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2009. JÚNIUS EGYESÜLETI HÍREK

EMLÉKEZTETŐ/JEGYZŐKÖNYV
az ÉTE Elnökség 2009. május 22-i üléséről

Jelen vannak az elnökség részéről:  Gerencsér László elnök,  Korcsmár István,  Kovács 
Sándor, dr. Magyar Zoltán, László László
dr. Nagyunyomi Sényi Gábor 

Jelen vannak a meghívottak részéről: Ábrahám Ferenc FB elnök, Bodri Irén gazdasági 
vezető, Semmelweis Ferenc irodavezető

A kitűzött napirendek közül a „fiatalítással” kapcsolatos 1. napirend tárgyalása az előadó 
távollétében  elmaradt.  Gerencsér  László  elnök  ezért  az  ülést  –  a  küldöttközgyűlés 
előkészítése – 2. sz. napirend tárgyalással kezdte és felkérte Ábrahám Ferenc FB elnököt, 
hogy ismertesse a Felügyelő Bizottság álláspontját a 2008. évi gazdálkodásáról és a 2009. 
évi gazdálkodási tervről.

Ábrahám  Ferenc  FB  elnök  tájékoztatta  az  elnökség  jelenlévő  tagjait  a  Felügyelő 
Bizottság  2009.  május  21-én  elemzések  után  hozott  egyhangú  döntéséről.  Eszerint  a 
2009. május 28-i Küldöttközgyűlésnek javasolni fogja az ÉTE feloszlatását. Indoklásként 
előadta, hogy az Egyesület tartozása, adósságterhe olyan mértékű, ami már a működés 
minimális  feltételeit  sem  tudja  biztosítani,  ezáltal  az  FB  nem  vállalhatja  annak 
következményeit.  Gerencsér  László  elnök  válaszában  más  megoldást,  a  jelenlegi 
elnökség visszahívását és az ősz folyamán új, kisebb létszámú elnökség megválasztását 
tartja célravezetőnek. Az átmeneti időszakban az új elnökség megválasztásáig ügyvezető 
elnökség  irányításával  működhetne  az  Egyesület.  A  gazdálkodási  zavarokat  pedig 
rövidtávon az  eddig elmaradt  jogi  tagdíj  befizetésekből  és  az  adományozásokból  kell 
biztosítani.  A  gazdálkodási  nehézségeket  Semmelweis  Ferenc  a  Szakértői  Iroda 
működésének gondjaival, a kifizetések elhúzódásával is alátámasztotta. Dr. Nagyunyomi 
Sényi Gábor és Dr. Magyar Zoltán bejelentette, hogy az FB javaslatával nem értenek 
egyet,  ezért  mindenképpen  olyan  elképzelést  kell  kialakítani,  ami  a  nagy 
hagyományokkal  rendelkező ÉTE további  működését  biztosítja.  Ezzel  a  javaslattal  az 
Elnökség jelenlévő tagjai egyetértettek.

László László főtitkár tájékoztatta az elnökséget az elmúlt időszak eseményeiről: 
• a Pesti Konferencia Központban megtartott áprilisi konferencia Nemzeti Fejlesztési és 

Gazdasági Minisztérium felé történő pályázati elszámolásáról és következményeiről,
• a jogi és egyéni tagdíjbefizetések helyzetéről,
• az Építész Szervezetek Testületének soron következő július 2-i ÉTE napirendjéről,
• a Magyar Építőipar folyóirat munkájáról, gondjairól,
• az  ÉTE  és  a  SZIE-YMÉK-HÖK  közötti  megállapodás  vállalásai  teljesítésének 

állásáról és a Társaságok Fóruma küldötteinek meghívásáról,
valamint a 2009. június 5-i Építők Napja központi ünnepségének előkészítéséről.

Emlékeztetőt összeállította: László László főtitkár

3



2009. JÚNIUS EGYESÜLETI HÍREK

TELEPÜLÉSTERVEZÉS TOVÁBBFEJLESZTÉSE c.
kreditpontos tudományos konferencia
2009. április 20.

AZ  Építéstudományi  Egyesület  a  Nemzeti  Fejlesztési  és  Gazdasági  Minisztérium 
támogatásával, a Magyar Urbanisztikai Társaság és gróf Klebelsberg Kuno Alapítvány 
közreműködésével 2009.  április  20-án a Pesti  Konferencia Központban (Budapest  V., 
Kossuth  Lajos  tér  6-8.)  rendezte  meg  a  Településtervezés  továbbfejlesztése  c. 
kreditpontos tudományos konferenciát. Széles körű előkészítés, mozgósítás után Ongjerth 
Richárd  levezető  elnök  megnyitó  szavai  után  mintegy  120  fő  résztvevő  jelenlétével 
kezdődött a rendezvény. A konferenciát rendező ÉTE nevében dr.  Nagyunyomi Sényi 
Gábor  társelnök  köszöntötte  a  résztvevőket,  vázolta  a  konferencia  célját,  majd  a 
programban meghirdetett előadások megtartására került sor.

A  konferencia  megrendezésének  előzménye  és  egyben  kiváltó  oka  a  Magyar 
Közigazgatási Intézetben 2006. és 2007. évben az NFT. Regionális Operatív Programja 
keretében a településtervezés tárgyában végzett kutatás, amely a településtervezés hazai 
és  nemzetközi  gyakorlatának,  eredményeinek  számbavételére  és  annak  alapján 
korszerűsítési  javaslatok  megoldására  irányult.  A  kutatásokat  ismert  és  elismert 
szakemberek  végezték,  akik  többsége  az  ÉTE  rendezvényén  adott  tájékoztatást  az 
elvégzett  munka  eredményeiről,  tanulságairól  (S.  Bitskey  Kata,  Kerekes  György, 
Körmendy Imre, László László, dr. Locsmándi Gábor, dr. Nagy Béla, Philipp Frigyes és 
dr.  Szirmai  Viktória).  AZ  előadók  a  kutatás  óta  bekövetkezett  változásokat  és  a 
településtervezéssel  összefüggő  trendeket  is  bemutatták.  A  konferencia  programját 
színesítették dr. Tompai Géza minisztériumi főosztályvezető, valamint a két társrendezői 
képviselő (Aczél Gábor és gróf Klebelsberg Éva) előadásai is.

A  rendezvényen  elhangzott  előadások  egybehangzóan  hangsúlyozták  a  legfontosabb 
tennivalókat, ezek között:

- a településfejlesztés és azon belül a hosszú és középtávú településfejlesztési tervezés 
jogi szabályozásainak és gyakorlati alkalmazásának szükségességét,

- a településfejlesztési és –rendezési, valamint a térségi és települési tervek tartalmi és 
eljárási összhangjának megteremését,

- a meglévő – településrendezésre vonatkozó – törvényi szabályozás kiegészítését,
- a  településtervezés  társadalmasításának  szabályzásokkal  és  ajánlott  módszerek 

kidolgozásaival történő elősegítését, továbbá nem utolsó sorban
- a fejlett  országok gyakorlatában bevált szabályozások és módszerek magyarországi 

adaptálást, illetve bevezetését. 

A  konferencia  résztvevőinek  élénk  érdeklődése  mellett  kérdések  és  válaszok 
berekesztésével  fejeződött  be  azzal,  hogy  László  László  ÉTE főtitkár  ígéretet  tett  az 
összefoglaló  elemző  tanulmányok  nyomtatott  és  elektronikus  formában  történő 
közzétételére.

Összeállította: László László
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TANULMÁNYÚT SZLOVÉNIÁBAN
2009. április 23. - 27.

A múlt  évben autóbusszal olaszországi társas úton voltunk.  Szlovénián keresztül  haladva,  az  
idegenvezető sokat mesélt a szlovén nép szorgalmáról és tisztaságáról. Ezen az úton az autóbusz  
Szlovéniában csak technikai szünetekre állt meg, de az autóbuszból is megállapíthattuk, hogy az 
idegenvezető szavai megfelelnek a valóságnak. Ilyen előzmények után várakozással indultunk el  
5  napos  szlovéniai  tanulmányutunkra.  Az  előzőekben  említett  dicsérő  szavakat  a  mi  
idegenvezetőnk is többször elismételte.

Első állomásunk Lendva volt, ahol először a püspöki székesegyházat látogattuk meg, a 
mellette lévő parkban egy szép szent István szobrot találtunk sok nemzeti színű szalaggal, 
majd megtekintettük a Makovecz Imre által tervezett Művelődési Házat. Sajnos csak az 
előcsarnokba  mehettünk  be.  Ezután  az  esős  idő  dacára  gyalog  felmentünk  a  lendvai 
várba,  ahol  egy  Helytörténeti  Múzeum  szobáin  sétáltunk  végig,  és  itt  találtuk  Zala 
György  (1937-ben  halt  meg,  79  éves  korában)  emlékszobáját  is,  ahol  a  művész 
szobrainak makettjei vannak kiállítva, többek között a budapesti Hősök terén található 
Millenniumi Emlékmű panoráma felvétele és előtte a szobrok makettjei. A Művelődési 
Ház  főbejárata  előtt  is  Zala  György  szobra  látható.  Tovább  haladva,  elmentünk 
Muraszombatra, és ott kívül körbejártuk a barokk portálú Szapáry kastélyt, illetve az 
udvarára is bementünk.

Még az  első  napon  délután,  következő  állomásunkra,  Szlovénia  második  legnagyobb 
városába,  a  Dráva  két  partján  fekvő  Mariborba  érkeztünk.  A  „kisvonat”  az  egész 
csoportunkat  elvitte  egy  városnéző  körútra.  Megtekintettük  a  XV.  században  épült 
reneszánsz  erkélyes  városházát  barokk  toronysisakú  kecses  tornyával,  és  előtte  a 
pestisjárvány megszűntével emelt madonnás barokk emlékoszlopot, majd meglátogattuk 
a gyönyörű székesegyházat.  Ezután lazításként felkerestünk egy borozót,  ahol Európa 
legöregebb  (400  év  felett)  szőlőtőkéjét  is  megtekinthettük,  amely  még  terem.  Első 
napunk utolsó állomása  Celje volt, ahol a Hotel Faraonban szálltunk meg. A városból 
nem sokat láttunk, mert hideg, szeles, esős idő volt. 

Második napunkat Ljubjanában kezdtük, ahol megismerkedhettünk az „Emonika City 
Center”  projekt  eddigi  előkészítésével.  A  Trigránit  –  nemzetközi  együttműködéssel 
tervezett  –  beruházását  diavetítéssel  Erkan  Sönmez  projektmenedzser  mutatta  be.  A 
nagyszabású  beruházás  a  főváros  vasútállomás  közeli  területén  középületek 
elhelyezésévvel és jelentős infrastruktúra átépítéssel valósult meg, majd tettünk egy sétát 
a városban. Ezután tovább utaztunk a Bohinji-tó felé, és felmentünk a Savica vízeséshez 
(153 m szintkülönbség, 553 lépcső). Itt ered a Száva folyó. Útitervünkben szerepelt, hogy 
kabinos felvonóval felmegyünk a Vogel-hegyre (1800 m), de az idő nem volt kedvező és 
a  felvonó nem működött.  Ukancnál  kis  keresés után megtaláltuk az első világháború 
magyar  emléktemetőjét,  felolvastuk  az  emléktábla  szövegét,  az  Építéstudományi 
Egyesület  nevében  koszorút  helyeztünk  el  az  emlékműnél,  elénekeltük  a  magyar 
himnuszt  és  megkondítottuk  a  kápolna  lélekharangját.  A  második  napot  a  Bledi-tó 
partján  fejeztük  be.  A  szálláshelyünk  megkeresése  előtt  csónakkal  átmentünk  a  tó 
közepén  lévő  szigetre,  és  felmentünk  (105  lépcső)  a  szigeten  álló  kegytemplomba. 
Megpróbáltuk  a  harangját  úgy  megszólaltatni,  hogy  az  háromszor  és csak háromszor 
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konduljon  meg.  Az  éjszakát  Bledben,  a  csoportot  kettéosztva,  gyönyörű  természeti 
környezetben két első osztályú panzióban töltöttük.

A harmadik  napon az  Isonzó völgyébe  indultunk  A busz  ezt  nem tudta  közvetlenül 
megtenni, egy kis kerülővel Ausztrián keresztül értük el célunkat. Megrázó élmény volt 
Kobaridban az első világháború emlékmúzeumának megtekintése, és a múzeumi vezetés 
meghallgatása. Ezt követően a témánál maradva, újra elhagytuk Szlovéniát, és kis keresés 
után  megtaláltuk  Doberdoban  az  első  világháborús  emlékművet,  ahol  elszavaltuk  a 
magyar himnuszt. Végül a nap befejeztével Olaszországban maradva  Aquileiaban egy 
római  kori,  ma  is  működő  katolikus  templomot  látogattunk  meg.  A  gyönyörű 
padlómozaikok védelméért magasított üveg járófelületen tudtuk a templomot körbejárni. 
Ezután visszatértünk Szlovéniába és felkerestük Divačai szálláshelyünket.

Negyedik napunk első programja  Postojna híres cseppkőbarlangjának a meglátogatása 
volt. A barlanglátogatás nagyon jól meg van szervezve, és igen nagy területet mutatnak 
meg a látogatóknak. Következő úti célunk újra Olaszország volt. Triesztben felkerestük a 
Miramare  kastélyt,  majd  sétát  tettünk  a  városban  és  meglátogattunk  egy  XI.  századi 
katedrálist,  ahol  többek  között  szintén  a  mozaikokban  gyönyörködhettünk.  Ezután 
tovább, még délebbre, de mégis vissza Szlovéniába vitt az utunk, a megkapó romantikájú 
kis kikötővárosba,  Piranba. Sajnos az időjárás itt sem kedvezett a városi sétának. Este 
visszatértünk szálláshelyünkre.

Utolsó ötödik napunkat egy terven felüli programmal kezdtük. Lipica faluban — aminek 
a közvetlen közelében volt a szállásunk — meglátogathattuk a híres ménest. Itt az avatott 
vezetőtől tájékoztatást kaptunk a lipicai ménes múltjáról, jelenéről. Jó érzés volt hallani, 
hogy  a  magyar  lótenyésztésnek,  még  mindig  nagy  tekintélye  van  és  a  magyarokat 
megkülönböztetetten lószerető embereknek ismerik. (ha csak tehetik magyar embereket 
alkalmaznak  a  lovak  ápolására,  betanítására!)  Ezután  már  hazafelé  vettük  az  irányt. 
Útközben  újra  megálltunk  Ljubjanában,  sétáltunk  az  óvárosban,  megnéztük  a 
székesegyházat,  a  püspöki  palotát,  a  régi  városházát,  és  tovább  közeledtünk 
Magyarország felé. Utolsó előtti úti célunk a híres nemzeti zarándokhely Ptujska Gora 
meglátogatása  volt.  A  kegytemplomban  véletlen  szerencsénkre  éppen  egy  bejelentett 
szlovén csoport részére tartott ismertetést a plébános, amit az idegenvezetőnk tolmácsolt. 
Utolsó állomásként következett a nagy múltú Dráva-parti város, Ptuj, ahol felkerestük a 
Szt.  György  templomot,  a  Dominikánus  kolostort,  a  római  kori  köveket,  tartalmazó 
bástyatornyot, és elsétáltunk a Dráva partra.

Az esti  órákban,  köszönhetően a kitűnő előkészítésnek és szervezésnek,  élményekben 
gazdagon  érkeztünk  haza,  és  megállapítottuk,  hogy  a  szlovének  barátságáról, 
szorgalmáról  és  tisztaságáról  előzetes  idegenvezetői  dicséretek  igaznak  bizonyultak. 
Megtapasztalhattuk, hogy Szlovéniát Európa harmadik legzöldebb országát miért nevezik 
„smaragdzöld országnak” és igazolhatjuk a szlovén közmondás helyességét,  miszerint 
„Szlovéniát az Isten jó kedvében teremtette”.

Kovács Frigyes és László László
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ÉPÍTŐK NAPJA 2009.
(12 szakmai szervezet közös rendezésében)

Időpont: 2009. június 5. (péntek) 1000

Helyszín: Vasas Szakszervezet Székház Díszterme (Budapest VIII., Magdolna u. 5-7.)
Megközelíthető a 4, 6 villamossal (Baross utcai megálló).
A személygépkocsival érkezők a parkolásról maguk gondoskodnak.

Koordinátor: László László ÉTE főtitkár, telefon: 06-30-221-4833

PROGR AM
10.00  Himnusz
10.05 Elnöki megnyitó: 

Kassai Ferenc elnök
Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara

10.10 Vers (Radnóti Miklós: Nem tudhatom)
Előadja: Figula Erzsébet a Pogány Frigyes Kéttannyelvű Építőipari 
Szakközépiskola és Gimnázium Tanulója

10.15 Ünnepi előadás
Burány Sándor államtitkár
Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium

10.35 ÉFÉDOSZSZ, ÉTE és ÉVOSZ 
elnökeinek köszöntője

11.00 Kitüntetések átadása
11.35 Népdalok

Előadja: Szórádi Rozália tanuló, Kobzos Kiss Tamás tanítványa
11.45 Elnöki zárszó
11.55 Szózat 
12.00 Fogadás a résztvevőknek

CSONGRÁD MEGYEI SZERVEZET és a
Csongrádi MÉK, MMK, CSMKIK közös szervezése
Időpont: 2009. június 5. (péntek) 1000 – 1630

Helyszín: Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara (Szeged, Párizsi krt. 8-12.)
Téma: „Innováció az építőiparban” Nemzetközi Építésügyi Konferencia 
Jelentkezés: Körmöczi Eszter, CSMKIK e-mail: kormoczi.eszter@csmkik.hu

 Telefon: 06-62-554-250/146.

A programban előadást tart többek között Tolnay Tibor az ÉVOSZ elnöke; Nagy Sándor 
Szeged Megyei Jogú Város alpolgármestere; Horváth Adrián a Főmterv Zrt. igazgatója; 
Mátyássy László a  Pont-Terv Zrt.  vezérigazgatója;  Pasker  Iván,  a  Magyar Doka Kft. 
ügyvezetője;  dr. Ádám Béla  az  ÉTE  Hőszivattyús  Szakosztály  elnöke, Veres Klára, 
dr. Kóbor Balázs, Kurunczi Mihály, dr. Nagy Paulina, valamint Szerbiából Aleksander 
Radulovič.
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CSONGRÁD MEGYEI SZERVEZET és a
Csongrádi MÉK, MMK, CSMKIK közös szervezése
Időpont: 2009. június 6. (szombat) 800 – 1630

Helyszín: Eko Park (Szeged, Fürj u. 92/B)
Téma: Szögedi Építők Napja
Ebéd: 1.700.- Ft/menü
Jelentkezés: Mura Mészáros Zsolt ÉTE, Telefon: 06-30-228-5209

e-mail: delzsalu@vnet.hu, delzsalu@delzsalu.hu 

BOROSD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI SZERVEZET
Időpont: 2009. június 8. (hétfő) 1330

Találkozás: Városház tér villamos megállónál
Téma: Valamikori Korona (Avas) szálló rekonstrukciója 

Beruházó: MultiCasa Ingatlanforgalmazó és Fejlesztő Kft.
Móricz Tibor ügyvezető,
Generálkivitelező: FK Raszter Kft., Tóth Péter felelős építés vezető,
Tervező: Fehér Gábor H+F Építésziroda, Fehér Gábor felelős tervező

Felelős: Ferenczy József Géza elnök, telefon: 06-30-2284-268
Házigazda: Brindza József titkár, telefon: 06-20-9583-840

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI SZERVEZET
Időpont: 2009. június 8. (hétfő) 1500

Helyszín: Tényő, Petőfi u. 78.
Téma: Passzív ház aktív állapotban 

A Dunántúlon elsőként német minősítéssel megvalósult passzívház 
helyszíni megtekintése

Házigazda: Boros Károly cégvezető, Boros Passzívház Kft.
Szervező: Róth Ernő, telefon: 06-30-939-1020, fax: 06-96-618-335, 

e-mail: eroth@emi.hu
A rendezvény díjmentes.

BARANYA MEGYEI SZERVEZET
Időpont: 2009. június 20.  (szombat) egész napos, önköltséges
Útvonal: Pécs-Hird helyi autóbusz végállomás-Martonfa-Pereked-Berkesd-Hidor-

Olasz-Kisgyula
(21 km gyalogosan, 3200 méter szintemelkedéssel)

Téma: „Mecsekaljáról a Baranyai-Dombságra” a természetes és épített 
környezet bemutatása

Találkozás: 715 Pécs,  Budai-Állomás helyi autóbusz pályaudvaron (13-as jelzésű busz, 
indul 725-kor, érkezik Hird végállomásra 752-kor)

Visszaérkezés: 1615 Pécs távolsági autóbusz pályaudvarra 
Túravezető: Gőbölös István okl. építőmérnök
Ajánlott felszerelés: túracipő, esőkabát, réteges öltözet, ivóvíz, élelem
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2009. JÚNIUS PROGRAMOK

ÉPÍTÉSKIVITELEZÉSI SZAKOSZTÁLY – SENIOR KLUB
Időpont: 2009. június 23. (kedd) 1400

Helyszín: Budapest, II., Bojtár u. 41-47.
Téma: MTV Új Székházának és Gyártóbázisának megtekintése
Előadó: Fejlesztő részéről: Pákozdi Zsolt ügyvezető igazgató 

Millenniumi Média Kft.
Tervező részéről: Fekete Antal építész vezető tervező 
Finta és Társai Építész Stúdió Kft.

Szervező: Alex Ágnes, telefonszám: 20-941-5107
A  létesítmény  meglátogatása  max.  50  fő  számára  lehetséges,  ezért  kérjük  az 
érdeklődőket, hogy június 11-ig az ÉTE Titkárság 225-1947-es telefonszámán előzetesen 
jelentkezni szíveskedjenek.

ÉPÍTÉSKIVITELEZÉSI SZAKOSZTÁLY – SENIOR KLUB
Időpont: 2009. június 24. (szerda) 1400

Helyszín: MTESZ Budai Székház, Budapest II., Fő u. 68. II. em. 218.
Téma: Világörökség Észak-Afrikában Giza, Kairouan, Marakesh, Fez városok
Előadó: Dr. Ágostházi László okl. építészmérnök, Ybl Díjas főiskolai tanár
Szervező: Vetró Mihály, telefon: 226-8898

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI SZERVEZET – ÉTE KLUB
Időpont: 2009. június 25. (csütörtök) 1600 
Helyszín: Civil Ház Miskolc, Széchenyi u. 19. Weidlich udvar IV. emelet 3.
Téma: Nyári szünet és fakultatív lehetőségek  
Felelős: Brindza József titkár, telefon: 06-20-958-3840
Házigazda: Ferenczy József Géza elnök, telefon: 06-30-228-4268

PROGRAMELŐZETES
 

XIV. ORSZÁGOS FŐÉPÍTÉSZI KONFERENCIA
„A hely öröksége – az örökség helye”

2009.  évben  ünnepli  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.  A 
konferencián a részvételt a Magyar Építész Kamara  5 kreditponttal (1 pont/fél nap, 2 
pont/nap), és a Magyar Mérnöki Kamara 3 kreditponttal értékeli

A konferencia időpontja:  2009. augusztus 26. – 28. 
A konferencia helyszíne: Sillye Gábor Művelődési Központ és Közösségi Ház  

Színházterme   4220 Hajdúböszörmény, Bocskai tér 4.
Szakmai tájékoztató: Zábránszkyné Pap Klára Országos Főépítészi Kollégium titkár

e-mail: papklara@t-email.hu honlap: http://www.foepiteszek.hu   
Jelentkezési lap, további információk: http://www.hajduboszormeny.hu
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2009. JÚNIUS PROGRAMELŐZETES

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

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.

Amennyiben regisztrál és a részvételi díja augusztus 1. előtt megérkezik a fent nevezett 
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 ki-
advány átvételére. A konferencia honlapja   www.eptud2009.hu.

A szervező bizottság elnöke: Gerencsér László ÉTE elnök
Operatív szervező bizottság elnöke: László László ÉTE főtitkár
A  szervező  bizottság  tagjai:  Dr.  Hajdu  Miklós  PhD  (YMÉTK),  Dr.  Koppány  Attila 
(SZE),  Dr. Mályusz  Levente  (BME),   Dr. Varga  Emilné Dr. Szűcs Edit  (DEMFK), 
Dr. Kukai Tibor (PTE), 

További  információk  a  szervezőbizottság  titkárságán  (Dérné  Ficze  Judit)  az 
info@eptud.org e-mail címen és a 225-1947-es telefonszámon kérhetők.  Kérjük, hogy 
részvételével, előadásaival és szponzorálással támogassa e jelentős tudományos esemény 
megrendezését. Várjuk előzetes jelentkezését.
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2009. JÚNIUS HÍREK – TÁJÉKOZTATÓK

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 2009-
ben 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 is-
mertetést 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 szakterület-
nél egy-egy díj kiadására kerül sor.. A díjazottakat az ÉTE elismerő oklevélben ré-
szesíti, és az Egyesület tagjává fogadja. A díjazottak első évben tagdíjmentességet 
élveznek.

Gerencsér László
elnök

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

AZ ORSZÁGOS FŐÉPÍTÉSZI KOLLÉGIUM FELHÍVÁSA 
a Főépítészi Életmű Díj és Az Év Főépítésze Díj adományozásáról

Nagykanizsa megyei jogú város és az Országos Főépítészi Kollégium 2000-ben megalapította 
AZ ÉV FŐÉPÍTÉSZE DÍJ -at,  elismerve ezzel a főépítészi tevékenységet, az önkormányzati, 
állami  (területi)  főépítészek  munkáját.  A  Díj  első  alkalommal  a  Nagykanizsán  2000 
augusztusában  megrendezett  V.  Országos  Főépítészi  Konferencián  került  átadásra,  majd  a 
következő konferenciákon minden évben. A Díj odaítélésére írásbeli javaslat alapján kerül sor. 
Javaslatot bármely főépítész, önkormányzati és hivatali vezető, vagy bármely szakmai és 
önkormányzati szervezet, illetve szövetség tehet. A Díjra olyan személy nem javasolható, aki 
az Alapító Okirat szerint részt vesz a Díj odaítélésének véleményezésében. 
A Díj alapító okirata és „Főépítészi Életmű Díj”-ban és "Az Év Főépítésze Díj"-ban részesültek 
névsora  a  www.foepiteszek.hu  honlapunkon  a  kollégium>főépítészi  díj  menüpont  alatt 
megtalálható.

Amennyiben  a  FŐÉPÍTÉSZI  ÉLETMŰ  DÍJ  és  AZ ÉV  FŐÉPÍTÉSZE  DÍJ  adományozására 
javaslatot kíván tenni, kérem, hogy személyre szóló javaslatát szöveges indoklással 2009. június 
20-ig küldje meg az ÉTE Titkárságra (e-mail:  info@eptud.org, fax: 225-1948, levélcím: 1027 
Budapest, Fő u. 68.) melyet elnökségi egyetértés esetén támogatólag felterjesztünk.

   

 Philipp Frigyes
    az Országos Főépítészi Kollégium elnöke
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A 2009. július-augusztusi
programok,  illetve tájékoztatók

leadási határideje:

2009. június 15.

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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