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EMLÉKEZTETŐ
a 2009. május 28-i Küldöttközgyűlésről
(készült a lapzártáig még nem hitelesített jegyzőkönyv alapján)
A küldöttközgyűlésen a 81 meghívott küldöttből a meghirdetett második időpontban – 2009.
május 28-án 13 órakor – 26 fő jelent meg.
A Küldöttközgyűlés a levezető elnök, a jegyzőkönyvvezető, a jegyzőkönyv hitelesítők és a
szavazatszámlálók megválasztásával kezdődött. Ezt követően a 2008. évi gazdasági
beszámoló és közhasznúsági jelentés tárgyalására került sor. A beszámolót László László
főtitkár szóban kiegészítette és részletes tájékoztatást adott a – 5,8 MFt-os eredményről, az
átmeneti év plusz bevételeiről és kiadásairól, valamint az egyesület tartozásairól. Gerencsér
László elnök a 2008. év működésének gondjait elsősorban az elnökség és a tagság gyenge
aktivitására vezeti vissza. Zábránszkyné Pap Klára a 2008. évi gazdálkodásban kialakult
helyzet problémáit az ÉTE stratégiájában látja. Dr. Jancsó Gábor a tartozás és követelés
helyzetéről kért tájékoztatást, melyre Bodri Irén gazdasági vezető válaszolt, miszerint
12 MFt tartozással 4 MFt követelés állt szemben. Semmelweis Ferenc felszólalásában a
kialakult pénzügyi helyzet felelősségéről beszélt. A 2008. évi beszámolót és közhasznúsági
jelentést Ábrahám Ferenc a Felügyelő Bizottság nevében értékelte és javasolta
jóváhagyását. Ennek alapján a Küldöttközgyűlés a K-2009/2. (05.28.) sz. jóváhagyó
határozatot hozta. (Lásd később.)
A 2009. évi gazdálkodási terv előterjesztéséhez Gerencsér László elnök fűzött szóbeli
kiegészítést, vázolta elképzeléseit. Stabilizációs terveinek megvalósítását két feltételhez
kötötte, egyrészt szoros gazdasági felügyeletet, másrészt megfiatalított elnökséget é
menedzsmentet tart szükségesnek. Ábrahám Ferenc a Felügyelő Bizottság nevében – a
kialakult helyzetre tekintettel – a Küldöttközgyűlésnek az Egyesület megszűnését
kezdeményezte és egyidejűleg felajánlotta a Felügyelő Bizottság lemondását is. Gábor
Ferenc nem javasolja az Egyesület feloszlatását, hanem vizsgálatot tart szükségesnek, hogy
miért alakult ki ez a gazdasági helyzet. Javasolta, hogy a helyzet vizsgálatára és javaslatok
megtételére hármas funkcióra, szeptemberig készüljön egy bizottsági jelentés. (Lásd később
a K-2009/7 (05.28) sz. határozatot) Gerencsér László elnök nem ért egyet az egyesület
feloszlatására vonatkozó FB javaslattal, helyette egy válságkezelő testület létrehozását
kezdeményezi, akinek feladata lenne egy működő képes szervezet kialakítása és azzal
összhangban az új működési szabályzat elkészítése és Küldöttközgyűlés elé terjesztése.
(Lásd később a K-2009/3. (05.28.) és a K-2009/8. (05.29.) sz. határozatokat.) Ezt követően
Gerencsér László elnök bejelentette, hogy halaszthatatlan elfoglaltsága miatt távoznia kell,
ezért felkérte dr. Sényi Gábor társelnököt a közgyűlés további levezetésére. Halasi László és
Ferenzczy József Géza az elnöki javaslathoz kritikai megjegyzéseket fűztek. Sztermen Péter
az egyesület feloszlatásának gondolatát megdöbbenéssel fogadta. A Debreceni szervezet
példáján felvázolta, hogy miképpen lehet működőképessé tenni egy szervezetet a főtitkárral
történő szoros együttműködés keretében. Dr. Jancsó Gábor és Semmelweis Ferenc a
következő Küldöttközgyűlés előkészítéséhez a szervezeti egységek bevonásával eseti
vizsgáló és javaslattevő bizottságok létrehozását javasolta. (Lásd később a K-2009/9.
(05.28.) és a K-2009/10. (05.28.) sz. határozatok.)
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A 2009. május 28-i KÜLDÖTTKÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI:
K-2009/1. (05.28.) sz. határozat:
A Küldöttközgyűlés a Küldöttközgyűlés levezető elnökének Gerencsér László urat,
jegyzőkönyvvezetőnek dr. Pallós Zoltánt, a jegyzőkönyv hitelesítőinek Tóti Magda és
Zábránszkyné Papp Klára úrhölgyeket, a szavazatszámláló bizottság tagjainak Hertelendi Lajosné és Bicskei Attiláné Úrhölgyeket egyhangúan megválasztotta.
K-2009/2. (05.28.) sz. határozat:
A Küldöttközgyűlés a 2008. évi gazdasági beszámoló és a 2008. évi közhasznúsági
jelentést 21 igen szavazattal 1 nem szavazat és 4 tartózkodás mellett elfogadta.
K-2009/3. (05.28.) sz. határozat:
A Küldöttközgyűlés a 2009. évi gazdálkodási tervet 12 igen szavazattal 14 nem
szavazat és 3 tartózkodás mellett nem fogadta el.
K-2009/4. (05.28.) sz. határozat:
A Küldöttközgyűlés az Egyesület megszűnésének elhatározására irányuló javaslatot
igen szavazat nélkül, 26 nem szavazattal és 3 tartózkodás mellett nem fogadta el.
K-2009/5. (05.28.) sz. határozat:
A Küldöttközgyűlés a Felügyelő Bizottság lemondását 1 igen szavazattal 24 nem
szavazattal és 4 tartózkodás mellett nem fogadta el.
K-2009/6. (05.28.) sz. határozat:
A Küldöttközgyűlés 25 igen szavazattal 4 tartózkodás mellett tudomásul veszi, hogy a
Felügyelő Bizottság az Egyesület működésének törvényességével és a gazdálkodás
biztonságának ellenőrzésével kapcsolatos kötelezettségének eleget tett és a Felügyelő
Bizottság tagjait felmenti az ellenőrzési kötelezettségének megsértése miatti
felelősség alól.
K-2009/7. (05.28.) sz. határozat:
A Küldöttközgyűlés 17 igen és 5 nem szavazattal 3 tartózkodás mellett eseti bizottság
létrehozását határozza el. A bizottság feladata a kialakult helyzet elemzése, az
elnökséggel való konzultáció egy új szervezeti rend kialakítására és új elnökség
jelölésére. A Küldöttközgyűlés a bizottság vezetésére Kádár Zoltánt, bizottsági
tagságra Alex Ágnest, Dr. Barna Lajost, Perjés Emilnét, Vetró Mihályt, Szabados
Bélát és Weszelits Gergelyt kéri fel.
K-2009/8. (05.28.) sz. határozat:
A Küldöttközgyűlés 17 igen szavazattal nem szavazat nélkül 10 tartózkodás mellett
eseti bizottság létrehozását határozza el. A bizottság feladata válságkezelő
testületként kidolgozni az új szervezeti rendet, ehhez az Alapszabály és a Szervezeti
és Működési Szabályzat módosítását. A Küldöttközgyűlés a válságkezelő testületbe
Gerencsér László elnök urat, László László főtitkár urat, Szesztay Attila, Sényi
Gábor és Sztermen Péter urakat kéri fel. A Küldöttközgyűlés felkéri Ábrahám
Ferencet, mint a Felügyelő Bizottság elnökét, dr. Pallós Zoltánt és Hajdu Miklóst,
hogy a válságkezelő testület munkáját szakmai tanácsadóként segítsék.
K-2009/9. (05.28.) sz. határozat:
A Küldöttközgyűlés 15 igen szavazattal nem szavazat nélkül 5 tartózkodás mellett
eseti bizottság létrehozását határozza el, amely az ÉTE működésének biztosításához
szükséges intézkedésekre tesz javaslatot. A Küldöttközgyűlés felhatalmazza László
László Főtitkár Urat a bizottság tagjainak felkérésére, egyben felkéri a bizottság
vezetésére.
4

2009. JÚLIUS-AUGUSZTUS

EGYESÜLETI ÉLET

K-2009/10. (05.28.) sz. határozat:
A Küldöttközgyűlés 18 igen, 7 nem szavazattal 8 tartózkodás mellett eseti bizottság
létrehozását határozza el, amely az ÉTE jövőképének, jövőbeli működésének
lehetséges irányaira tesz javaslatot a működéshez szükséges források lehetséges
csökkenését és növekedését is figyelembe véve. A bizottság tagjai a regionális
csoportok vezetői és a szakosztályvezetők.
Emlékeztetőt összeállította: László László főtitkár

EMLÉKEZTETŐ/JEGYZŐKÖNYV
az ÉTE Elnökség 2009. június 16-i üléséről
Jelen vannak: Gerencsér László elnök, Bálint Péter dr. Becker Gábor, Bitay Zoltán,
dr. Hajdu Miklós, Kovács Sándor, Vermesy Sándor, László László
Meghívottak részéről megjelent: Dr. Pallós Zoltán ügyvéd
Gerencsér László elnök javasolja, hogy az általa összehívott Elnökségi ülésen az aktuális
szervezeti és gazdálkodási kérdések tárgyalására kerüljön sor. Ennek keretében az írásban
levélszavazásra kiküldött ügyvezetői állás pályáztatását és a könyvelési feladatok
ellátásnak körülményeit tartja szükségesnek megvitatni.
A javasolt témák napirendre tűzését Vermesy Sándor társelnök előkészítetlennek és
elsietettnek tartja. Nem értett egyet az írásbeli szavazással, javasolta, hogy az ülésen
hozzuk meg a döntéseket. Bálint Péter alelnök a téma napirendre tűzésével kapcsolatban
megjegyezte, hogy az nincs összhangban a 2009. május 28-i Küldöttközgyűlés
döntéseivel, mely szerint a kialakult helyzet vizsgálatára és javaslatok megtételére több
bizottság alakult. Felvetődött az új ügyvezető felvételéhez szükséges pénzügyi feltételek
rendelkezésre állásának kérdése is. Kovács Sándor alelnök Bálint Péterhez hasonlóan a
küldöttközgyűlési döntések figyelembevételét javasolta.
Gerencsér László elnök a korábban kiküldött pályázati kiírással kapcsolatban annak
szükségességére és László Lászlóval történt előzetes megbeszélésre hivatkozással kérte a
jelen lévő elnökségi tagok véleményét és hangsúlyozta, hogy személyével nincs gond,
elismeri munkáját, de fiatalításra van szükség.
László László a kialakult működési és gazdálkodási nehézségek kezeléséhez, a megfelelő
döntések meghozatala érdekében az elnökség figyelmébe ajánlotta, hogy
– az Építéstudományi Egyesület működését meghatározó fontos kérdésekben csak
egyoldalúan gazdálkodási szempontok szerint nem célszerű dönteni, tekintettel kell
lenni az ÉTE társadalmi szerepésre, küldetésére és hagyományaira is;
– a hatékonyabb egyesületi munka, a továbbfejlődés érdekében nem csak és nem is
elsősorban a munkaszervezet megerősítésével az ügyvezető pályáztatásával, hanem az
elnökség és az elnökség egyes tagjai munkájának értékelésével is indokolt volna
foglalkozni.
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László László bejelenti, hogy túlterheltsége miatt az új ügyvezető kiválasztásával és
ahhoz a pályázat kiírásával egyetért, de javasolja, hogy annak jogszerű előkészítésére,
lebonyolítására megfelelő időt biztosítson az elnökség. Dr. Hajdu Miklós piaci szemléletű
menedzsment kialakítását és az ügyvezető személyének több személyből történő
kiválasztását javasolja. Vermesy Sándor szükségesnek tartja, hogy az elnökség a
pályázathoz határozza meg a követelményeket. Gerencsér László elnök felkérte dr.
Becker Gábort, hogy az elnökségi tagok véleményének figyelembevételével készítse el a
pályázati kiírást és azt jóváhagyásra terjessze az elnökség elé. Ennek alapján az elnökség
az alábbi határozatot hozta.
E-2009/4. (06.16.) sz. határozat:
Az Elnökség egyhangú szavazással elfogadja az ügyvezető személyének pályázat útján
történő kiválasztását. Az ügyvezetői pályázat feltételeire, követelményeire az elnökségi
tagok 2009. június 30-ig javaslatot adnak, melyet Becker Gábor összegez és javaslatát
döntésre a titkárság útján az Elnökség elé terjeszti. A jóváhagyott pályázati felhívást
az Egyesület honlapján, a Kamarák hírcsatornáin, és internetes álláskereső portálon
kell megjelentetni.
Felelős pályázati követelmények elkészítéséért: az Elnökség tagjai
Határidő: 2009. június 30.
Felelős a pályázati kiírás elkészítéséért: Dr. Becker Gábor társelnök
Határidő:2009. július 15.
Felelős a pályázat közzétételéért: László László főtitkár
Határidő: Az elnökségi döntést követő 5 napon belül.
Gerencsér László elnök takarékossági okokból kezdeményezte a könyvelési feladatok
Hérosz Zrt.-ben történő – ellenszolgáltatás nélküli – kiszervezését. A könyvelési
feladatok átgondolt kiszervezésével László László elvben egyetért, de a könyvelési
feladatok esetleges kiszervezése – az egyesületi (non profit) gazdálkodás eltérő
szabályozása miatt is – az arra szakosodott könyvelő cégekhez történő telepítése indokolt.
Hangsúlyozta, hogy a könyvelési feladatokat az operatív pénzügyi és gazdasági
teendőkkel, valamint a bérszámfejtési és munkaügyi feladatokkal is össze kell hangolni.
Az összetartozó feladatokat egymástól és a székhelytől elszakítva felelősséggel ellátni
nem lehet, mivel a pénzmozgás folyamatát megfelelő mértékben nem lehet figyelemmel
kísérni.
Vermesy Sándor a könyvelés kiszervezésével egyetért, de hangsúlyozza, hogy az
egyesület pénzkezelésének, gazdasági és operatív pénzügyi tervkészítésnek az
ügyvezetésnél kell maradni, ezért az elnökségi döntés előtt a pénzügyi gazdálkodási
teendők ellátásának folyamatát, szervezeti, személyi feltételeit ki kell dolgozni.
Emlékeztetőt összeállította: László László főtitkár
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XIV. ORSZÁGOS FŐÉPÍTÉSZI KONFERENCIA
„A hely öröksége – az örökség helye”
„Egy város - illetve egy terület - kulturális öröksége nem korlátozódik csupán az érintett
területen hosszú évszázadok alatt felhalmozódott ingóságok és ingatlanok összességére.
Az örökség részét képezi az a folyamatosan változó történet is, mely apáról fiúra száll, és
amelyben megfogalmazódik mindaz, ami az adott közösséget megkülönbözteti másoktól,
illetve ami az emberiség többi tagjához köti. Az örökség ugyanakkor mindazon
találkozások, illetve egymást követő külső hatások nyomait is magán viseli, melyek az
adott hely sajátos arculatának kialakításában szerepet játszottak. Úgy is mondhatnánk, az
örökség mindazon pillantások összessége, melyeket az emberek közös örökségük ezen - a
maga nemében egyedülálló - részére vetettek.”1
A néprajzi tájak, a népcsoportok a nemzeti identitás meghatározó, de szinte elfeledett
részei. A négy nagy tájegységen (Dunántúl, Alföld, Felföld, Erdély) belüli kisebb
tájegységeink fontos identitási helyszínek. A népcsoportok (barkók, moldvai magyarok,
csángók, hajdúk, jászok, kunok, matyók, palócok, székelyek) - ha még vannak - őrzik
hagyományaikat a népdalban, az öltözködésben és sok-sok másban is. De vajon a
térszerkezet, a településszerkezet őriz-e még bármit is? 2009. évben ünnepeli
Hajdúböszörmény városa a hajdúk Böszörménybe történő letelepedésének 400 éves
évfordulóját, melyre a város ünnepségsorozattal, az évforduló jelentőségéhez méltón
kíván megemlékezni. Ehhez szeretne az Országos Főépítészi Konferencia is szakmai
szempontból csatlakozni, az évfordulót gazdagítani.
Időpont: 2009. augusztus 26. – 28.
Helyszín: Sillye Gábor Művelődési Központ és Közösségi Ház Színházterme
(4220 Hajdúböszörmény, Bocskai tér 4.)
Szakmai és technikai információk: Péter Zoltán Hajdúböszörmény város főmérnöke
4220 Hajdúböszörmény Bocskai tér 1. sz.
e-mail: fomernok@hajduboszormeny.hu
honlap: http://www.hajduboszormeny.hu
tel.:52/563-200, 563-219, mobil:20/9-817-114
Szakmai tájékoztató: Papp Zoltán Tamás a Kollégium Konferencia Munkacsoport vezetője
e-mail: vasaros.nikoletta@tapolca.hu
honlap: http://www.foepiteszek.hu
telefon: 06-30/979-64-14
Zábránszkyné Pap Klára az Országos Főépítészi Kollégium titkára
e-mail: papklara@t-email.hu
honlap: http://www.foepiteszek.hu
Jelentkezési lap, további információk letölthetők: http://www.hajduboszormeny.hu
http://www.foepiteszek.hu honlapokról.
(1 A Kulturális és Örökségi Városok és Kistérségek Európai Chartája)
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ÉTE ÉPÍTÉSSZERVEZÉS ÉS
ÉPÍTÉSTECHNOLÓGIA KONFERENCIA 2009
„INNOVATÍV MÓDSZEREK ÉS TECHNOLÓGIÁK” címmel az Építéstudományi
Egyesület hagyományteremtő konferencia elindításával szeretné a magyar építőipar, az
építőipari kutatások, valamint az oktatás, kutatás, és az ipar kapcsolatának fejlődését
elősegíteni. A konferencia az egyetlen olyan hazai tudományos, szakmai rendezvény az
építőipari kutatók, szakemberek számára, amely akadémiai kívánalmaknak is megfelelő
publikálási lehetőséget nyújt.
Azon előadók, akiknek a publikálás a szakmai
előmenetelük számára alapvető, kérhetik az előadás anyagának lektorálását, s az így
referált cikkek ISBN számmal rendelkező konferencia kiadványban jelennek meg. A
konferencián történő részvételt a kamarák várhatóan kreditpontok adásával is elismerik
(jelenleg elbírálás alatt).
A konferencia időpontja: 2009. október 29.
A konferencia helyszíne: Budapest, Danubius Thermál Hotel, Margitsziget
A Konferencia témakörei (3 különböző teremben):
- Építésmenedzsment
- Építéstechnológia, építőanyagok
- Oktatás (felső és középfokú)
A konferencia részvétel díja:
• Bruttó 75.000,- Ft/fő, ÉTE tagoknak bruttó 60.000,- Ft/fő,
• Diákoknak, nyugdíjasoknak bruttó 20.000,- Ft/fő
Várjuk a konferenciára jelentkezőket. Amennyiben korábban regisztrál és a részvételi díja augusztus 1. előtt megérkezik a megjelölt bankszámlára, úgy 10%-kal csökken a részvételének díja. Kérjük ÁFÁ-s számla igényét előre jelezze a konferencia szervezőbizottságánál. Minden regisztrált és fizető résztvevő a konferencia teljes programján részt vehet, valamint jogosult 1 példány konferencia kiadvány átvételére. A konferencia honlapja
www.eptud2009.hu.
Fizetés módja: banki átutalással, az ÉTE K&H banknál vezetett bankszámlaszámára:
10200830-32310281-00000000, a közlemény rovatba kérjük az eptud2009 megjegyzést,
valamint a jelentkező(k) nevét megjelölni szíveskedjenek.
A szervező bizottság elnöke: Gerencsér László ÉTE elnök
A szervező bizottság tagjai: Dr. Hajdu Miklós PhD (YMÉTK), Dr. Koppány Attila
(SZE), Dr. Kukai Tibor (PTE), Dr. Mályusz Levente (BME), Dr. Varga Emilné Dr. Szűcs
Edit (DEMFK),
További információk a szervezőbizottság titkárságán (Dérné Ficze Judit) az
info@eptud.org e-mail címen és 225-1947-es telefonszámon kérhetők. Kérjük, hogy
részvételével, előadásaival és szponzorálással támogassa e jelentős tudományos esemény
megrendezését. Várjuk előzetes jelentkezését.
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TÁJÉKOZTATÓ és KÉRÉS a Szervezeti Egységekhez
Tisztelt Kolléganők és Kollégák!
Az ÉTE 2009. évi Küldöttközgyűlésén (javaslatomra) elfogadásra került egy bizottság
létrehozása, hármas feladattal. Vizsgálni kell 2009. augusztus 10-ig, hogy
1. Hogyan jutott az ÉTE a jelenlegi helyzetbe?
2. Kell-e új vezetés, és ha igen milyen legyen?
3. Az előzőek alapján milyen módosítás szükséges az Egyesület Alapszabályába?
és annak alapján a következő Küldöttközgyűlésen be kell számolni az egyeztetett
javaslatokról. A megválasztott bizottság vezetője Kádár Zoltán elnök (Szolnok megyei
Szervezet). Tagok: Alex Ágnes (Építéskivitelezési Szakosztály, vezetőségi tag); Dr.
Barna Lajos (Épületgépész Szakosztály, főszerkesztő); Perjési Emilné (Győri Szervezet
elnöke); Szabados Béla (Békés megyei Szervezet elnöke); Vetró Mihály
(Építéskivitelezési Szakosztály, vezetőségi tag); Weszelits Gergely (Honvédségi
Szakosztály, vezetőségi tag).
A rövid határidő és a téma fontossága miatt kérem a Szakosztályok és a Regionális
Szervezetek vezetőit, hogy a saját szervezetük véleményét 2009. augusztus 10-ig a
bizottsági elnök Kádár Zoltán úr részére szíveskedjenek közvetlenül megküldeni. Cím:
5000 Szolnok, Réz u. 2., telefon: 06-30-967-6656, e-mail: kadar.zoltan1@chello.hu
Gábor Ferenc

ÉPÍTŐK NAPJA
2009. június 5.
A hagyományokhoz híven 12 szakmai és érdekképviseleti szervezet, Egyesületünk
koordinálásával ez évben is megrendezte az Építők Napja Központi Ünnepi Ülését. A
rendezvény helyszínén a Vasas Szakszervezet Székházában mintegy 200 fő jelent meg.
Egyesületünket Dr. Nagyunyomi Sényi Gábor társelnök képviselte. A kormány részéről
Burány Sándor államtitkár tartott ünnepi beszédet, majd miniszteri elismeréseket adott át,
munkájuk elismeréséért. ÉTE részről miniszteri oklevél elismerést kapott Ádám Béla a
Hőszivattyús Szakosztály és Sztermen Péter a Debreceni Szervezeti egység elnöke.
Szerkesztőség

PRIX D’EXELLENCE I. DÍJ
A Nemzetközi Ingatlanfejlesztési Szövetség, közismert nevén FIABCI nemzetközi
zsűrije a 60. Világkongresszus alkalmával (2009. május 21.) a világ speciális
létesítmények kategóriában az „Orzcy Fórum Multifunkcionális Városközpont” komplex
megvalósításáért PRIX D’EXCELLENCE I. DÍJ kitüntetést adományozott KÉVÉS
GYÖRGY Kossuth és Ybl Díjas építésznek. A jutalmazott építészeti együttes a
kongresszuson bemutatásra került. Gratulálunk Kévés Györgynek és munkatársainak!
Szerkesztőség
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HONVÉDSÉGI ÉPÍTŐK NAPJA
2009. június 13.
Az Építés és Elhelyezési Szolgálatok napja alkalmából ÁBRAHÁM FERENCET az ÉTE
Felügyelő Bizottság Elnökét a Magyar Köztársaság Honvédelmi Minisztere
HONVÉDELEMÉRT KITÜNTETŐ CÍM II. OSZTÁLYÚ kitüntetésben részesítette, amit
2009. június 13-án ünnepélyes körülmények között vett Szekeres Imre Honvédelmi
Minisztertől.
Szerkesztőség

MAGYAR FELTALÁLÓK NAPJA
2009. június 13.
A Magyar Feltalálók Napja első közös megünneplését 2009. június 13-án rendezték meg
Budapesten, a Hotel Arénában. A Szent-Györgyi Albert emlékülésen valamint
díszünnepségen több száz magyar feltaláló jelent meg, az ország műszaki alkotógárdájának
színe-java. Megtisztelte a rendezvényt Horváth János a magyar Országgyűlés korelnöke, és
számos szakmai tudományos társszervezet vezető képviselője. A kormányzat részéről nem
jelent meg senki, viszont Orbán Viktor egy lelkesítő üzenetet küldött, melyben
hangsúlyozta, hogy „Minél nagyobb a szellemi kincs, amelyet egy nemzet felhalmoz, annál
tágabb a határ, mely az országot körülveszi. A soron következő polgári kormány számít az
Önök tudására, hiszen közös jövőnk csak Önökkel, az Önök munkájával, kreativitásával
képzelhető el.”
Az emlékülés levezető elnöke dr. Vedres András a Magyar Feltalálók Egyesületének MAFE
főtitkára és a Feltalálók Egyesületei Nemzetközi Szövetségének elnöke bevezető szavai után
díjak átadásával és a Feltalálók Nemzetközi Lovagrendje avatásával folytatódott. Az
emlékülésen előadást tartott többek között Dr. Szántay Csaba akadémikus, Állami és
Széchenyi díjas professzor, a MAFE elnöke. Dr. Penke Botond akadémikus, Széchenyi díjas
professzor és Dr. Nagy Ferenc Bolyai-díjas, az első Magyar Tudóslexikon főszerkesztője, a
Bay Zoltán Tudomány- és Technikatörténeti Alapítvány elnöke. Az emlékülésen az
Építéstudományi Egyesületet László László főtitkár képviselte.
Az emlékülés a Nobel díjas Szentgyörgyi Albert professzor üzenetével fejeződött be, mely
szerint azt tartotta kívánatosnak, ha minden erőnket „az alkotó, építő munkára fordítjuk és a
kultúra terén próbálunk erősek lenni.”
Szerkesztőség
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Az ÉTE 2009. évi Főiskolai Szakdolgozat Díjának elnyerésére
Építéstudományi Egyesület egyrészről a tanulmányi időben felmutatott teljesítményt
tükröző szakdolgozat elismerése, másrészről a kezdő szakemberek az egyesületi munkába
történő bevonása érdekében – pályázatot ír ki egyetemi műszaki főiskolai karok nappali
és levelező tagozatos hallgatói részére az alábbi feltételek szerint:
1.

A pályázaton részt vehet minden olyan nappali, vagy levelező hallgató, aki 2009ben védte meg zárófeladatát.

2.

A pályázatra a felsorolt hat szakterületeken készített szakdolgozatok nyújthatók be:
Épületrehabilitáció; Épületszerkezetek; Tartószerkezetek, alapozások; Épületgépészet;
Mérnöki létesítmények, közművek; és Építésszervezés, beruházásszervezés.

3.

A pályázatra jelentkezési lappal és a szakdolgozat egy-egy nyomtatott példányával
lehet jelentkezni, a jelentkezési laphoz csatolni kell egy 1 oldalas összefoglaló ismertetést a dolgozatról. A pályázathoz modellfotó, látványterv csatolható, modell
nem.
A jelentkezés helye: az az oktatási intézmény, ahol a hallgató a zárószigorlatát
leteszi, határidejét az intézmény állapítja meg.

4.

A pályázatokat az oktatási intézmények tanáraiból összeállított szakzsűri 2009.
szeptember 25-én bírálja el (elnök: Tóti Magda SZIE YMÉK). Minden szakterületnél egy-egy díj kiadására kerül sor.. A díjazottakat az ÉTE elismerő oklevélben részesíti, és az Egyesület tagjává fogadja. A díjazottak első évben tagdíjmentességet
élveznek.

***********************************************************************
FELHÍVÁS
az Egyesület Tagjaihoz
1. A tagdíjbefizetések ellenőrzése során megállapítottuk, hogy az ÉTE Tagok egy része

az Alapszabály szerinti február 15.-i határidőre nem teljesítette tagdíj befizetési
kötelezettségét, ezért nem áll módunkban kiküldeni a választott folyóiratot és a
Hírmondót. A folyamatos kapcsolattartás és együttműködés érdekében kérjük a
tagdíjak mielőbbi rendezését. (A befizetési csekken a nevet és a lakcímet kérjük
olvashatóan kitölteni szíveskedjenek.)
2. Az adatnyilvántartás folyamatos frissítése céljából kérjük a változások (lakáscím,
telefonszám, e-mail cím, munkahely, iskolai végzettség) bejelentését.
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A 2009. SZEPTEMBERI
programok, illetve tájékoztatók

leadási határideje:

2009. augusztus 10.

Kiadja az ÉPÍTÉSTUDOMÁNYI EGYESÜLET
Felelős kiadó: Gerencsér László
Felelős szerkesztő: László László
Szerkesztő: Dérné Ficze Judit
Készült 1200 példányban
Nyomda: Keskeny és Társai Nyomdaipari Kft.
Felelős vezető: Keskeny Árpád
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