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2007. SZEPTEMBER EGYESÜLETI ÉLET 
 

EMLÉKEZTETŐ/JEGYZŐKÖNYV 
a 2007. június 6-i Elnökségi ülésről 

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

Dr. Magyar Zoltán, Dr. Nagyunyomi Sényi Gábor, Posgay Csaba,        
László László (az Elnökség tagjai) 

Távolmaradását jelezte: Ábrahám Ferenc FB elnök 
Meghívottak részéről jelen volt: Bodri Irén gazdasági vezető 
 
Az Elnökségi ülés a meghívóval írásban kiküldött alábbi napirendeket tárgyalta: 

1.) A Magyar Épületgépészet Kiadó Kft. és a Magyar Építőipar Kiadó Kft. éves 
taggyűléseiről tájékoztató (szóbeli) 

  Előadó: Takácsy Gyula elnök 
2.) Javaslat az egyéni tagdíj mértékének megállapítására (írásos) 
  Előadók: László László ügyvezető 
     Bodri Irén gazdasági vezető 
3.) Egyebek 

 
Ad. 1.   A Magyar Épületgépészet Kiadó Kft. taggyűléséről adott tájékoztatóban Takácsy 

Gyula elnök kiemelte, hogy a Kft. az elmúlt évben eredményesen gazdálkodott. A 
Magyar Építőipar Kft. taggyűléséről Takácsy Gyula elnök adott tájékoztatást. A 
2006. évi gazdálkodási beszámoló alapján értékelte a Kft. tevékenységét és a 
gazdaságosabb működés érdekében megfontolandónak tartja a két kiadó Kft. 
összevonásának előkészítését. Az átmeneti egy éves időszakra a Kft.  taggyűlési 
döntése alapján javasolta Dr. Balázs György új ügyvezető kinevezését. 
Egyidejűleg jegyzőkönyvben elismerését fejezte ki Posgay Csaba leköszönő 
ügyvezető főszerkesztő úrnak a lelkiismeretes és eredményes munkájáért. Az új 
ügyvezető bejelentette, hogy egyetértés esetén László László urat bízza meg a 
főszerkesztői teendők ellátásával, aki az átmeneti időszakra társadalmi munkában 
elvállalta a megbízatást.  

  Ezt követően az Elnökség az alábbi egyhangú határozatokat hozta: 
 E-2007/10 (06.06.) sz. határozat 

 Az Elnökség tudomásul vette a Magyar Építőipar Kiadó Kft. ügyvezető 
főszerkesztő, Posgay Csaba úr megbízásának 2007. május 31-én történő 
megszűnését, egyidejűleg elismerését fejezte ki a hosszabb időn keresztül végzett 
lelkiismeretes és eredményes munkájáért.  
Határidő: azonnal 
Felelős: Takácsy Gyula elnök 

 
 E-2007/11 (06.06.) sz. határozat 

Az Elnökség a Magyar Építőipar Kiadó Kft. taggyűlési döntésére tekintettel 2007. 
június 1-től, 2008. május 31-ig terjedő időszakra egyetért Dr. Balázs György úr 
ügyvezetői igazgatói kinevezésével és László László főszerkesztői megbízatásával.  
Határidő: azonnal 
Felelős: Takácsy Gyula elnök 
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 E-2007/12 (06.06.) sz. határozat 
  Az Elnökség a Magyar Építőipar KiadóKft.  és a Magyar Épületgépészet Kiadó 

Kft. gazdaságos működése érdekében szükségesnek tartja a két Kft. 
összevonásának vizsgálatát. Felkéri Dr. Balázs György és Dr. Magyar Zoltán 
ügyvezetőket, hogy vizsgálják meg a Kft-ék összevonásának lehetőségeit és az 
előnyök, hátrányok bemutatásával tegyenek javaslatot a lehetséges 
megoldásokra. 
Határidő: 2007. december 31. 
Felelős: Dr. Balázs György ügyvezető,  
  Dr. Magyar Zoltán ügyvezető 

 
Ad. 2.   László László főtitkár, ügyvezető az írásos előterjesztést kiegészítette, aminek 

keretében részletesen ismertette a gazdálkodás és a tagdíjbefizetések helyzetét. 
Kiemelte a folyamatosan romló tagdíjbefizetések arányát, amely 2006. évben az 
aktív dolgozó tagoknál 32%-os és a nyugdíjasoknál 67%-os volt. Vázolta az 
egyéb bevételek csökkenő nagyságát, különösen a nagy gondot jelentő pályázati 
lehetőségek beszűkülését. A kialakult kényszerhelyzet miatt két alapfeltétellel 
javasolta a tagdíjemelés megfontolását, egyrészt minden ÉTE tag fizessen 
tagdíjat, másrészt a fizető ÉTE tagok a Hírmondó helyett választás szerint kapják 
meg az Egyesület valamelyik folyóiratát a havi programunkról szóló betétlappal 
együtt. A három előterjesztett írásos alternatív javaslat közül – vitát követően – a 
3.-as számú javaslatot az Elnökség 6 igen és 2 tartózkodó szavazattal fogadta el 
az alábbiak szerint: 

 E-2007/13 (06.06.) sz. határozat 
  Az Elnökség 6 igen és 2 tartózkodó szavazattal javasolja a Küldöttközgyűlésnek, 

hogy 2008. január 1-től folyóirat biztosításával állapítsa meg az új egyéni 
tagdíjakat: aktív dolgozóknál 12.000 Ft/év, a 70 év alatti nyugdíjasoknál és Alpár 
érmeseknél 4500 Ft/év és a 70 év feletti nyugdíjasoknál, valamint a tanulóknál 
2500 Ft/év összegben. 
Határidő: 2007. június 8. (Közgyűlési előterjesztésre) 
Felelős: László László főtitkár, ügyvezető 

 
Ad. 3.   Az „Egyebek” napirend keretében László László főtitkár, ügyvezető tájékoztatta 

az Elnökséget az elmúlt időszak fontosabb eseményeiről: 

− az Építőipari Mesterdíj alapítvány kuratóriumába történő jelölésekről 
− a MÉgSZ ajánlatáról, a REKVA tagdíj ÉTE-vel közös vállalásáról 
− a MTESZ Díjbizottságba Dr. Mikolás Tibor jelöléséről  
− a MUT Környezetesztétikai Tagozatának a toronyházak építéséről és a  
       kormányzati negyedről kialakított állásfoglalásáról 
− az „év főépítésze” cím adományozására teendő javaslatról  
− a regionális választmányi ülés előkészítéséről 

 
Az emlékeztetőt összeállította: László László főtitkár, ügyvezető 
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ÉTE Küldöttközgyűlés 2007. június 29-i  
szűkített jegyzőkönyvi összefoglalója 

 
Az Építéstudományi Egyesület 2007. évi küldöttközgyűlését a budai MTESZ Székház (Bp. 
II. ker. Fő u. 68.) tanácstermébe 2007. június 29-én 1000 órára és határozatképtelenség 
esetén 1030 órára hívta össze. A küldöttközgyűlés az első meghirdetett időpontban nem volt 
határozatképes, mivel a 129 küldöttből csak 20 (a küldöttek 16%-a) jelent meg.  
Takácsy Gyula elnök 1000 órakor köszöntötte a megjelent küldötteket, ill. a meghívottakat 
majd a második, 1030 órai időpontra meghirdetett közgyűlés megkezdése előtt a meghívta a 
jelenlévőket üdítő, kávé és szendvics fogyasztására.  
1030 órakor Takácsy Gyula elnök bejelenti, hogy a meghirdetett második küldöttközgyűlési 
időpontra eddig 29 fő küldött érkezett és a megjelentek számától függetlenül, de 
határozatképesen megkezdődik a küldöttközgyűlés. A megjelent küldötteken kívül a 
tanácskozási joggal meghívott 63 fő közül 19 fő van jelen.  
A határozatképesség bejelentése után az Elnök javaslatot tett a szavazatszámlálókra; 
Weszelits Gergelyre és Simcsik Pálra akiket a küldöttközgyűlés egyhangúlag (29 fő) 
megszavazott. Jegyzőkönyvvezetőnek Bujdosó Gyöngyit, jegyzőkönyv hitelesítőnek        
Dr. Bozsó Ferencnét és Zámbó Ernőt szintén egyhangúlag szavazta meg a küldöttközgyűlés.  
Ezt követően az írásban kiküldött napirendek megállapítására került sor. 

1. A 2006. évi Közhasznúsági jelentés és gazdasági beszámoló (írásos) 
Előadó: Takácsy Gyula elnök 

2. Az Egyesület 2007. évi gazdálkodási terve (írásos) 
Előadó: Takácsy Gyula elnök 

3. Javaslat az egyéni tagdíj mértékének megállapítására (írásos) 
Előadó: Takácsy Gyula elnök 

4. Egyebek 
A napirendekhez előzetesen Gáspár Anna az Építész szakosztályvezető küldött írásbeli 
észrevételt. A napirendek szavazásra bocsájtása előtt ezért az Elnök megadta a lehetőséget 
az írásbeli észrevétel szóbeli kiegészítésére. Gáspár Anna az ÉTE korszerűsítésével 
kapcsolatban új napirend felvételét javasolta és bejelentette, hogy nem ért egyet a 3. számú 
tagdíjemelésről szóló napirend tárgyalásával, melyhez Dr. Magyar Zoltán alelnök fűzött 
észrevételt. Az alelnök egyetértett a megújulás szükségével a szervezeti egységek javaslatai 
figyelembevételével készített jövőkép választmányi ülésen történő megvitatásával, de a 3. 
napirend keretében javasolta a tagdíjkérdés tárgyalását. Takácsy Gyula elnök szavazásra 
bocsájtotta a napirendeket melyet a küldöttközgyűlés 28 igen és 2 ellenszavazattal 
elfogadott.  
Dr. Jancsó Gábor alelnök a napirendek tárgyalása előtt kezdeményezte, hogy Pungor Ernő 
professzor (a Magyar Mérnökök és Építészek Világszövetségének alapító elnöke) halála 
alkalmából 1 perces néma felállással tisztelegjen a küldöttközgyűlés. 
A tisztelgő megemlékezés után Takácsy Gyula elnök az első két napirend összevont 
tárgyalását javasolta és felkérte László László főtitkárt, az írásos előterjesztések szóbeli 
kiegészítésére.  
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Ad. 1-2. László László főtitkár a 2006-os év értékelését szakmai és gazdálkodási oldalról 
értékelte, és megállapította, hogy az egyesület szakmai munkája is csak a gazdálkodási 
kérdésekkel összefüggésben értelmezhetőek. Ennek igazolására példákat sorolt fel, köztük a 
sikeres CONSTRUMA konferenciákat, amelyek a szakmai elismerések mellett anyagi 
szempontból is eredményesek voltak, mivel az egyesületi bevételeket növelték. Ilyen volt a 
2007. áprilisában az „Építészetről napjainkban” megtartott konferencia is. Ugyanakkor 
megállapítható a szervezeti egységek – többségéről hogy saját kezdeményezésre – az 
egyesület gazdálkodását segítő – rendezvényeket ma már alig szerveznek, tagjaink részéről 
összességében elég nagy a passzivitás. A főtitkár hangsúlyozta, hogy a rendezvény 
szervezés mellet nagyobb aktivitásra volna szükség a képzés-továbbképzés területén is, ami 
a szakemberek számára napjainkban már jogszabályi követelmény, de gazdálkodást segítő 
tevékenység is lehetne. Hasonlóan kettős előnyökkel járhatna az egyesületi keretekben 
végzett szakértői munka is. Mindezen szakmai területek nem kellő súlyú kezelése 
vezethetett a 2006-os gazdálkodási és negatív eredményére, annak ellenére, hogy a 
kiadásokat már a működésképesség határáig leszorítottuk és a tagdíjbevételek növelésére 
külön – részben eredményes – levelezéseket folytattunk. 
A 2007-es év költségvetésénél az előzőekben vázolt tényeket, folyamatokat figyelembe 
kellett venni, ezért az előző évihez képest 5,0 millióval kisebb, 25 milliós tervet 
készítettünk. Mindezek ellenére az első félév végén szomorúan tapasztalhatjuk, hogy 
tagságunk 74%-a (az aktív dolgozók 81%-a, a nyugdíjasok 49%-a) még nem fizetett tagdíjat 
és a jogi tagjaink befizetései is csökkentek. Nehezíti az egyesület helyzetét, hogy a pályázati 
lehetőségek is beszűkültek az eddigi pályázataink közül már egyet elutasítottak és két 
pályázatunk elbírálás előtt van. A főtitkár végül felkérte a szervezeti egységeket és a 
tagságot, hogy szakmai aktivitásával, konkrét támogatásával segítse az egyesület munkáját 
és a megújulási programhoz – Gáspár Anna véleményét is figyelembe véve – 2007. 
szeptember 30-ig adjanak ötleteket, megvalósítható javaslatokat. 
Takácsy Gyula elnök megköszönte a főtitkár szóbeli kiegészítését és felhívta a figyelmet az 
önmegvalósításra, a szervezeti egységek aktívabb munkájának szükségességére, majd átadta 
a szót a hozzászólóknak. 
Mikó Imre a 2007-es tervet reálisnak tartja, a tagdíjemeléssel egyetért. 
Halasi László megköszöni a jól szervezett Építők Napi ünnepséget, az Építési Évkönyvet és 
csatlakozott az egyesületen belüli nagyobb összefogás gondolatához. A tagdíjemelést a 
tervezett formában, ár-érték arányban támogatja. 
Semmelweis Ferenc – a Szakértői Irodának a mai körülményekhez igazodó öntevékeny 
szervezeti egységeknél kibontakozó munkájának szükségességét hangsúlyozta. A 
Hírmondónak a Magyar Építőipar és a Magyar Épületgépészet folyóiratokkal történő 
kiváltását jó megoldásnak tartja. 
Ábrahám Ferenc FB elnök értékelte az elmúlt időszak gazdálkodását és megállapította, hogy 
az elmúlt évben az egyesület kedvezőtlen gazdasági helyzete nem változott, melynek egyik 
okát abban látja, hogy a szervezeti egységek munkájukkal nem segítették az egyesület 
költségvetésének növekedését. Hangsúlyozta, hogy a civil szervezet tagjainak kell eltartani 
az egyesületet, ezért minden tagnak kötelessége, hogy saját területén a szakmai feladatokat 
(képzések, reklámtevékenység, rendezvényszervezés, stb.) az egyesület bázisán vagy 
közreműködésével végezze el. Az építőipari nagyvállalatoktól is több támogatást várna el. 
Végül a Felügyelő Bizottság nevében a 2006. évi közhasznúsági jelentést és gazdasági  
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beszámolót, valamint a 2007. évi gazdálkodási tervet tudomásul veszi és csatlakozik az 
elnökség javaslatához. Dombai Lászlóné dr. a jövőkép alkotását, a műszaki és pénzügyi 
kérdések együttes kezelését tartja szükségesnek. Nem ért egyet a tagdíjemeléssel.                  
Dr. Magyar Zoltán javasolja a 2007-es gazdálkodási tervnek – mint átmeneti tervnek – az 
elfogadását. 
Takácsy Gyula elnök szavazásra bocsájtotta a 2006. évre vonatkozó határozati javaslatot, 
melynek alapján a következő határozat született: 
K-1/2007.(06.29.) számú küldöttközgyűlési határozat 

A küldöttközgyűlés az Elnökség által előterjesztett 2006 évi gazdálkodási beszámolót és 
a 2006 évi közhasznúsági jelentést 27 szavazattal egyhangúlag jóváhagyja. 

Ezt követően a 2007. évi gazdálkodási tervről szavazott a küldöttközgyűlés az alábbiak 
szerint: 
K-2/2007.(06.29.) számú küldöttközgyűlési határozat 

A küldöttközgyűlés az Elnökség által előterjesztett a 2007. évi gazdálkodási tervet 25 
millió Ft-os bevétel és kiadás mellett 27 szavazattal egyhangúlag jóváhagyja. 

Takácsy Gyula elnök a 2007. évi munkával összefüggésben újabb határozati javaslatot 
terjesztett elő, melynek alapján a küldöttközgyűlés egyhangúlag az alábbiak szerint döntött: 
K-3/2007.(06.29.) számú küldöttközgyűlési határozat 

A küldöttközgyűlés, az Építéstudományi Egyesület szakmai megújulása érdekében felkéri 
a szervezeti egységek (szakosztályok és regionális csoportok) vezetőit, hogy 2007 
szeptember 30-ig tegyenek javaslatot a jövőbeni működés és gazdálkodás irányaira, a 
szükséges módosításokra. A beérkezett javaslatok összegzése és vitája után az Elnökség 
készítsen előterjesztést a választmány következő ülésére. 
Felelős: László Lászlő ügyvezető 

Ad. 3. A határozathozatalok után került sor a 3. napirend tárgyalására. Először az 
előterjesztéshez László László főtitkár fűzött szóbeli kiegészítést. Hangsúlyozta, hogy az 
Elnökség több alternatív elképzelés hosszú vitában történő tárgyalása után, többségi 
szavazattal fogadta el 2008. évtől az előterjesztésben foglalt új tagdíjbesorolásokat. A 
javaslat kialakításánál az Elnökség kényszerkörülmények között a következő elveket 
követte: 

− egyrészt minden tag fizessen tagdíjat 
− másrészt a tagdíjemelés összege a kiküldendő 6 db folyóirat önköltségi árával 

legyen azonos (6X500 Ft) 
− a kéthavonként megjelenő folyóirat az eddigi havi Hírmondót a programbetéttel 

helyettesítse 
Az elnökség javaslata a szakmai információk bővülésével, a szakmai kapcsolatok 
reménybeli kiszélesítésével eredményesebbé tehetné az egyesületi munkát. 
A főtitkár szóbeli kiegészítése után a 3. számú napirendhez hozzászóltak: Magyar Zoltán, 
Mikó Imre, Semmelweis Ferenc, Alex Ágnes, Gáspár Anna, Diószeghy Miklós, Némethné 
Molnár Krisztina, Ábrahám Ferenc. A hozzászólások az egyesületi folyóiratoknak a fizető 
ÉTE tagokhoz történő eljuttatásával és általában a lapterjesztéssel foglalkoztak. Egyetértés 
volt abban, hogy aki a 2007. évi tagdíjat befizeti, az már megkapja a 2008. évi első 
számokat mindkét folyóiratból és akkor választhat, hogy a jövőben melyik folyóiratot kéri.  
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A felvetésekre Takácsy Gyula elnök és László László főtitkár válaszolt, majd a határozati 
javaslatokról szavaztak a küldöttek az alábbiak szerint: 
K-4/2007.(06.29.) számú küldöttközgyűlési határozat 

A 2007. június 29-i küldöttközgyűlés 21 igen, 2 nem szavazattal és 2 tartózkodás mellett 
2008. január 1-től az egyéni tagdíjak mértékét aktív dolgozóknál 12000 Ft/év, 70 év 
alatti nyugdíjasoknál és az Alpár-érmeseknél (díjasoknál) 4500 Ft/év, a 70 év feletti 
nyugdíjasoknál és a tanulóknál 2500 Ft/év összegben állapítja meg. A tagdíjbefizetés egy 
összegben történik a tárgyév március 31-ig bezárólag, amely – választás szerint –  
magába foglalja a Magyar Építőipar vagy a Magyar Épületgépészet folyóirat rendszeres 
térítésmentes biztosítását. A tagdíjfizetés halasztására ill. mérséklésére vonatkozó egyéni 
kérelmek elbírálására a küldöttközgyűlés felhatalmazza az Elnökséget. 
Felelős: Takácsy Gyula elnök, László László ügyvezető 

A 3. számú napirend lezárása után, Takácsy Gyula elnök felhatalmazást kért az Elnökség 
részére a 2007. évi kitüntetések elbírálására, melynek alapján a következő határozat 
született: 
K-5/2007.(06.29.) számú küldöttközgyűlési határozat 

A küldöttközgyűlés 22 szavazattal egyhangúlag felhatalmazza az Elnökséget a 
Díjbizottság a 2007 évi egyesületi kitüntetésekre vonatkozó javaslatának elbírálására. 
Felelős: László László főtitkár 

Az elnök ezt követően – az „egyebek” napirendhez hozzászólás hiányában – berekesztette a 
küldöttközgyűlést. 

K.m.f. 

A jegyzőkönyvi összefoglalót összeállította: László László főtitkár 
A jegyzőkönyvet hitelesítette: Dr. Bozsó Ferencné és Zámbó Ernő 

****************** 
AZ ÉTE TAGJAINAK, VEZETŐINEK FIGYELMÉBE 

 
1. A tagdíjbefizetések ügyében már több alkalommal kértük tagtársainkat az 

elmaradásaik rendezésére. Sajnálattal állapítottuk meg (2006. július), hogy a 2007. 
évi egyéni tagjaink 26%-a fizetett eddig tagdíjat. Az egyesület működőképességének 
megtartása érdekében kérjük az elmaradt tagdíj befizetések mielőbbi rendezését. 

2. A 2006. évi Építési Évkönyv – ahogy már többször jeleztük – elkészült és a tagdíjat 
fizetők részére a Titkárságon átvehető. Ezúton is kérjük tagtársainkat és a szervezeti 
egységek vezetőit, hogy jelezzék átvételi szándékaikat (  201-8416) és lehetőleg 
2007. szeptember 30-ig vegyék át az Építési Évkönyveket.  

3. Már korábban közöltük, hogy honlapunk és e-mailünk címe megváltozott, esetenként 
mégis a régi címeket használják tagtársaink. Kérjük, hogy a jövőben az új e-mail és 
honlapcímeket használják. Új honlap cím: www.eptud.org, új e-mail cím: 
info@eptud.org.  

4. Kérjük a szervezeti egységek vezetőit, hogy a K-3/2007.(06.29.) számú 
küldöttközgyűlési határozatnak eleget téve 2007. szeptember 30-ig a Titkárságra 
küldjék meg javaslataikat az ÉTE szakmai megújulási programjához. 

 
  Titkárság 
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2007. SZEPTEMBER RENDEZVÉNYEK 
 
Rendező: Helyszín: Budapest, IX. Közraktár u. 4-6. 
ÉPÍTÉSKIVITELEZÉSI SZAKOSZTÁLY Időpont: szeptember 4. (kedd) 14.00  
 

ÉPÜLETLÁTOGATÁS 
a Budapesti Corvinus Egyetem Oktatási Centrumában 

 
2006. októberében a szerkezetépítés időszakában látogathattuk meg az építkezést, ahol a 
szakszerűen végzett, nagyon jól szervezett munka komoly elismerést aratott tagjaink 
körében. Most az ünnepélyes átadás előtt egy héttel tekinthetjük meg a befejezett 
létesítményt, amelyet bemutat: 

− az Építtető részéről: Balassa László projekt igazgató Wingprojekt 6. Kft. 
− a Lebonyolító részéről: Hecker Patrik létesítmény főmérnök Óbuda-Újlak Zrt. 
− a Fővállalkozó részéről: Veszelák Gergely vezérigazgatóh. Market Építő Zrt. 

Szervező: Alex Ágnes  0620/941-5107 
******************************************************************************** 
 
Rendező: Helyszín: Szombathely, Malom u. 6 sz. 
ÉTE SZOMBATHELYI SZERVEZET   Építész Klub – Fészek Terem 
Vas megyei Építész Kamara  Időpont: szeptember 14. (péntek) 17.00 

PROGRAMTERVEZŐ, ÉVADNYITÓ KLUBFOGLALKOZÁS 
Minden érdeklődőt és ötletgazdát szívesen látunk! 
Szervező: Hédi Zoltán  0630/9573-907 
******************************************************************************** 
 
Rendező: Időpont: szeptember 15. (szombat) 
BARANYA MEGYEI SZERVEZET  (egész napos, önköltséges) 
Baranya Megyei Természetbarát Szövetség    
Mecsek Egyesület  
 

KIRÁNDULÁS 
Duna völgyétől a Csele patak völgyén át a Mohácsi síkságig 

a természetes és épített környezet bemutatása a  
BÁR – SOMBEREK – GÖRCSÖNYDOBOKA – SZÉKELYSZABAR - LÁNYCSÓK 

túraútvonalon nyílt gyalogtúra keretében 
Táv: 18 km gyalogosan, 310 méter szintemelkedéssel 
Túravezető: Gőbölös István okl. építőmérnök, BM-i ÉTE Csoport vezetőségi tagja 
Találkozó: 8.45 órakor Pécs, távolsági autóbusz pályaudvaron – 10-es kocsiállásnál 

(autóbusz indul Szegedre 9.00 órakor, érkezés Bárba 10.10 órakor – cca. 800 Ft)  
 – vagy Bár községben a templomnál 10.15 órakor 
Visszaérkezés: 18.15 órakor Pécs, autóbusz pályaudvarra  

(Lánycsók buszmegállótól az autóbusz indul: 17.32 órakor – cca. 650 Ft) 
Ajánlott felszerelés: túracipő, esőkabát, réteges öltözet, ivóvíz, élelem 
Érdeklődőket, családtagokat is szeretettel várunk! 
Szervező: Gőbölös István  72/507-095 
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2007. SZEPTEMBER RENDEZVÉNYEK 
 
Rendező: Helyszín: Budapest, V. ker. Vörösmarty tér 1. 
ÉPÍTÉSKIVITELEZÉSI SZAKOSZTÁLY  ING multifunkcionális épület 
 Időpont: szeptember 18. (kedd) 14.00 
 

ÉPÜLETLÁTOGATÁS 
 

Előadók:  Szász Bendegúz létesítményi főmérnök, Magyar Építő Zrt. 
 Mikusi Róbert projekt vezető, ING Real Estate 
 Fazakas György vezető tervező, Fazakas Építész Iroda 
 
Szervező: Szeróvay István  0620/341-8646 
******************************************************************************** 
 
Rendező: Helyszín: Miskolc, Andor u. építkezés 
B.-A.-Z. MEGYEI SZERVEZET  Karacs Teréz Kollégium mögött 
 Időpont: szeptember 20. (csüt.) 14.00 

ÉPÜLETLÁTOGATÁS 
Andor utcai OTP Ház építés közbeni látogatása 

A térség hátrányos helyzete és az ingatlanpiac pangása nem riasztja vissza a tőkeerős 
beruházókat, attól, hogy üzleti alapon lakásokat építessenek, majdani értékesítésre. Eleddig 
vélhetően nem csalódtak üzleti elképzeléseikben, ennek példája az Andor utcán épülő iker 
lakóház, amely ezév őszén, decemberben kerül átadásra. 
 
Beruházó: OTP Ingatlan Zrt. Budapest, Tervező: Stúdió Kft.  
Felelős tervező: Pirityi Attila építész, Tervező: Petrik Zoltán építészmérnök 
Generál kivitelező: FK Raszter Zrt.  
Felelős vezető: Lévai Sándor főmérnök, Lengyel László építésvezető  
Alvállalkozók: Gépészet, elektromosság: FK Miszer KFT, Villanyszerelés: Deltarex KFT, 
 Nyílászárók: Fehér Ablak KFT, Rolla KFT  
Szervező: Ferenczy József Géza elnök  30/2284-268 
Házigazda: Brindza József titkár  20/9583-840 
******************************************************************************** 
 
Rendező: Helyszín: 1027 Bp., Fő u. 68. II. em 219. 
ÉPÜLETVILLAMOSSÁGI SZAKOSZTÁLY  Időpont: szeptember 26. (szerda)  
MMK, MEE, EMOSZ  11.00 - 15.30 között 
 

VILLAMOS SZAKMAI NAP 
(Kreditpontos) 

Az előadás témái: 
1. Plázák és bevásárlóközpontok villamos energiaellátása 

Előadó: Kelemen Ferenc vezetőtervező 
2. Erősáramú berendezések erőterei 

Előadó: proff. emeritus  Dr. Horváth Tibor  
(folytatás a következő oldalon!) 
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2007. SZEPTEMBER RENDEZVÉNYEK 
 

3. Villamos hálózat és az informatikai hálózat kivitelezésének alapszabályai 
Előadó: Vizi György oktatási szakértő 

4. Villamos hálózatok veszteségeinek feltárása hőfényképes módszerrel. 
Előadó: Wesser Csaba GRIMAS cégképviselő (készülék bemutatóval) 

5. Az informatika és az energetika együttműködése. 
Előadó:Dr Hunyadi László villamosmérnök 

A Szakmai Nap részvételi díja 5.000 Ft/fő, melyet a helyszínen számla ellenében kell 
befizetni. A Szakmai Napon résztvevők az utolsó előadást követően a kreditpontról 
igazolást kapnak. 
Szervező: Dési Albert elnök  20/925-4281 
******************************************************************************** 
Rendező: Helyszín: Épületfenntartók Országos  
ÉPÍTÉSKIVITELEZÉSI SZAKOSZTÁLY  Egyesülete 
Senior Klub  Bp., VI. Paulay E. u. 6. 
 Időpont: szeptember 26. (szerda) 14.00  

ELŐADÁS DIAVETÍTÉSSEL 
Észak-Amerikai utazásom (nyugati fele)  

II. rész 
Előadó: Dr. Mikolás Tibor kétszeres Ybl-Díjas, Széchenyi-Díjas és Alpár-Díjas 
 okl. építészmérnök, c. egyetemi tanár 
Minden érdeklődőt szeretettel várunk! 
Szervező: Vetró Mihály  226-8898 
******************************************************************************** 
Rendező: Helyszín: Tudomány és Gazdaság Háza 
B.-A.-Z. MEGYEI SZERVEZET  3530 Miskolc, Görgey A. u. 5 
 Időpont: szeptember 27. (csüt.) 16.00 

ÉTE KLUB 
Tervezett témák: -Program megbeszélés, -Tagdíj 2007., -Hogyan tovább ÉTE? 
Hívunk és várunk minden építés iránt elkötelezett és érdeklődő tagot, nem tagot, 
szimpatizánst. 
Felelős:  Brindza József titkár  20/958-3840 
Házigazda:  Ferenczy József Géza elnök  30/228-4268 
******************************************************************************** 
Rendező: Helyszín: Szombathely, Malom u. 6 sz. 
ÉTE SZOMBATHELYI SZERVEZET  Építész Klub – Fészek Terem 
Vas megyei Építész Kamara  Időpont: szeptember 28. (péntek) 17.00 
 

AZ ÜVEGBETON ÉPÍTŐMŰVÉSZETI ALKALMAZÁSA 
Moderátor: Rápli Pál 
Minden érdeklődőt szívesen látunk! 
Szervező: Hédi Zoltán  0630/9573-907 
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2007. SZEPTEMBER RENDEZVÉNYELŐZETES 
 
Rendező: Helyszín: Szombathely, Malom u. 6 sz. 
ÉTE SZOMBATHELYI SZERVEZET   Építész Klub – Fészek Terem 
Vas megyei Építész Kamara  Időpont: október 12. (péntek) 17.00 
 

STONEHENGE 
Előadó: Hédi Zoltán 
Minden érdeklődőt és ötletgazdát szívesen látunk! 
Szervező: Hédi Zoltán  0630/9573-907 
 
2007. SZEPTEMBER  HÍREK – TÁJÉKOZTATÓK 

 
ERDÉLYI TANULMÁNYÚT 

2007. május 12-17. 
 

2005-ben Alpár Ignác születésének 150 éves évfordulóján elhatároztuk,hogy felkeressük a 
nagy mester erdélyi alkotásait. Bár két tanulmányutat szerveztünk 2005-ben (június 5-10. és 
október 21-26.) mégsem sikerült valamennyi helyszínt felkeresni, ezért 2006-ban (május 18-
20.) is ellátogattunk Erdélybe (Igazfalva, Herkules fürdő, Temesvár). E három célirányos 
utunkon azonban az Alpár épületeken túl olyan építészeti-műemléki értékekkel találkoztunk 
és olyan értékes emberi kapcsolatok alakultak ki, ami arra az elhatározásra késztetett 
bennünket, hogy Erdélybe rendszeres tanulmányutakat szervezzünk. Így került sor az 2007. 
május 12-17-én egy újabb – az alábbiakban részletezett – élménydús tanulmányútra. 
Első célállomásunk Déva volt. Itt meglátogattuk Böjte Csaba Ferences rendi szerzetes által 
irányított gyermekotthont, ahol tájékoztatást kaptunk a kolostor építészeti együtteséről és az 
intézmény életéről, majd felvonóval felmentünk a Várba. Első napi utunkat Szászsebesen 
fejeztük be, amikor az esti városnézés során ízelítőt kaptunk a város történeti múltjából.  
Második napon (május 13.) Nagyszeben, Európa 2007. évi kulturális fővárosának 
megtekintésére Guttman Szabolcs magyar származású főépítész kalauzolásával került sor. 
Gyönyörködhettünk az Európa Nostra Díjas kultúrközpont színháztermében, a kis és 
nagypiac által határolt terekben és a térfalak műemléki épületeiben. Különleges élmény volt 
az evangélikus nagytemplom külső és belső látványa. A városnézés után a Brassó melletti 
Négyfaluba, (Bácsfalu, Csernátfalu, Hosszúfalu, Türkös) utaztunk, ahol a csángók tartottak 
életükről, szokásaikról, öltözetükről, művészetükről igen színvonalas bemutatót. Kiemelést 
érdemel a népviseletbe öltözött Barkó Etelka tanárnő irodalmi idézetekkel is tarkított 
előadása, amely épülésünkre szolgált magyarságtudatból.  
Harmadik nap (május 14.) a Prázsmári erődtemplomot tanulmányozhattuk, melyben a 
templomépítése a XIII. sz.-ban kezdődött, majd a XV., majd a XVI. sz.-ban a kettős 
várfalakban 4 szinten kialakított 274 lakó -és tárolóhely a török támadások idején egy 
hónapra elegendő élelem készletet és védelmet jelentett az oda menekült családoknak. A 
gyermekeknek még iskolát is kialakítottak benne. Prázsmár után Maksára vitt utunk, ahol 
Gábor Áron sírját néztük meg a kis temetőben. (Felirata „Gábor Áron ágyúöntő 1814-1849” 
de elmulasztották odaírni, hogy hősi halált halt.) Gelencére az autóbuszunk egy nagy 
faragott székely kapu alatt tért be, és itt csodáltuk meg a középkori freskókat (köztük a 
Szent László legendájáról szólót is) a XIII. sz.-ban épült katolikus templomban. A 
következő megállónk Kézdivásárhelyen volt, ahol a helytörténeti gyűjteménnyel és a  
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2007. SZEPTEMBER  HÍREK – TÁJÉKOZTATÓK 
 
főtérrel ismerkedhettünk. Ezután a Szent Anna tavat sétáltuk körül majd este Zetelakán 
fogadtak a szállásadó családok.  
Negyedik napon (május 15.) Székelyudvarhellyel a székely anyavárossal ismerkedtünk. 
Gyönyörködhettünk a főtéren kialakított és az erdélyi történelmet idéző szoborparkban, 
majd Szász Jenő polgármester fogadta a szakmai küldöttségünket és tájékoztatást adott a 
városfejlesztésről és az erdélyi magyarok helyzetéről. A délutánt az „összmagyarság” 
erősítése érdekében a zetelakai barátainkkal közös „piknikkel” töltöttük el. 
Ötödik napon (május 16.) a Tordai régiót vettük célba. Útközben Farkaslakán, Tamási 
Áron síremléke előtt tisztelegtünk, amely Szervátiusz Jenő és Szervátiusz Tibor alkotása. 
Az emlékmű felirata sokakat elgondolkodtatott: „Törzsében székely volt, Fia Hunniának 
Hűséges szolgája Bomlott századának”. A következő nagy élményünk, a ma már nem 
működő Tordai sóbánya meglátogatása volt. Majd rövid túrát tettünk a Tordai 
hasadékban. Következő szálláshelyünkre – a kissé esős időben – Tordaszentlászlóra, 
majd vacsorára Magyarfenesre érkeztünk. Rövid ismertetőt kaptunk e kalotaszegi 
településekről. 
Hatodik napon (május 17.) – úton hazafelé – gazdag programban volt részünk. Rövidebb 
megállók után megérkeztünk Nagyváradra, ahol először a lenyűgözően szép püspöki 
Székesegyházat és a kincstárat csodálhattuk meg, majd sétát tettünk az árkádos, hajópadlós 
kanonoksoron és a belvárosban. A legnagyobb tetszést a szecessziós Sas Palota színes 
üvegezett passzázsa aratta. Határátlépés előtt még Arany János születésének 190 éves 
évfordulóján szülőhelyén, Nagyszalontán megnéztük a csonka toronybeli kiállítást. A 
gyűjteményt Arany János fia ajándékozta a városnak 1899-ben. Az esti órákban szép 
élményekkel érkeztünk Budapestre, hálásan gondlova a szervezőkre és vendéglátóinkra. 
 

Nagy Jánosné és László László 
 

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

FELHÍVÁS 
 

Valamely létesítmény létrehozásában részt vevők jó együttműködésének, a kiváló 
tervezésnek és mesterséget magas fokon megvalósító kivitelezésnek nyilvános elismerésére 
az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége, az Építéstudományi Egyesület, a Magyar 
Építőművészek Szövetsége, a Magyar Mérnöki Kamara Építési Tagozata, illetve az 
Építőipari Mesterdíj Alapítvány meghirdette a 2007 évi ÉPÍTŐIPARI NÍVÓDÍJ-at. 
A feladatot megvalósítók nevében a pályázó a létesítmény fővállalkozója (generál 
kivitelezője) lehet, de elnyerés esetén a Nívódíjat hirdető táblán mellette szerepelnek az 
építtető, a tervező, valamint a generálkivitelező által megnevezett három, a kivitelezésben 
érdemi munkát végzett vállalkozó és mindezeknek a létesítmény megvalósulását 
közvetlenül irányító vezetői. 
Hat kategóriába sorolható építménnyel lehet pályázni. Ezek: középület, irodaépület, ipari és 
kereskedelmi létesítmény, többlakásos lakóház, műemlék helyreállítás és rehabilitáció, 
mérnöki, mélyépítési és energetikai létesítmény. 
Részletes tájékoztatás és letölthető jelentkezési lap az Építőipari Mesterdíj Alapítvány 
Kuratóriuma honlapján (www.mesterdij.hu) található.  
Beadási határidő 2007. szeptember 24-én, hétfőn 16.00 óra. 
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AZ ÉPÍTÉSKIVITELEZÉSI SZAKOSZTÁLY TÁJÉKOZTATÓJA 
 

Az Építéskivitelezési Szakosztály vezetősége elhatározta, hogy beszélgetést folytat a 
társszakosztályok vezetőivel azok működését létjogosultságát és terveit illetően. Eddig az 
alábbi szakosztályokkal történt megbeszélés:  
− az újonnan alakult Épületgépészeti Szakosztály (mely meglévő régi két szakosztályból, 

a Víz, csatornázás, égéstermék elvezetési Szakosztály, valamint a Fűtés és légtechnika 
Szakosztályból alakult) vezetőivel történt beszélgetés: Dr. Magyar Zoltán 
szakosztályvezetővel, helyettesével ifj. Meszléry Celesztinnel, valamint Némethné 
Molnár Krisztina titkárral. Az új szakosztály megfelelő elképzelésekkel, tervekkel 
rendelkezik, terveznek konferenciát, tanfolyamot valamint épületlátogatásokat. Tehát 
ezen szakosztály életképes. 

− megbeszélést folytattunk a Szakipari Szakosztály elnökével, Szajkovics Károly 
kollégával, aki tájékoztatásában ismertette a szakosztály jelenlegi helyzetét, valamint a 
vezetés nehézségeit. Tekintve, hogy nem tudtak vezetőséget választani, így már jó 
ideje a szakosztály nem él és kilátás sincs arra, hogy működése visszatérjen. 
Beszélgetés kiterjedt arra az elképzelésre, hogy legjobb lenne, ha valamelyik 
szakosztályhoz csatlakoznának.  

A megbeszéléseket az Építéskivitelezés Szakosztály a jövőben folytatni fogja. 
 
 Kajtár Lajos 
 Építéskivitelezési Szakosztály elnöke 
 
******************************************************************************** 

 
FELHÍVÁS 

 
Az Építéskivitelezési Szakosztály vezetősége tervezi a jelenleg is meglévő és működő 
Műemléki Munkabizottságának tagbővítését. Ezért felhívással fordul azon kollégákhoz, 
akik e témákban szívesen bekapcsolódnának és a Műemléki Munkabizottság tagjai 
lennének. Főleg fiatal kollégákat várunk. A bizottság fő tevékenysége: szakmai előadások, 
épületlátogatások megszervezése valamint a műemlékvédelemmel kapcsolatos újdonságok 
felderítése és közzététele. A jelentkezést kérjük az Egyesület Titkárságára telefonon      
(201-8416) vagy e-mailben (info@eptud.org) elküldeni. 
 

Építéskivitelezési Szakosztály 
Műemléki Munkabizottsága 
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2007. SZEPTEMBER  HÍREK – TÁJÉKOZTATÓK 
 

ÉTE SZAKÉRTŐI IRODA FELHÍVÁSA 
Tisztelt Tagtársunk! 
Egyesületünk helyzete és távolabbi céljai megkívánják tagságunk tevőleges szerepvállalását 
a működtetés biztonságának megteremtésében, a tudományos jelleg határozottabb 
megjelenítésében, a létért, fennmaradásért való küzdelem állapotából a kibontakozás 
irányában való előrelépésben. Ez mindannyiunktól többet és mást kíván, mint amit eddig 
tettünk. Vezetésben is, működésünk módjában is, szervezeti egységeinkben is. 
Az ÉTE Szakértői Iroda az Alapszabály szellemében átgondolta, a kialakult helyzetre 
adandó válaszát. Elhatároztuk, hogy az eddigi szűkebb körűnek mondható, leginkább az 
Egészségügyi Szakosztály intézményi hátterére és ismeretségi körére támaszkodó 
„megbízások” megszerzése és teljesítése mellett, jogi és egyéni tagjaink, régióink, 
szakosztályaink bevonásával kívánjuk kiszélesíteni azt a kört, ahonnan a mérnöki 
szolgáltatások terein „szakértői jellegű” megbízásokat, megrendeléseket kaphatunk, 
teljesíthetünk. 
Az ÉTE Szakértői Iroda tevékenységi köre magába foglalja a mérnöki szolgáltatások széles 
területét, ezen belül is kiemelten: 

- különféle tanulmányok készítését, 
- generál tervezést, szakági tervezést, 
- beruházások, korszerűsítések előkészítését, lebonyolítását, megvalósítását, 
- minőség biztosítást és tanúsítását, 
- szaktanácsadást, jogi tanácsadást, 
- különböző tervtanácsokban, zsűrikben való részvételt, 
- energia racionalizálási programok készítését. A megújuló energiaforrások feltárását, 

tervezését, megvalósítását, 
- cégbemutatók, cégreklám szerkesztését, megjelenítését az ÉTE kiadványaiban, 
- környezetvédelmi, környezet-egészségügyi tanulmányok, programok készítését, 
- nagyrendezvények szervezését, lebonyolítását, 
- szakszövegek, dokumentumok több nyelvű fordítását, 
- pályázati lehetőségek feltárását, pályázatok kimunkálását. 

Ismereteink szerint az ÉTE körében lévő, vagy ebből a körből elérhető vállalkozások, 
intézmények több olyan feladatot, úgynevezett külső vállalkozásokkal, szakértőkkel, 
szolgáltatókkal végeztetnek el, amelyre az adott körülmények között nem rendelkeznek saját 
erőforrással. Ezek közül a mérnöki szolgáltatások körébe tartozókat tudná az ÉTE Szakértői 
Iroda elvállalni, teljesíteni. Ez egyúttal a teljesítés minőségi garanciáját is jelenthetné. Azt is 
gondoljuk, hogy bizonyos feladatok elnyerésénél előnyt jelenthet, hogy az ÉTE Szakértői 
Irodája tevékenységében a „vállalati érdek” nem jelenik meg. További előny, hogy az egyes 
feladatok elvégzésére a vállalati korlátoktól mentesen az ÉTE tagság széles köréből, az 
elvégzésre jogosultak közül a legkiválóbb szakemberekből kiválasztott, szakértői szintű 
munkabizottságot tudjuk összeállítani. 
Az ÉTE Szakértői Iroda célja: 

1. Az ÉTE szolgáltatói szerepének növelése, a mérnöki szolgáltatások körébe tartozó 
feladatok megbízási vagy vállalkozói szerepkörben való elvállalásával, tejesítésével. 

2. Az ÉTE a mérnöki szolgáltatások elvégzésére jogosult egyéni tagjai számára a 
cselekvési lehetőségek kiszélesítése. 
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3. Az ÉTE egyéni és jogi tagjainak lehetőséget teremteni, a Szakértői Iroda 
tevékenységi körébe történő bekapcsolódásra. 

4. Az ÉTE Szakértői Iroda által elérhető bevételekből hozzájárulni az Egyesület 
működéséhez szükséges források előteremtéséhez. 

Az ÉTE Szakértői Iroda működése 
A Szakértői Iroda az Egyesület állandó munkabizottságaként működik, aminek 
függetlenített, az Egyesület költségvetését terhelő vezetője, munkatársa nincs. A Szakértői 
Iroda tevékenységéhez kapcsolódó feladatokat az Egyesület Titkársága a Szakértői Iroda 
saját kockázatukra közösen végzik és az elvégzett feladatokért befolyt összegből előre 
meghatározott mértékben részesülnek, a munkát elvégző munkabizottság tagjaival együtt. 
Minden feladat vállalási díját, és a díj megosztását esetenként határozzuk meg, melyből a 
munkabizottság részesedése a teljes díj 60-65%-a. A fennmaradó 35-40% az ÉTE 
részesedése mellett – esetenkénti megállapodás szerint – tartalmazza az ÉTE Titkárság, 
Szakértői Iroda vezetője és az üzletszerző részesedését is. 
Minden jogi és egyéni tag, szervezeti egység részt vehet a megbízások megszerzésében, 
javaslatot tehetnek a megszerzett megbízásokat teljesítő Munkabizottság összetételére, a 
megbízások vállalási díjára és a díj megosztására. Természetesen szándékaik és 
jogosultságuk szerint maguk is részt vehetnek a Munkabizottságok tevékenységében. 
A Szakértői Iroda vezetője a munkaszerzővel, a megbízóval való egyeztetést követően 
összeállítja a feladat elvégzésére hivatott Munkabizottságot, meghatározza annak vezetőjét, 
majd a munkabizottság vezetőjével és az ÉTE ügyvezetőjével egyeztetett módon elkészíti a 
megbízási vagy vállalkozási szerződés tervezetet és véglegesíti a díj megosztását. A 
megkötött szerződés teljesítéséért a Munkabizottság vezetője a Szakértői Iroda vezetőjével 
egyetemlegesen felel és a megbízó felé beszámolási kötelezettséggel tartoznak. A díjak 
kifizetése az ÉTE-be befolyt díjakból történik; vagy megbízási díjként elszámolva, vagy 
számlaképesek számlájára átutalással. 
Tisztelt Tagtársunk! Kitűzött céljaink eléréséhez szükség van valamennyi tagtársunk 
közreműködésére, cselekvő hozzájárulására, ezért szeretnénk számba venni azon tagjainkat, 
akik készek ebben a szolgáltatói tevékenységben részt venni. Kérjük, hogy aki céljainkkal 
egyetért és teheti juttassa el a mellékelt űrlapot kitöltve az ÉTE Titkárság Szakértői Iroda 
címre (1027 Budapest, Fő u. 68. Tel/Fax: 201-8416, e-mail: info@eptud.org). A 
visszajelzésekből levonható érdeklődés szerint, szándékunkban áll, a régiók, a szervezeti 
egységek, jogi tagok képviselőiből egy önkéntes, állandó jellegű bizottságot létrehozni, 
amely a megbízások felderítése, elnyerése, teljesítése terén segítené Szakértői Irodánk 
eredményesebb, hatékonyabb működtetését, tevékenységét. 
Tisztelt Tagtársunk! Reméljük tájékoztatónk, felhívásunk megértésre és támogatásra talál. 
Bizakodással várjuk, hogy ki-ki lehetőségei szerint hozzájárul céljaink megvalósításához; az 
Egyesület működési biztonságának, kívánatos megújulásának elősegítéséhez. 
 
Budapest, 2007. augusztus 
 

Tisztelettel és Barátsággal 
 

 László László sk. Semmelweis Ferenc sk. 
 ÉTE főtitkár, ügyvezető  ÉTE Szakértői Iroda vezető 
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ÉTE SZAKÉRTŐI IRODA 1027 Budapest, Fő u. 68., Tel/Fax: 201-8416 
 
 

JELENTKEZÉSI LAP 
 
 

Alulírott………………………………………………….……......................a lentebb jelöltek szerint 
részt kívánok venni az ÉTE Szakértői Iroda tevékenységében. 
 
Név: ………………………………………….Tel.:…………………..E-mail: ...................................  
Szül. hely., idő: ....................................................................................................................................  
Szervezeti egység:.................................................................................................................................  
Legmagasabb iskolai végzettség:..........................................................................................................  
Képesítések: ..........................................................................................................................................  
...............................................................................................................................................................  
Szakterület.............................................................................................................................................  
Jelenlegi tevékenységi kör: ...................................................................................................................  
Oklevél/Diploma szám:.........................................................................................................................  
Engedélyhez kötött tevékenységek végzésére jogosító okiratok: ........................................................  
...............................................................................................................................................................  
 
Közreműködési terület(ek): 
 Részvétel az ÉTE Szakértői Iroda tevékenységének szervezési,  
 lebonyolítási feladataiban   

 Megbízás – szerzés   Szakértés   

 Zsűrizés  Tervezés   

 Minőség biztosítás  Minőség tanúsítás   

 Energia ellátás korszerűsítés  Környezetvédelem, környezet-egészségügy   

 Pályázat figyelés   Pályázat készítés   

 Beruházás – korszerűsítés  
 Szervezés – lebonyolítás   Rendezvény szervezés  

 Cégreklám – cégbemutató szerkesztés   Jogi tanácsadás   
 
Egyéb és kiegészítő megjegyzések: .....................................................................................................  
...............................................................................................................................................................  
...............................................................................................................................................................  
 
A kitöltött űrlap mellékleteként kérjük másolatban csatolni a legfelsőbb iskolai végzettséget, a 
tevékenységi jogosultságokat igazoló okiratokat. 
Mellékletek: ..........................................................................................................................................  
...............................................................................................................................................................  
 

Kelt ………………… 2007. …………………… 
 
 
 ……………………………… 
 aláírás 
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2007. SZEPTEMBER IN MEMORIAM 
 

Dr. Dalányi László 
(1928-2007) 

okl. kertészmérnök, okl. építészmérnök 

Életének 80. évében hunyt el az építésügy ezen belül az építészeti és kertépítészeti tervezés 
valamint az építésügy igazgatás korának egyik meghatározó egyénisége. Az 1950-es és 60-as 
években több magyar város színvonalas zöld terület rendezési tervével és sikeres nemzetközi 
tervpályázataival szerzett elismeréseket. Tervezéselméleti munkái – köztük a zöldterület- tervezési 
irányelvek – úttörő jelentőségűek voltak és még ma is alapvetésnek számítanak. 1971-től 20 éven 
keresztül az ÉVM Műszaki Tervezési, később az Építészeti és Településfejlesztési Főosztály 
vezetőjeként számos máig ható jogszabály megalkotását irányította, így például a területrendezési 
tervezés korszerűsítésével, a főépítészi rendszer kialakításával kapcsolatban. Főállású munkái 
mellett közkedvelt oktató volt a Kertészeti Egyetemen. Az Építéstudományi Egyesületnek 1976. óta 
volt tagja és hathatós támogatója. Színvonalas szakmai munkásságát több állami és szakmai 
kitüntetéssel ismerték el. Életpályája, őszinte és korrekt emberi magatartása például szolgálhat az 
utódoknak. 
Emlékét kortársai és az ÉTE tagjai tisztelettel megőrzik. 
                            László László  
******************************************************************************** 

Hegedűs Imre 
(1928-2007) 

okl. magasépítő üzemmérnök 

Pályafutását a főiskola elvégzése után a Nyírtervnél tervező üzemmérnökként kezdte. Később a 
Kisvárdai Járási és a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Tanácsnál majd a Járási Hivatalnál dolgozott 
vezető beosztásokban. Folyamatosan képezte magát és a műszaki végzettségét közgazdasági 
ismeretekkel is kiegészítette. 1975-től az ÉTE tagja, 1981-től 1995-ig a Kisvárdai szervezeti egység 
titkára. Nyugdíjba vonulása után 1990-től minden energiáját a szakmai-tudományos munkára 
fordította. Országosan kimagasló eredménnyel szervezte a Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és 
Kisvárdai ÉTE programokat és segítette a központi vezetés munkáját is. Eredményes szervező 
munkáját, szakmai elkötelezettségét az Építéstudományi Egyesület és az állami szervek is több 
kitüntetéssel ismerték el.  
Felejthetetlen emlékét megőrizzük. 
                            László László  
******************************************************************************** 

Kocsis Ferenc 
(1928-2007) 

okl. építészmérnök 

Érettségi után Kőbányán kezdett dolgozni az építőiparban, majd munkáját a minisztériumban 
folytatta, ahol egyidejűleg egyetemi tanulmányokat folytatott, 1956-ban kapott építészmérnöki 
oklevelet. 1960-tól az ÉGSZI-ben dolgozott, 1970-től újra minisztériumban volt a Műszaki 
Fejlesztési Főosztályon, majd az Oktatási Osztályt vezette. Tevékenységének középpontjában az 
építés gazdaságosság, a termelésszervezés, a korszerű munkamódszerek és technológiák 
elterjesztése, az építőiparban dolgozók tudásának emelése és elismertetése állt. Az ÉTE-nek 2003. 
óta aktív tagja volt. Hatásában igen jelentős életművet hagyott maga után, sikeres, csendes kitartó és 
igen sokoldalú munkássága, követendő példa az építőiparban dolgozók számára. 
Emlékét az ÉTE tagjai tisztelettel megőrzik. 
                            Pataky Elemér 
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A 2007. októberi Hírmondóba közlésre szánt 

tájékoztatók, illetve programok 
 

leadási határideje: 2007. szeptember 5. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MTESZ Egyesületi használatra! 
Kiadja: ÉPÍTÉSTUDOMÁNYI EGYESÜLET 

Felelős kiadó: Takácsy Gyula 
Felelős szerkesztő: László László 

Szerkesztő: Bujdosó Gyöngyi 
Készült 1800 példányban 

Nyomda: Moha Kiadó Kft. 
Felelős vezető: Harkai István 
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