnök, 
valamint Dr. Nacsa János, Vetró Mihály és Alex Ágnes személyében. 
 
          Titkárság 

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

TÁJÉKOZTATÓ 
 

A Honvédségi Szakosztály 2007. január 24-én épületlátogatáson vett részt. Megtekintésre 
kerültek az MHM Központi Honvéd Kórház már elkészült egységei, egyben tájékoztatást 
kaptunk a munkák további fázisairól.  
 Dr. Kovács Ferenc 
 a szakosztály elnöke 
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KÖNYVISMERTETŐ 

Palasik Mária: A műegyetemisták odüssszeiája 1944-1946 

A könyv a Műegyetem 1944 év végi kitelepítéséről szól, amikoris a IV. és V. évfolyam 
hallgatóit katonai behívóval továbbtanulás céljából Németországba irányították. A könyv a 
gépészek és vegyészek drezdai, kultur- és vegyészmérnökök hallei, valamint az építészek 
dániai viszontagságairól szól. A résztvevők átélt élményeinek összegyűjtése sok fénykép 
kíséretében adja vissza a kor hangulatát. A könyvet a Műegyetem vezetői készíttették az 
utókor számára megőrzendő események rögzítésére. A könyv 286 oldalból és sok képből 
áll, kapható a Kiadónál, a Műegyetem Kiadó Kft.-nél (Budapest, XI., Goldman György tér 
3. – Petőfi híd budai hídfő, magas épületben –  
Ára: 5990 Ft. 

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

TÁJÉKOZTATÓ     
Szakember-találkozó Kárpátalján (2006. szeptember 25-28.) 

„Az EU házhoz jön” program keretében sikeres szak- és üzletember-találkozót, valamint 
előadássorozatot szervezett Kárpátalján a Szilikátipari Tudományos Egyesület Szigetelő 
Szakosztálya a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium támogatásával. Az Építéstudományi 
Egyesületet több „jogi személy” tagvállalatunk képviselte.  
Ukrán, ill. kárpátaljai részről az ungvári, munkácsi, beregszászi megyei adminisztrációnak a 
gazdasági élettel és építéssel foglalkozó vezetői, az oktatás képviselői vettek részt.  
Az előadássorozat lehetőséget biztosított a felvetődő kérdések megválaszolására és a 
kialakult személyes kapcsolatok folytatására is. Beszámoltunk az európai uniós 
belépésünket követő hazai gondjainkról, tapasztalatainkról is (pl. feketemunka, 
körbetartozás, tőkehiány stb.). Fontos az őszinte tájékoztatás, az együttműködés, a 
szakemberek továbbképzése, amely hozzájárulhat a versenyképesség növeléséhez.  
 
 Dr. Rudnyánszky Pál 
 SZTE társelnök 

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

Opitzer Károly okl. gépészmérnök 
1923-2006 

A Budapesti Műszaki Egyetemen 1954-ben szerez gépészmérnöki diplomát. A diploma 
megszerzése után több országos nagyvállalatnál (BUSZER, CSÖSZER) vezető beosztásban 
dolgozik. Munkáját elismerés, megbecsülés övezte. A CSÖSZER vállalat 
vezérigazgatójaként ment nyugdíjba.  
Folyamatosan részt vesz az Építőipari Tudományos Egyesület munkájában. Vezeti a Víz-
Csatorna-Gáz szakosztályt, tagja az egyesület vezetőségének, egy cikluson keresztül 
tőtitkár-helyettes. 1961 és 1980 között a Szerelőipari Technika c. lap szerkesztő 
bizottságának vezetője. Számtalan könyvnek társszerzője, szerkesztője. Kiemelésre érdemes 
a Ballay-Opitzer-Pánczél: Víz-Csatorna-Gázszerelés című könyv, amely később már az ő 
szerkesztésében jelenik meg. E könyv számos kiadásán szakmunkás generációk nőttek fel.  
Emlékét megőrizzük.  
 Titkárság  
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MAGYAR  
ÉPÜLETGÉPÉSZET 
LIV. évfolyam, 2006/11. szám 

TARTALOM 

Dr. Molnár László: Az energiahatékonyság szerepe a magyar energetikában  
Dr. Kontra Jenő PhD: Exergia-szemlélet a geotermális hőhasznosításban    
Csiha András: Szakmai napok Debrecenben                                  
Fodor Zoltán: Geotermikus energiahasznosítás újgenerációs hőszivattyúkkal  
Comfort 2007 Szakkiállítás 
Korompay Sándor: Lakáskészülékekkel szerelt épületek belső hálózatának méretezése 
Szélnyomás elleni végelem: Düse EN-Plus 
Karácson László – Dr. Szűcs István: A helyiség szén-monoxid-tartalmának vizsgálata B11 

típusú gázkészülék üzeme esetén 
Hudák József – Hrobár Balázs: A túlnyomásos égéstermék-elvezető rendszerek 

vizsgálatának szükségessége, avagy ne essünk át a ló túloldalára  
HKVSZ Szervizkonferencia 
Szakmai hír 
Személyi hír 
Könyvajánló  

**************************** 
 
MAGYAR  
ÉPÜLETGÉPÉSZET 
LIV. évfolyam, 2006/12. szám 

TARTALOM 

Dr. Bánhidi László – Dr. Magyar Zoltán: Energetikai tanúsítás, fűtési- és légkondicionáló 
rendszerek felülvizsgálata (Magyarországi helyzetkép) 

Viczai János: Családi ház fűtése talajvíz hőjével                       
Francois Durier: Kazánok rendszeres felülvizsgálata – Energetikai jellemzők 

meghatározása egyszerű, helyszíni mérésekkel 
Keszthelyi István: Légbevezetők a GMBSz 2006. október 11-én megjelent módosítása 

szerint 
Várjon Dénes: Nagy légterű helyiségek hűtött szellőzése elárasztásos légvezetési 

rendszerrel 
Baumann Mihály: Pollack Expo                                                           
Nagy Gusztáv: Vízszerelés rézidomokkal   
Kiss Tamás: Hep2O polibutilén csőrendszer a Hepworth-tól  
Matuz Géza: Magyar Épületgépészek Napja tizenegyedszer 
Dr. Barna Lajos: Milyen és hány országos szakkiállításra, szakmai rendezvényre van 

igénye és szükséges az épületgépész szakmának? 
Szakmai hír 
Személyi hír 
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A 2007. márciusi Hírmondóba közlésre 
szánt anyagok, programok 

 
leadási határideje: 2007. február 5. 
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