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EGYÉNI TAGDÍJAK 2009. ÉVRE
Aktív dolgozóknak:
70 év alatti tagoknak:
70 év feletti tagoknak:
GYES-en lévőknek, tanulóknak

8 000 Ft/év
4 000 Ft/év
2 500 Ft/év
2 500 Ft/év

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

AZ EGYESÜLET TELEFONSZÁMAI:
Telefon:
(36-1) 225 – 1947
Telefon/fax: (36-1) 201 – 8416
Fax:
(36-1) 225 – 1948

2009. MÁRCIUS

EGYESÜLETI HÍREK
TAGJAINK ÉS
SZERVEZETI EGYSÉGEK VEZETŐINEK
FIGYELMÉBE

1. A szervezeti egységek vezetőitől ezúton is kérjük, hogy az egyesület 2009. évi

programjaihoz tegyenek javaslatot, legkésőbb 2009. március 15-ig. A program
javaslatban a helyi és központi rendezvényeket külön kell csoportosítani,
megjelölve abba a rendezvény: tárgyát (témakörét), időpontját, helyszínét,
előadóit, valamint a részvételi díjat és az esetleges kreditpontos jelleget.
2. Az Egyesület Elnöksége az Egyesület anyagi helyzetét áttekintve megállapította,

hogy amennyiben a bevételek nem növekednek a közeljövőben, veszélybe
kerülhet az ÉTE működése. Ezért a további működés fenntarthatósága
érdekében az Elnökség arra kéri az ÉTE minden természetes és jogi tagját, hogy
tagdíjhátralékát a legsürgősebben rendezze és minden lehetséges módon segítse
elő azt, hogy az anyagi forrásokhoz (adomány, támogatás, megbízás, pályázat,
stb.) való hozzájutást. A szervezeti egységek (regionális csoportok,
szakosztályok) vezetőit külön is kérjük, hogy mielőbb tegyenek javaslatot
bevételes rendezvények, továbbképzések megtartására.
3. A hagyományoknak megfelelően ez évben is – bár korlátozott mértékben – sor

kerül az egyesületi munkában élen járó tagjaink kitüntetésére. Várjuk az arra
érdemes, hosszabb idő óta eredményesen dolgozó tagtársaink kitüntetésére
vonatkozó javaslatokat. A kitüntetési javaslatokat a legfontosabb személyi
adatokkal (születési hely, idő, iskolai végzettség, lakcím és ÉTE tagság kelte),
valamint minimum 5-6 mondatos indoklással 2009. április 15-ig az ÉTE
Titkárságra e-mailen (info@eptud.org), faxon (225-1948) vagy levélben (1027
Budapest, Fő u. 68.) kérjük megküldeni. (ÉTE Érdemérem, Alpár Ignác-díj,
Macskásy Árpád-díj)
4. A Hírmondó időbeni és gazdaságos megjelentetése érdekében kérjük a
szervezeti egységek vezetőit, hogy a megjelentetésre szánt programokat, híreket,
tájékoztatásokat a megadott határidőre küldjék meg a titkárságra.
Hangsúlyozottan fontosnak tartjuk a megküldött szövegek tömör, lényegre törő
megfogalmazását, ezáltal a nyomdaköltségek minimalizálását.
5. Korábban már többször közöltük, hogy honlapunk és e-mail címünk

megváltozott, esetenként mégis a régi címeket használják tagtársaink. Kérjük,
hogy a jövőben a megadott e-mail és honlapcímeket használják. Honlap cím:
www.eptud.org, e-mail cím: info@eptud.org 2009-től a telefon és fax
számokban is változás volt, melyek a Hírmondó 2. oldalán olvashatók.
6. A tagnyilvántartás naprakészsége érdekében kérjük, hogy az adatváltozásokat

soron kívül jelentsék be, különös tekintettel a lakcímváltozásokra, telefon és email címekre. (Telefonon 225-1947, vagy faxon, 225-1948 esetleg e-mailon,
info@eptud.org.
Titkárság
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EMLÉKEZTETŐ/JEGYZŐKÖNYV
az ÉTE Elnökség 2009. január 29-i kibővített üléséről

Jelen vannak az elnökség részéről: Gerencsér László elnök, Bitay Zoltán, Kovács Sándor,
Pappné Tombácz Ildikó és László László
Jelen vannak a szervezeti egységek részéről: Ádám Béla, Dési Albert, Ferenczy József,
Gáspár Anna, Jancsó Gábor, Kapelnerné Szőnyey
Éva, Mezei László, Szabados Béla,
Zábránszkyné Pap Klára, Zámbó Ernő
Jelen vannak a meghívottak részéről: Ábrahám Ferenc FB elnök, Bodri Irén gazdasági
vezető, dr. Pallós Zoltán ügyvéd, és
Semmelweis Ferenc irodavezető
Az elnöki megnyitó után László László ismerteti az ülés célját és a „2009. évi feladatok
megbeszélése” c. napirendjét, melynek keretében a hangsúlyt a szakmai feladatokra és a
működés-gazdálkodás kérdéseire helyeztük. Bejelenti, ahogy azt a meghívóban is
jeleztük, „az elnökségi tagoktól és a szervezeti egységek vezetőitől javaslatokat várunk”.
Bodri Irén gazdasági vezető tájékoztatást ad a 2008. évi költségvetési gazdálkodás
előzetes eredményeiről, a szerény tervszámoknak a bevételi és kiadási oldalon történő
túlteljesítéséről. A január végi ismeretei alapján mintegy 4,0 millió Ft veszteséget
prognosztizál, mivel a támogatási bevételek egy rész nem érkezett meg.
Gerencsér László elnök kéri a jelenlévőket, hogy tegyenek javaslatot a bevételek
lehetséges növelésére és azt is meg kell fogalmazni, hogy miért kell az ÉTE.
Ábrahám Ferenc FB elnök nyomatékosan kérte a szükséges anyagi alapok előteremtését.
Dési Albert javasolja az Épületenergetikai kormányprogram lakosság felé történő
tudatosítását, szakmai napok megtartását a különböző régiókban, melyek bevételt
hozhatnának.
Jancsó Gábor javasolja a korábban bevételt hozó cégbemutatók megtartását, valamint az
ÉTE konzulensi ajánlatát a Hulladékgazdálkodási miniszteri rendelet végrehajtása
érdekében. Felhívja a figyelmet a Nemzeti Civil Alapprogram pályázási lehetőségére.
Bevételes konferenciákat célszerű rendezni, rutinos konferenciaszervezők bevonásával.
Zábránszkyné Pap Klára javasolja az e-mailon történő kapcsolattartást és
sajtótájékoztatók megtartását.
Semmelweis Ferenc értékeli az új Elnökség munkáját, de az új akcióknál óvatosságra int
és kéri, hogy csak olyan feladatokat vállaljunk fel, ami bevételt is hoz.
Gáspár Anna egyértelműnek tartja, hogy az ÉTE azért kell, hogy tudást szerezzünk és
tudást adjunk tovább. Fontosnak tartja az ÉTE intenzívebb kommunikálását, elsősorban
e-mailon, de a különböző kommunikációs csatornákat is össze kell hangolni (pl. Arch TV
és az írott sajtók).
Hajdu Miklós hangsúlyozza, hogy nem szabad borúlátónak lenni, mivel az elmúlt
időszakban sok eredményt értünk el. Így pl. csak az ÉTE-nek van internetes TV-je, több
mint 1600 fiatal lépett be az egyesületbe, ezáltal felére csökkent az átlagos életkor.
Felajánlotta további 1000 fő fiatal beléptetését az ÉTE-be és 2009-ben 1,0 millió Ft
hirdetés bevételt a Magyar Építőipar lap számára.
Gerencsér László összefoglalójában két fő kérdés megoldását tartja fontosnak: egyrészt
az alapműködéshez a pénz előteremtését, másrészt egy operatív működtető szervezet
létrehozását. Egyetért azokkal, akik elismerik az eredményeket, megállapítja, hogy sok
eredményt értünk el, „ami azt is mutatja, hogy a titkárság óriási munkát végzett”.
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Tovább kell folytatni a megkezdett munkát, meg kell szólítani a fiatalokat és a választott
vezetőknek, szervezeti egységeknek pedig aktivizálni kell a tagságot.
EMLÉKEZTETŐ/JEGYZŐKÖNYV
az ÉTE Elnökség 2009. február 18-i kibővített üléséről
Jelen vannak az elnökség részéről: Gerencsér László elnök, dr. Becker Gábor,
dr. Nagyunyomi Sényi Gábor, Vermesy Sándor,
Bálint Péter, Bittmann Ernő, Korcsmár István,
Kovács Sándor, Pappné Tombácz Ildikó és
László László
Jelen vannak a meghívottak részéről megjelent: Ábrahám Ferenc FB elnök,
dr. Pallós Zoltán ügyvéd, és Semmelweis Ferenc
irodavezető
Jelen vannak a szervezeti egységek részéről: Ádám Béla, Balázs Erika, Mezei László,
Zámbó Ernő
A szervezeti egységek több vezetője kimentését kérte, de véleményét a meghívóban
szereplő kérdésekre írásban megküldte: Gáspár Anna, Zábránszkyné Pap Klára, Dési
Albert, Ferenczy József Géza, Bitay Zoltán, Názon Gyula és Jancsó Gábor
Gerencsér László elnöki megnyitója után László László főtitkár hangsúlyozza az ülés
célját, mely szerint a megbeszélésen a 2009. január 29-i napirend folytatásaként a 2009.
évi működés és gazdálkodás kérdésköre szerepel. Az érdemi megbeszélés érdekében a
meghívóban szerepeltettük a legfontosabb kérdéseket. A főtitkár ismerteti az írásban
beérkezett véleményeket, javaslatokat:
Gáspár Anna:
– A 2009. évi jobb gazdálkodás érdekében minden szakosztály és regionális
szervezet vállaljon 1-2 rendezvényszervezést.
– Alakuljon meg az Operatív Bizottság és döntően e-mailon távmunkával dolgozza
ki az ÉTE stratégiáját.
– Vizsgálni kell az ÉTE elhelyezésének gazdaságosságát.
– Indokoltnak tartja a szakmai lapok tématerületeinek összehangolását.
– A fiataloknak e-mailos kapcsolatokon keresztül gyors információ szolgáltatást kell
nyújtani.
Zábránszkyné Pap Klára egyetért Gáspár Anna javaslataival.
– Kisebb létszámú elnökséget javasol.
Dési Albert támogatja Gáspár Anna véleményt, javaslatait.
Ferenczy József Géza:
– Azok az elnökségi tagok, akik vállalásukat nem teljesítették győzzük meg, hogy
dolgozzanak, vagy vonják le a passzivitásuk következményét.
– Hírmondóra szükség van, törekedni kell az olcsó nyomtatásra
Bitay Zoltán:
– Vállalja a reá eső anyagi támogatást, és az adományozások előkészítésének
szervezését.
– Indokolt volna a költségcsökkentés miatt a papíralapú információk egy részét
e-mailon kiküldeni.
– Az Arch TV működését a gazdasági stabilitás kialakításáig fel kell függeszteni.
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Názon Gyula:
– Üdvözli az ÉSZT létrehozását.
– 3 fős operatív létszámot elegendőnek tart.
– A passzív elnökségi tagok mondjanak le.
– Javasolja az állampolgárok tájékoztatását aktuális őket érintő kérdésekben
(pl. épületenergetika, paneles épületek hőszigetelése, stb.)
– Továbbképzések szervezése indokolt.
Dr. Jancsó Gábor:
– Kétségesnek tartja a szervezeti egységenként a működéshez javasolt 1,5 millió
bevételét.
– Az új székhely kiválasztásához több kérdést kell tisztázni.
– A működés személyi feltételeit a tervekhez kell igazítani.
Gerencsér László elnök bevezetőjében – az írásban kiküldött kérdésekkel is kapcsolatban
– felvázolja a működés, gazdálkodás érdekében szükséges teendőket. A bevételek
növelésére vonatkozóan várja a jelenlévők javaslatát, de hangsúlyozza, hogy minden
szervezeti egységnek és az elnökség tagjainak hozzá kell járulni a bevételek növeléséhez.
Pl. bevételes rendezvények szervezésével vagy a régióban működő építőipari szervezetek
támogatásával. A kiadások csökkentése érdekében intézkedések szükségesek:
– Bér- és szolgáltatási költségeket csökkenteni kell.
– Keresni kell a titkárság gazdaságosabb elhelyezését az egyetemek területén.
– A 2008. évben kísérleti jelleggel működő Arch TV szerződését gazdálkodási
gondok miatt fel kell bontani.
– A szakmai folyóiratokat üzleti alapokra kell helyezni.
– Kisebb és hatékonyabban működő elnökséggel is csökkenthetők a költségek.
– Új gondolatként felveti és véleményt kér arról, hogy a jövőben esetleg csak
magánszemélyek legyenek az ÉTE tagjai.
Vermesy Sándor – a takarékosság irányába tett intézkedésekkel és a kisebb létszú
elnökséggel egyetért, viszont kérdésesnek tartja a lapok és a TV nyereséges működését.
Véleménye szerint az ÉTE-ben nem a tudományos tevékenységre, hanem az
érdekképviseletre kell a hangsúlyt helyezni.
Nagyunyomi Sényi Gábor – kifejti, hogy a gazdálkodásban kialakult helyzet alapvetően
azért következett be, mert az adományozók egy része nem teljesítette vállalt
kötelezettségét, ugyanakkor fejlesztésekre a korábbihoz képest többet költöttünk.
Bálint Péter – egyetért az ÉTE székhelyének egyetemekre történő áthelyezésével, ami a
fiatalítás szempontjából előnyös volna. Nem tartja szükségesnek régió alelnöki
pozícióját.
Pappné Tombácz Ildikó – javasolja, hogy a régiókban több találkozót kell szervezni,
mivel a szakma helyi képviselői ezt elvárják. Kérdezi, hogy mire költi a MTESZ a
megyei székházakból befolyt összegeket?
Bittmann Ernő – a tapasztalataira hivatkozva nem tartja elképzelhetőnek, hogy a szakmai
lapoktól milliós nagyságrendű osztalékot kapjunk.
Ábrahám Ferenc – már évek óta nyilvánvalóvá vált, hogy a legfontosabb a gazdasági
stabilitás megteremtése, amihez az szükséges, hogy néhány éven keresztül megfelelő
mértékű támogatást kell biztosítani az Egyesületnek. A székhelyet át lehet helyezni,
amennyiben az takarékosabb megoldás, de a lényeg – amit évek óta hangsúlyozok –,
hogy nemcsak javaslatokat kell adni, hanem a javaslattevőknek dolgozni is kell.
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Semmelweis Ferenc – emlékeztet arra, hogy az új elnökségben a társelnöki kör vállalt
garanciát az egyesület megfelelő gazdálkodására, a stabilitás megteremtésére.
Meglepetéssel szerzett tudomást arról, hogy az adományozók csak egy évre kötöttek
megállapodást az ÉTE-vel.
Mezei László – az ÉTE szempontjából előnyös kapcsolatokat lehetne kialakítani a
Veszprém megyei cégekkel.
Balázs Erika – lehetőséget lát arra, hogy az ÉTE szakértői és más a cégeknek hasznos
tevékenységével bevételekhez jusson. Hangsúlyozza, hogy a fiatalokkal többet kell
foglalkozni, és olyan kérdésekkel kell megnyerni őket, ami számukra fontos (pl. vezető
tervezői jogosultság).
Ádám Béla – nem ért egyet azzal, hogy az ÉTE magánszemélyek egyesülete legyen,
mivel leginkább a cégek érdekelté tételével lehet a stabilabb és eredményesebb egyesületi
munkát végezni. Fontosnak tartja az ÉTE tudományos jellegének megtartását és
erősítését. Egyetért Gerencsér László elnökkel abban, hogy mindenki adja le a
gazdálkodás erősítésére vonatkozó konkrét javaslatát, azt, hogy mikor, mit és mennyiért
csináljunk! Felhívja a figyelmet arra, hogy a támogatások, adományok tekintetében
differenciálni kell a tehetősebb, nagyobb és a kisebb cégek között. Konferenciákat
nemcsak egyedül az ÉTE hanem társrendezőként más szakmai szervezetekkel is célszerű
rendezni.
Gerencsér László elnök az elhangzottakat figyelembe véve végül összefoglalta a napirend
keretében tárgyalt legfontosabb tennivalókat, melyekhez kérte a jelenlévők egyetértését,
támogatását; elsősorban az elnökség szűkítése, egy operatív szervezet létrehozása és a
fiatalítás szükségessége tekintetében. Befejezésül megkérte László László főtitkárt, hogy
az aktuális ügyekről adjon tájékoztatást.
László László főtitkár tájékoztatást ad az elmúlt időszak történéseiről:
– Az „Építésügy 2008” pályázat keretében elbírált két pályázatról bejelentette, hogy
a „Településtervezés továbbfejlesztése” c. tudományos konferenciára 4,0 millió Ftot nyert az ÉTE, viszont az „Építészeti hagyomány és energetika” c. pályázat nem
kapott támogatást a Nemzeti Civil Alapprogram pályázati felhívására. 2009.
februárban újabb működési célú pályázatot nyújtottunk be összesen 5,492.000.- Ftot igényeltünk.
– A 2009. évi CONSTRUMA konferencia ill. az V. Építésgazdasági Fórum
előkészítéséről. A konferencia az építésgazdaságot érintő válságkezelő stratégiával,
a kiút lehetőségeivel foglalkozik. A konferenciát az ÉTE a Magyar Építőanyagipari
Szövetséggel együtt rendezi. Bevezető előadásra felkértük Bajnai Gordon
minisztert és hozzászólásokra négy nagyvállalat első számú vezetőjét. Terveink
szerint az ezt követő fórum keretében lehetőség lesz kérdésekre, hozzászólásokra.
– 2009. február 6-án az építész szakmai szervezetek első számú vezetői létrehozták
az Építész szervezetek Testületét (ÉSZT). Tagjai: a Magyar Építész Kamara
(MÉK), a Budapesti Építész Kamara (BÉK), a Magyar Építőművészek Szövetsége
(MÉSZ), az Építéstudományi Egyesület (ÉTE), a Kortárs Építészeti Központ
(KÉK), a Magyar Urbanisztikai Társaság (MUT) elnöke, valamint az ÉSZT
ügyvezetője. Egyesületünk részéről Gerencsér László elnök írta alá az „alapító
oklevelet”. Az ÉSZT kitűzött célja, hogy közös akarattal, egységesen képviseljék
az építési-építészeti ágazat érdekeit.
A jegyzőkönyveket összeállította: László László főtitkár
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GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI SZERVEZET
Időpont:
2009. március 2. (hétfő) 1300
Helyszín: MTESZ Technika Háza Győr, Szent István u. 5. I. em.
Téma:
Új Berlin felépítése
Előadó:
Mikolás Tibor DLA, Széchenyi, Ybl és Alpár-díjas építész
Szervező: Ujvári Mikós, telefon: 06-30-969-9129
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI SZERVEZET
Időpont:
2009. március 5. (csütörtök) 1330
Találkozás: Diósgyőri piac villamos megálló
Téma:
CBA áruház építés közbeni látogatása
Beruházó: CBA Kft. dr. Malasics András ált. vezérig. (Alsónémedi,
telefon: 06-80-203-228)
Fővállalkozó-generálkivitelező: Nívóber, Szőnyi Ferenc projektfelelős
(Eger, telefon: 06-30-418-8607)
Felelős:
Ferenczy József Géza elnök, telefon: 06-30-228-4268
Házigazda: Brindza József titkár, telefon: 06-20-958-3840
ÉPÍTÉSKIVITELEZÉSI SZAKOSZTÁLY
Időpont:
2009. március 9. (hétfő) 1400 - 1600
Helyszín: Bp., II. Fő u. 68. II. em. 218. terem
Téma:
Az ÉTE 2008. áprilisi Észak-erdélyi tanulmányútról vetítettképes
előadás
Előadó:
Dr. Bathó Iván
Szervező: Dr. Szántó Imréné, telefon: 201-8416, 225-1947
ÉPÍTÉSKIVITELEZÉSI SZAKOSZTÁLY
Időpont:
2009. március 12. (csütörtök) 14 óra
Helyszín: Budaörs, Hársfa utca A Móricz Zsigmond körtértől induló 240-es busszal
célszerű a budaörsi Templom térig utazni, és onnan az autópálya felé
indulva cca. 10 perc séta az építkezés
Téma:
Budaörsi Uszoda és Sportcsarnok építkezésének műszaki átadás előtti
megtekintése
Előadó:
Beruházó részéről: Szabó Gyula beruházási szakértő, Budaörsi
Önkormányzat Városépítési Irodája
Tervező részéről: Keller Ferenc építész, Építész Stúdió
Generálkivitelező részéről: Baucont Zrt.
Szervező: Alex Ágnes, telefon: 06-20-941-5107
GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI SZERVEZET
Időpont:
2009. március 16. (hétfő) 1500
Helyszín: MTESZ Technika Háza Győr, Szent István u. 5. I. em.
Téma:
Épületek hőenergetikai tulajdonságainak javítására szolgáló
rétegbevonatok és festékek
Előadó:
Péter István okl. gépészmérnök és hőenergetikai szakmérnök
Szervező: Ujvári Miklós, telefon: 06-30-969-9129
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BÉKÉS MEGYEI SZERVEZET
Időpont:
2009. március 19. (csütörtök) 1400
Helyszín: Vasutas Művelődési Ház Békéscsaba, Andrássy u. 79/81.
Téma:
Utólagos falszigetelések időszerű kérdései c. szakmai előadás
Előadók: Zádor Oszkár okl. építészmérnök, vízszigetelési szakmérnök
(ISO-MÉDIA Kft.)
Tévhitek, tények és tapasztalatok az utólagos falszigetelésben
Herman Gábor okl. villamosmérnök (Trivalid Kft.)
Reversion® elektrokinetikus utólagos vízszigetelési rendszer ismertetése
Süle Zoltán építőmérnök (Trivalid Kft.)
Nedves falak rehabilitációjához és szakszerű védelméhez szükséges
anyagok.
Témafelelős: Krnács Tibor OPTBAU Egyéni cég, ÉTE megyei vezetőségi tag
telefon: 06-66-430-302
Szervező: Szabados Béla, telefon: 06-30-965-9949
Az előadások kamarai akkreditálása folyamatban van!
ÉPÍTÉSKIVITELEZÉSI SZAKOSZTÁLY – SENIOR KLUB
Időpont:
2009. március 25. (szerda) 1400
Helyszín: MTESZ Budai Székház Budapest, II., FŐ u. 68. II. em. 218.
Téma:
Egy ország, ahol kevés túrista jár
LÍBIAI EMLÉKEK (diavetítéses előadás)
Előadó:
Dr. Laki Tamás okl. építészmérnök, c. egyetemi docens
Szervező: Vetró Mihály, telefon: 226-8898
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
ÉPÍTÉSKIVITELEZÉSI SZAKOSZTÁLY
Időpont:
2009. március 26. (csütörtök) 1400
Helyszín: Budapest, V., Deák Ferenc u. 3-5.
Téma:
Szórakoztató- és kereskedelmi központ építési munkái
a volt tőzsde helyén
Előadó:
Beruházó részéről: Király Márton projektmenedzser, (Yuli Kft.)
Tervező részéről: Szécsi Zsolt vezető tervező,
Juhász Ágnes vezető tervező (ÖTSZ Kft.)
Generálkivitelező részéről: Visy Gergely főmérnök (HÉROSZ Zrt.)
Szervező: Alex Ágnes, telefon: 06-20-941-5107
BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI SZERVEZET
ÉTE KLUB
Időpont:
2009. március 26. (csütörtök) 1600
Helyszín: Civil Ház Weidlich udvar IV. emelet 3.
Téma:
Gazdasági válság hatása az építőipar az Észak-magyarországi
régióban. Kerekasztal beszélgetés
Felelős:
Brindza József titkár, telefon: 06-20-958-3840
Házigazda: Ferenczy József Géza elnök, telefon: 06-30-228-4268
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Szlovéniai tanulmányút
Időpont:
Ellátás:
Utazás:
Elhelyezés:
Találkozás:
Indulás:

2009. április 23 – 27.
reggeli
emelt szintű autóbusszal
2-3 ágyas zuhanyozós szobákban
5.30 órától az ÉTE székház előtt
6.00 órakor

Előzetes program:
1. nap: Elutazás a Budapest – Nagykanizsa – Rédics útvonalon. Elsőként Ptuj városával
ismerkedünk (várostorony, Szt. György templom, Dominikánus kolostor), majd
ellátogatunk Ptujska Gora-ba, a híres zarándokhelyre. Továbbutazás
Mariborba, Szlovénia második legnagyobb városába (Főtér, városháza, Szt.
János dóm), majd a szállás elfoglalása Celjében vagy környékén (1 éj
szállodában***). Séta a városban (Mária templom, Piac tér, vár).
2. nap: Reggel utazás Ljubljanába, ismerkedés Szlovénia fővárosával (városháza, dóm,
püspöki palota, vár). Utunkat a Bohinji-tó felé folytatjuk. Itt gyalogos kirándulás
keretében felkeressük a Savica vízesését, kabinos felvonóval felmegyünk a
Vogel-hegyre, majd Ukrancnál a magyar emléktemetőnél állunk meg és a
kőhídnál. Délután séta a Bledi-tó partján fekvő kisvárosban, Bledben,
ismerkedés a festői szépségű tájjal – átkelés csónakkal a tó közepén fekvő kis
szigetre. Szállás Lescén (1 éj panzióban).
3. nap: Utazás végig a vadregényes Isonzó völgyön, Útközben többször megállás,
fényképezési lehetőség. Kobaridban az I. világháborús emlékmúzeum
megtekintése, majd Monfalconéban a római műemlékek felkeresése (vagy a
doberdói helyszín meglátogatása) Szállás Divačán (2 éj panzióban).
4. nap: A napot Postojnán kezdjük, ahol a világhírű cseppkőbarlangot keressük fel,
majd a tengerparton fekvő Piranba látogatunk el (Tartini tér, Szt. György
templom, Campanille). Következő állomásunk Trieszt (Miramare kastély, 11.
századi katedrális)
5. nap: Reggeli után indulás hazafelé. Útközben látogatás Muraszombaton és Lendván
(vár, Szentháromság templom, Szt. István szobor, Kossuth és Széchenyi
emléktábla). Érkezés Budapestre az esti órákban.
Megjegyzés: A kapcsolódó szakmai programok egyeztetés alatt!
Részvételi díj: 64.850,- Ft/fő biztosítással + belépők (kb. 30-40,- €). Fakultatív vacsorára
lehetőség van!
Jelentkezési határidő a részvételi díj befizetésével: 2009. március 20.
Lemondás esetén április 2-ig 30%,– április 12-ig 60%,– 3 napon belül és meg nem jelenés
esetén 100% a fizetendő összeg.
Jelentkezésről és a további részletekről tájékoztatást ad Dr. Szántó Imréné (ÉTE titkárság)
telefonszám: 201-8416 és 225-1947 vagy 20/380-8302.
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SZEMÉLYI

JÖVEDELEMADÓ

1%

A személyi jövedelemadó 1+1%-ról szóló rendelkezés
A magánszemély az alábbi lehetőségek alapján tud rendelkezni adója 1%-ról:
1.
A magánszemély saját maga készíti adóbevallását. Ez esetben a 0853 bevallás
0853-D oldalán teheti meg a nyilatkozatát, ahol kérjük a kedvezményezett
adószámánál a 19815651-2-41 számot kitölteni (papíron vagy elektronikusan).
Adóbevallástól függetlenül az APEH honlapjáról a nyomtatvány kitöltő menü
2.
A magánszemély munkáltatójától kér adó megállapítást. Ez esetben az APEH
honlapjáról letölthető nyomtatványt kitöltve, vagy az APEH kirendeltségeken
beszerezhető formanyomtatvány alkalmazásával lezárt borítékban, a borítékon a
magánszemély adóazonosító jelét feltüntetve, a ragasztott felületére átnyúlóan
saját kezűleg aláírva 2009. május 10.-ig adhatja át munkáltatója részére.
3.
A magánszemélynek az előzőektől eltérően 2009. május 20.-ig lehetősége van az
1+1% nyilatkozatokat önállóan is eljuttatni az APEH-hoz személyesen, postán
vagy elektronikusan. (Ebben az évben az adóbevallástól függetlenül is lehet
nyilatkozni.)
Kérjük, hogy 1. pont szerint a mellékelt nyilatkozat felhasználásával adójuk 1%-val
támogassák az Építéstudományi Egyesület közhasznú tevékenységét.
A papír alapú bevalláshoz mellékeljük az 1+1%-ra vonatkozó alábbi levágható
nyilatkozatot.
-------------------------------------------------------Rendelkező nyilatkozat a befizetett adó 1+1 százalékáról
Amennyiben valamelyik kedvezményezett számára nem kíván rendelkezni, azt áthúzással
jelezze. Kérjük, hogy a nyilatkozatokat ne válassza szét abban az esetben sem, ha
valamely nyilatkozatot nem töltötte ki. A kinyomtatott oldalt helyezze borítékba, a lezárt
borítékon az adóazonosító jelét tüntesse fel! A borítékot postán vagy személyesen
juttassa el az állami adóhatósághoz!
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KÖZPONTI NAGYRENDEZVÉNY
A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIÁN
2009. április 20.
A Nemzeti Fejlesztési Terv Regionális Operatív programjának támogatásával a Magyar
Közigazgatási Intézetben átfogó kutatás készült a „Településtervezés továbbfejlesztése”
tárgyában. Az eredmények bemutatására a MTA-ban rendezendő tudományos
konferenciára 2009. április 20-án kerül sor. A konferenciát az Építéstudományi Egyesület
a Gróf Klebelsberg Kunó Alapítvány és több szakmai támogató szervezet
közreműködésével rendezi. A konferencia a kutatásban résztvevő előadók kutatási
eredményei bemutatásával összhangban kínál megoldásokat a résztvevőknek a mai
törvényi keretek közötti problémák rendezésére, illetőleg javaslatokat is ad a
törvényalkotásban dolgozóknak a jövőbeni jogi szabályozásokra és új módszerekre is.
A részletes program az áprilisi Hírmondóban jelenik meg!
BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI SZERVEZET
Időpont:
2009. április 16. (csütörtök) 1330
Találkozás: Miskolc Avas szálló Patak utcai hátsó frontja
Téma:
Avas szálló felújítása – építés közbeni látogatás
Beruházó: MultiCasa Ingatlanforgalmazó és Befektető Kft.
Felelős: Móricz Tibor ügyvezető
Tervező: H+F Építésziroda Kft. (Budapest, Hűvösvölgyi út 60/b)
Felelős tervező: Fehér Gábor építész
Kivitelező: FK Raszter Zrt. (3533 Miskolc, Felsőszinva u. 73.
Felelős: Oláh Zoltán főmérnök, Tóth Péter építésvezető
Szervező: Ferenczy József Géza elnök, telefon: 06-30-228-4268
Házigazda: Brindza József titkár, telefon: 06-20-958-3840
ÉPÍTÉSKIVITELEZÉSI SZAKOSZTÁLY – SENIOR KLUB
Időpont:
2009. április 29. (szerda) 1400
Helyszín: MTESZ Budai Székház, Budapest II., Fő u. 68. II. em. 218.
Téma:
A Szent Korona története diavetítéses előadás
Előadó:
Weszelits Gergely okl. mérnök, építésügyi szakértő, Alpár Díjas
Szervező: Vetró Mihály, telefon: 226-8898
HONVÉDSÉGI SZAKOSZTÁLY
Időpont:
2009. május 13. (szerda)
Helyszín: Bátaapáti – Utazás egyénileg személygépkocsival.
Találkozási hely: Budapest Kongresszusi Palota parkolójában 745-kor
Téma:
Kis és közepes aktivitású radioaktív földalatti, bázis megtekintése
Előadó:
Erős György MECSEKÉRC Rt. elnök-vezérigazgató
Szervező: Gábor Ferenc, telefon: 06-20-992-8524
Jelentkezés: május 4-ig az ÉTE Titkárságon Dr. Szántó Imrénénél, telefon: 201-8416
A munkahely jellege miatt a résztvevők száma korlátozott! Védőöltözet
biztosított.
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AZ ÉPÍTŐIPARI NÍVÓDÍJ 2008. ÉVI DÍJAZOTTAI

ÉPÍTŐIPARI NÍVÓDÍJ-ban részesült:
Középület kategóriában:
Corvinus Egyetem és Stúdium Irodaház
1094 Budapest, Közraktár u. 4-6.
Fővállalkozó: MARKET ÉPÍTŐ ZRT.
Építtető: Wingprojekt 6 Kft.
Tervező: Konstruma Mérnöki Iroda Kft.
Közreműködők: Orosglas Kft., Lengyel Építéstechnika Kft., RatskóBau Kft.
Irodaépület kategóriában:
Krüll-ung irodaház
1033 Budapest, Reményi Ede u. 2.
Fővállalkozó: Krüll-ung Kft.
Tervező: Építész Kaláka Kft.
Közreműködők: Menyhárt Bt, Ivánka Beton (IR-Comp Bt.), Baier és Társa Bt.
Kereskedelmi létesítmények kategóriában:
Lánchíd 19 Design Hotel
Budapest, I. Lánchíd u. 19-21.
Generálkivitelező: MARKET ÉPÍTŐ ZRT.
Építtető: Duna-Resort Kft.
Tervező: Radius B+S Kft.
Közreműködők: Ornamentika Kft., Hidromatic Kft., Orosglas Kft.
Sport és szabadidős létesítmények kategóriában:
St. Gotthard Spa & Wellness
9970 Szentgotthárd, Füzesi út 3/e.
Generálkivitelező: Zalai Általános Építési Vállalkozó Zrt.
Építtető: Szentgotthárd Város Önkormányzata, Gotthárd-Therm Kft.
Tervező: AEDIS Építészstúdió Kft.
Közreműködők: Tempero Zrt., Z-Vill Kft., Szabó és Társa Belsőépítészeti Kft.
Ipari és energetikai létesítmények kategóriában:
Pannonhalmi Borászat – épületegyüttes
9090 Pannonhalma, Bencés Főapátság Belterület
Generálkivitelező: INTEGRÁL – Hexa Magasépítőipari és Fővállalkozói Zrt.
Építtető: Pannonhalmi Borház Szolgáltató Kft.
Tervező: CZITA Építésziroda Kft.
Közreműködők: Reneszánsz Zrt., Vill-Korr Kft., Új-Holker Kft.
Mérnöki és mélyépítési létesítmények kategóriában:
Dunaújvárosi Pentele híd
M8 Autópálya 11+220 és 12+900 km szelvények között
Generálkivitelezők: VEGYÉPSZER ZRt., Hídépítő ZRt.
Építtető: Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.
Tervező: FŐMTERV Zrt.
Közreműködők: MAHÍD 2000 Zrt., Ganz Acélszerkezet Zrt., KÖZGÉP Zrt.
Kőröshegyi völgyhíd
M7 autópálya 120+732 és 122+620 km szelvényei között épült
Generálkivitelező: Hídépítő Zrt.
Építtető: Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.
Tervező: Hídépítő Zrt. Műszaki Osztály
Társtervező: PONT-TERV ZRt.
Közreműködők: Hídtechnika Kft., Betonplasztika Kft., HBM
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ÉPÍTŐIPARI NÍVÓDÍJ „ELISMERŐ OKLEVÉL”-ben részesültek:
Középület kategóriában:
Semmelweis Egyetem Fogorvostudományi Központ és Oktatási Centrum
1088 Budapest, Szentkirályi u. 47.
Fővállalkozó: HÉROSZ Zrt.
Építtető: Semmelweis Egyetem Fogorvostudományi Kar Oktatási Centrum
Tervező: SZALONKA Építésziroda
Közreműködők: P.A.M. Invest 2000 Kft., Éptak’95 Kft., Aluprofi Building Kft.
Irodaépület kategóriában:
Irodaház 1113 Budapest, Ipoly u. 5/b.
Generálkivitelező: Swietelsky Magyarország Kft.
Építtető: Nemzeti Közlekedési Hatóság
Tervező: KÖZTI Középülettervező Zrt.
Közreműködők: Alukol Kft., Laki Zrt., Szolnok „kas” Kft.
Ipari és energetikai létesítmények kategóriában:
Patricius Borház Kft. Szőlőfeldolgozó és Borászati Üzeme
Bodrogkisfalud, Várhegy dűlő 3357 hrsz.
Generálkivitelező: ADEPTUS Mérnöki, Építőipari és Kereskedelmi ZRt.
Építtető: Patrícius Borház Kft.Lebonyolító:Polyis Kft.
Tervező: ARCUS Komplex Építésziroda Kft.
Közreműködők: Majoros és Társa Kft., Pásztor Zsolt, Bucskó György
A díjazott létesítményekről részletes tájékoztatás – képanyaggal – az Építőipari Mesterdíj
Alapítvány honlapján (www.mesterdij.hu) a Nívódíjasok rovatban található.

„AZ ÉPÍTÉS FEJLŐDÉSÉÉRT ALAPÍTVÁNY” PÁLYÁZAT DÍJAZOTTAI
Az Építés Fejlődéséért Alapítvány 2008. évben kiírt "Diplomamunkák díjazása" és "Az év
kiemelkedő fiatal építésze" c. pályázat eredménye. A díjakat az Alapítvány a 2008.december 17-i
ünnepi ülésén adta át.
„Diplomamunkák díjazása” pályázat
I. díj:
Theisler Katalin, Szemlélődés háza, Dömös
II. díj:
Varga Piroska, Könyv(kötő)ház
II. díj:
Szaradics Ilona, Fuzzy irányítási rendszerek alkalmazási lehetőségei a
hídgazdálkodásban
III. díj:
Jordanics Anett, HELY-SZIN-KERT, Szabadtéri színpad és klubmozi,
Balatonföldvár
III. díj:
Németh Regina, Nagykőrösi Termálfürdő
III. díj:
Paál Zsófia, Malom-Szalon. A mosonmagyaróvári uradalmi vizimalom
hasznosítása
Különdíj: Tóth József, A Falling Weight Deflectometer által szolgáltatott adatok felhasználása
az útállapot értékelése során
„Az év kiemelkedő fiatal építésze” pályázat
I. díj:
Dajka Péter, Bp. Kazinczy u.13.-foghíj beépítés, Szombathely,
Károly Gáspár u. 4. bővítése
II. díj:
Nagy Márton, Építész Pince átalakítási terv, Bp. Pozsonyi u. belső tér átalakítás,
Bp. Bölény u. átalakítás, Tihany-nyaraló átalakítási terv
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A 2009. áprilisi
programok, illetve tájékoztatók

leadási határideje:

2009. március 10.

Kiadja az ÉPÍTÉSTUDOMÁNYI EGYESÜLET
Felelős kiadó: Gerencsér László
Felelős szerkesztő: László László
Szerkesztő: Dérné Ficze Judit
Készült 2600 példányban
Nyomda: Keskeny és Társai Nyomdaipari Kft.
Felelős vezető: Keskeny Árpád
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