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EGYÉNI TAGDÍJAK 2010. ÉVRE
Aktív dolgozóknak:
70 év alatti tagoknak:
70 év feletti tagoknak:
Tanulóknak és GYES-en lévőknek:

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

A Titkárság munkarendje: hétfő-csütörtök 8.00-16.30 óráig
péntek 8.00-12.00 óráig
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MEGHÍVÓ
az Építéstudományi Egyesület
2010. február 4-i Küldöttközgyűlésére
Tisztelt Tagtársunk!
Az Egyesület Elnöksége a Felügyelő Bizottság 4/2009. sz. határozatában foglaltak
alapján, az Alapszabály vonatkozó /11.§ (3) és 14.§ (1)/ rendelkezéseinek figyelembevételével
2010. február 4-én (csütörtök) 1230 órára
a MTESZ Székház (1027 Budapest, Fő u. 68.) VII. emeleti tanácstermébe az alábbi
napirendekkel összehívja a rendkívüli, részleges Tisztújító Küldöttközgyűlést.
Amennyiben a Küldöttközgyűlés fenti időpontban nem határozatképes, úgy az elnökség
változatlan napirenddel ismételten 1300 órára hívja össze a Küldöttközgyűlést. A
megismételt Küldöttközgyűlés a megjelentek számától függetlenül határozatképes. Az
Alapszabály és a Szervezeti és Működési Szabályzat alapján szavazati joggal kapnak
meghívót a küldöttközgyűlés választott tagjai, tanácskozási joggal meghívtuk a
Választmány és az Elnökség tagjait, a Bizottságok vezetőit, a szervezeti egységek
vezetőit, a folyóiratok főszerkesztőit.
A regisztráció a helyszínen 1130 -1230 óra között lesz.
Napirendek:
1. Határozatképesség megállapítása, a levezető elnök,- a jegyzőkönyvvezető,- és hitelesítők, valamint a Mandátumvizsgáló és Szavazatszámláló Bizottság tagjainak megválasztása.
2. A 2009. évi Egyesületi Díjak átadása
3. Alapszabály és SZMSZ módosítása az Elnökségre vonatkozóan
Előadó: László László főtitkár
4. a) Az Elnökség beszámolója
Előadó: Gerencsér László elnök
b) Az FB határozata alapján döntés az Elnökség visszahívásáról
Előadó: Ábrahám Ferenc FB elnök
5. A Felügyelő Bizottság beszámolója és lemondása.
Előadó: Ábrahám Ferenc FB elnök
6. A Jelölő Bizottság beszámolója és javaslata
Előadó: Dr. Nagyunyomi Sényi Gábor JB elnök
7. A Mandátumvizsgáló és Szavazatszámláló Bizottság (MSZB) tájékoztatása.
Előadó: MSZB elnöke
8. Az Elnökség és a Felügyelő Bizottság tagjainak megválasztása (szavazás)
SZÜNET
9. A Mandátumvizsgáló és Szavazatszámláló Bizottság eredményhirdetése.
Előadó: MSZB elnök
10. A megválasztott Elnökség és a Felügyelő Bizottság köszöntője.
A küldötteket és a tanácskozási joggal meghívottak mellett szeretettel várjuk az
Egyesületért felelősséget érző tagjaink Küldöttközgyűlésen történő megjelenését, és
kérjük, hogy aktív részvételükkel segítsék a Küldöttközgyűlés munkáját.
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Emlékeztető/jegyzőkönyv
az ÉTE 2010. január 19-i elnökségi üléséről
Jelen vannak: Gerencsér László elnök, Bálint Péter, dr. Becker Gábor, Bittmann Ernő,
dr. Hajdu Miklós, Korcsmár István, Kovács Sándor, dr. Magyar Zoltán, dr. Nagyunyomi
Sényi Gábor, László László
Meghívottként megjelent: Ábrahám Ferenc FB elnök
Gerencsér László megnyitja az elnökségi ülést, és javasolja, hogy a kiküldött
napirendeknek megfelelően először az elnökségi beszámoló megbeszélésére kerüljön sor.
A napirendek tárgyalását megelőzően bejelenti, hogy nem ért egyet az elektronikus
hangrögzítéssel, ezért kéri az elnökség véleményét, illetve állásfoglalását. A
véleménynyilvánítások után az elnökség erről az alábbi döntést hozta.
E-2010/1. (01. 19.) sz. határozat
Az Elnökség többségi szavazattal (5/4 arányban) a főtitkár kezdeményezésére jóváhagyja
az elnökségi ülés elektronikus hangrögzítését.
(1) Elnökségi beszámoló
Gerencsér László elnök bejelenti, hogy az elkészült elnökségi beszámolót nem tartja
elfogadhatónak, mivel az nem világít rá a problémákra, és nem tartalmazza, hogy miért
kellett tisztújító küldöttközgyűlést összehívni. Kifogásolja, hogy az Arch TV ügye
rosszul van bemutatva. Összefoglalásul megállapítja, hogy az elnökség jelen formájában
nem tud működni.
Bálint Péter javasolja, hogy amennyiben elnök úr nem ért egyet a beszámolóval, akkor
lehetőség van általa történő kiegészítésre, vagy egy másik beszámoló készítésére.
Bittmann Ernő szükségesnek tartja az elnökségi beszámoló küldöttközgyűlés elé
terjesztését, de azt javasolja, hogy azt önkritikusabban kell megfogalmazni, és el kell
ismerni, hogy az elnökség nem végezte el teljes körűen feladatát. Megjegyezte, hogy az
elnökség korábbi döntését a titkárság megerősítését az elnökség nem teljesítette, sőt
leépítette a titkárságot.
Ábrahám Ferenc hangsúlyozta, hogy a beszámolónak korábban kellett volna elkészülni,
ami a főtitkár feladata, de megjegyezte, hogy ahhoz sem a szakosztályok, sem az
elnökség nem adott véleményt, javaslatokat. Az Arch TV-ről leírt számokat jónak tartja,
amiről azonban a 900 eFt áfa visszatérítés hiányzik. A beszámoló feletti vitának nem sok
értelmét látja, mert el tudja képzelni azt is, hogy ne legyen írásos beszámoló.
Hajdu Miklós véleménye szerint a stratégia az elnökség dolga, de a beszámoló a főtitkár
feladata. Felveti az Ybl hallgatók beléptetésének szabálytalanságát, amely az
előterjesztésben nem megfelelően szerepel.
Nagyunyomi Sényi Gábor hozzászólásában javasolta a gondok kétfelé választását. Az
egyik a működés, amiről megállapítja az egyes szakosztályok erőfeszítéseit, eredményeit,
a másik a gazdálkodás, amely viszont az országos gondokat tükrözi.
László László ismerteti a küldöttközgyűlésre készített elnökségi beszámoló lehetséges
megoldásait. Az egyik, amit nem tart jónak, hogy ne legyen beszámoló, a másik, hogy
legyen két beszámoló (elnöki és főtitkári,) a harmadik a konszenzusos megoldás, amire
kevés esélyt lát.
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A hozzászólásokat és a beszámolóval kapcsolatos ütköztetett vélemények után az
elnökség az alábbi döntést hozta.
E-2010/2. (01.19.) sz. határozat
Az elnökség többségi szavazattal (8/2 arányban) a Küldöttközgyűlésre az elnöki és
főtitkári beszámoló készítésével ért egyet, és a két beszámolót össze kell dolgozni.
(2) Mandátumvizsgáló Bizottság munkáját és döntéseit előkészítő munkacsoport
megválasztása, feladatának meghatározása
Gerencsér László elnök felkérésére dr. Pallós Zoltán ismerteti a munkacsoport feladatát,
a küldöttközgyűlésen megválasztandó Mandátumvizsgáló- és Szavazatszámláló Bizottság
munkájának előkészítésére. Pallós Zoltán hangsúlyozza, hogy az egyesületi működés
alappillére ugyanakkor az egyik leghomályosabb pontja a tagsági viszony, ezért
ellenőrizni kell a küldöttek megválasztásának szabályosságát. A javaslatok után az
elnökség az alábbiak szerint döntött.
E-2010/3. (01. 19.) sz. határozat
Az elnökség a 2010. február 4-i Küldöttközgyűlés Mandátumvizsgáló- és
Szavazatszámláló Bizottság munkájának, döntéseinek előkészítése érdekében
egyhangúlag előkészítő munkacsoport létrehozását határozza el, melynek tagjai dr.
Pallós Zoltán ügyvéd, az Építéskivitelezési Szakosztály vezetőségnek képviselője és
László László főtitkár. A bizottságba külső résztvevőként közreműködik Ábrahám Ferenc
FB elnök.
(3) 2010. évi konferenciák
Gerencsér László elnök javasolja a napirendek tárgyalásának elnapolását, mivel azzal
már úgyis az újonnan megválasztandó elnökségnek kell foglalkozni. Napirenden kívül
javasolja az új elnökségnek, hogy tartson tagrevíziót.
(4) A Jelölő Bizottság elnökének beszámolója
Nagyunyomi Sényi Gábor ismerteti a jelölő bizottsági munkában résztvevőket: Hollai
Pál (Építéskivitelezési Szakosztály), Rébay Lajos (Épületgépészeti Szakosztály), Szabó
Tamás (Debreceni Szervezet), Kocsis Tamás (Ybl Főiskola), Fetter Zsolt/Vass István
Balázs (BME). Egyetértés volt a fiatalításban és az idősebb korosztály kontinuitásának
megtartásában. Alapvető nézetkülönbség volt abban, hogy kell-e tisztségviselő
küldöttközgyűlést választani, mivel ügyvezető elnökség is el tudja látni a feladatokat
2010. októberéig. Ezt a változatot többségi szavazattal elvetette. Sényi Gábor részletesen
ismertette az egyes bizottsági tagok javaslatait, majd a Jelölő Bizottság beszámolójáról az
elnökség az alábbi döntést hozta.
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E-2010/4. (01. 19.) sz. határozat
Az Elnökség dr. Nagyunyomi Sényi Gábornak, a Jelölő Bizottság elnökének beszámolóját
egy tartózkodó szavazat mellett (László L.) tudomásul vette.
Ábrahám Ferenc FB elnök a helyszíni jelölés szabályozására tett javaslatot az
elnökségnek, ennek alapján az elnökség az alábbi határozatot hozta.
E-2010/5. (01. 19.) sz. határozat
Az Elnökség a tisztségviselőkre vonatkozó küldöttközgyűlési helyszíni jelölést
egyhangúlag úgy szabályozza, hogy a Jelölő Bizottság javaslatain kívüli jelölésekhez a
jelölt előzetes írásbeli nyilatkozata és jelenléte szükséges.
(5) Javaslat a Küldöttközgyűlés levezető elnökére
László László főtitkár ismerteti javaslatát Kádár Zoltán személyére vonatkozóan.
Kiemeli egyesületi tapasztalatait és jártasságát a küldöttközgyűlések levezetésében.
Tájékoztatást ad arról, hogy a levezető elnöknek munkájához szükséges Alapszabály és
SzMSz ismeretekkel rendelkezik, korábban többször részt vett az egyesületi szabályok
megalkotásában, módosításában és több alkalommal a tagság megelégedésére töltötte be
a Küldöttközgyűlés levezető elnöki tisztségét.
Gerencsér László elnök nem javasolja Kádár Zoltánt, helyette inkább dr. Becker Gábor,
dr. Hajdu Miklós vagy dr. Pallós Zoltánt urakat javasolja. Vita során felmerült külső
független hozzáértő levezető elnök személye is, de végül az elnökség az alábbi döntést
hozta.
E-2010/6. (01. 19.) sz. határozat
Az Elnökség a rendkívüli részleges Tisztújító Küldöttközgyűlés levezető elnökének
többségi szavazattal (5/4/1 arányban) dr. Pallós Zoltán urat javasolja.
(6) Felügyelő Bizottság beszámolója a könyvvizsgálatról

Ábrahám Ferenc FB elnök tájékoztatást adott arról, hogy a könyvvizsgáló elvégezte az
egyesület könyvvizsgálatát és megállapította, hogy semmilyen szabálytalanságot nem
tapasztalt. Ezt követően ismertette véleményét az egyesület gazdálkodásáról, illetve a
gazdálkodással kapcsolatos egyesületi gondokról.
László László főtitkár, ügyvezető véleményezés céljából kérte a könyvvizsgálati anyag
küldöttközgyűlés előtti átadását a titkárság részére.
Az emlékeztetőt hangfelvétel alapján összeállította: László László főtitkár
Hitelesítők: Bittmann Ernő alelnök, dr. Magyar Zoltán alelnök
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BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI SZERVEZET – ÉTE KLUB
Időpont:
2010. február 16. (kedd) 1330
Téma:
Görgey társasház építés közbeni látogatása
A belváros szívében évekig romosodó és azt elcsúfító épület helyén a
város új társasházat építtet, amely méltó módon fog illeszkedni a
„Szentháromság tér” architektúrájához
Találkozás: Miskolc, Görgey u. 4.
Kivitelező: FK Raszter Zrt. felelős építésvezető Demkó László
Tervező: V+A Építész Iroda, felelős tervező Juhász Nagy Balázs
Statikus tervező: Janik Mérnökiroda Kft. felelős tervező Janik Ottó
Beruházó: MIK Zrt.
Felelős:
Ferenczy József Géza elnök, mobil: 30-2284-268
Házigazda: Brindza József titkár mobil: 20-9583-840

ÉPÍTÉSKIVITELEZÉSI SZAKOSZTÁLY
Időpont:
2010. február 23. (kedd) 1400
Téma:
Ötcsillagos Szálloda átalakítási munkáinak megtekintése
Helyszín:
Budapest V., Október 6. u. 26. (Szabadság téri sarok)
Előadó:
Kivitelező részéről: Parti Lajos főépítésvezető, Reneszánsz Zrt.
Műemléki Igazgatóság
Szervező:
Alex Ágnes, telefonszám: 06-20-941-5107
Az épületlátogatáson való részvételért várhatóan kreditpont kapható.
Ügyintézése folyamatban van. Aki kreditpontot kíván kapni, 2010. február
18-i küldje el jelentkezését az ÉTE Titkárságra (Tel./fax: 201-8416,
e-mail: info@eptud.org), megjelölve – ha a Mérnöki Kamara tagja – a
kamarai azonosító száma. Amennyiben Építész Kamara tagja, akkor a
lakáscím, a kamarai névjegyzék száma.
Részvételi díj: kreditpontot nem igénylő ÉTE tagoknak: ingyenes
kreditpontot igénylő ÉTE tagoknak:
1.500.- Ft
kreditpontot igénylő nem ÉTE tagoknak: 2.500.- Ft
A részvételi díj befizetésének módjáról február folyamán az ÉTE Titkárság
ad tájékoztatást.

ÉPÍTÉSKIVITELEZÉSI SZAKOSZTÁLY – SENIOR KLUB
Időpont:
2010. február 24. (szerda) 1400
Téma:
Észak-Afrika Világörökségi városok
Helyszín:
MTESZ Budai Székház, Budapest II., Fő u. 68. II. em. 218.
Előadó:
Dr. Ágostházi László okl. építészmérnök, Ybl-Díjas főiskolai tanár
Szervező:
Vetró Mihály, telefon: 226-8898
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
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BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI SZERVEZET – ÉTE KLUB
Időpont:
2010. február 25. (csütörtök) 1600
Téma:
Nagy villamos projekt – trolibusz
Hívunk és várunk minden építés iránt elkötelezett és érdeklődőt: tagot,
nem tagot, barátot, ismerőst és szimpatizánst egyaránt.
Helyszín:
Civil Ház Miskolc, Széchenyi u. 19. Weidlich udvar IV. em. 13.
Felelős:
Brindza József titkár mobil: 20-9583-840
Házigazda: Ferenczy József Géza elnök mobil: 30-2284-268
MEE VILÁGÍTÁSTECHNIKAI TÁRSASÁG
Időpont:
2010. február 23-24.
Téma:
LED – konferencia
A konferencia célja: A LED-ek és az alkalmazástechnika lehetőségeinek
megismertetése; megvalósult világítási rendszerek bemutatása; a felhasználás jelenlegi korlátainak ismertetése; együttgondolkodás a LED-ek adta
lehetőségek művészi felhasználóival; a fénytechnikai és műszaki
jellemzők méréstechnikájának pontosítása; a színtani és termikus
paraméterek tisztázása; valamennyi téveszme eloszlatása, amelyet sokan
szakmai ismeretek hiányában terjesztenek a LED-ekről.
Helyszín:
Óbudai Egyetem, Budapest
Részvételi díj: 18.000.Ft+áfa, Kiállítói díj: 24.000.-Ft
A tervezett előadások és egyéb konferencia információk, a jelentkezési
lappal együtt a www.vilagitas.org honlapon elérhetőek.

PROGRAMELŐZETES
ÉPÍTÉSKIVITELEZÉSI SZAKOSZTÁLY – SENIOR KLUB
Időpont:
2010. március 31. (szerda) 1400
Téma:
Katalóniában jártam – Barcelona
Helyszín:
MTESZ Budai Székház, Budapest II., Fő u. 68. II. em. 218.
Előadó:
Mikolás Tibor DLA, Széchenyi-, Ybl- és Alpár díjas építész, tanár
Szervező:
Vetró Mihály, telefon: 226-8898
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
TAVASZI ÉPÍTÉSZETI FESZTIVÁL – 2010
A Magyar Építőművészek Szövetségének tájékoztatója
Közép-Európa legnívósabb építészeti konferenciái nyitják a Magyar Építőművészek Szövetsége
Tavaszi Építészeti Fesztiválját. III. alkalommal kerül megrendezésre a Magyar Építészek
Világtalálkozója, amelynek témája a hagyomány, válság, kiút mottó köré csoportosított
gondolatokkal próbálja megközelíteni egy lehetséges budapesti Olimpia rendezését. A
konferencia kísérletet tesz a világban szétszóródott magyar építésztársadalom összefogására, s
egy olyan közös alkalmat kíván nyújtani, ami mindenki számára az együtt gondolkozás, s
egyfajta – már régóta hiányolt – dialógus lehetőségeit rejti magában. A Magyar Építészek III.
Világtalálkozójához kapcsolódik a MÉSZ Nemzetközi Építészkongresszus, amelyen idén
minden eddiginél gazdagabb az előadók névsora.
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A SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI SZERVEZET TÁJÉKOZTATÓJA
A tagság, de a vezetőség aktivitásának csökkenése és elhalálozás indokolttá tette, hogy
2010. január 11-én 2009. évre a vezetőség beszámolóját megtartsuk vezetőség
kiegészítéssel, választással napirendi pontokban, melynek időpontját kitűztem a
2009/12.–2010/01. Hírmondóban, majd megismételtem minden tagtársunknak
megküldve az írásos beszámolóval együtt. Írásban is kértem nyilatkozatot minden
tagtársamtól. A 18 fős tagságból 1 fő nyilatkozott, hogy szűnjön meg a megyei egyesület
szervezete, míg 17 fő arra nyilatkozott, hogy maradjon, de ebből 15 fő nem kívánt az
egyesület vezetésében részt venni. Ebben a formában nem látom értelmét a
megmaradásnak, de a feltételeit sem. A központi vezetőség munkájának
határozatlanságai jelentősen meghatározzák, hogy nem a megmaradás mellett döntött
tagságunk. Aktív megyei tagságunk 50 évet bírt ki, hogy tette feladatát az építésügy
területén. Minden tagtársamnak köszönetemet fejezem ki a korábbi aktív és tevékeny
szerepvállalásukért. Nekem személy szerint fog hiányozni a közösség, de biztosan még a
munka is. A megyei egyesület által választott tisztségek ezennel megszűnnek. Azzal
köszönök el, hogy erőt és egészséget kívánok mindnyájuknak.
id. Názon Gyula
az ÉTE SZ.-SZ.-B. Megyei Szervezetének volt elnöke

AZ ÉPÍTÉS FEJLŐDÉSÉÉRT ALAPÍTVÁNY TÁJÉKOZTATÓJA
Az Építés fejlődéséért Alapítvány hagyományhoz igazodva 2009. évben is meghirdette
egyetemi hallgatók részére a „Diplomadíj 2009” és „Az év kiemelkedő fiatal építésze
2009” pályázatokat. A beérkezett javaslatokat a szakmai zsűri elbírálta, ennek alapján az
alábbiak részesültek díjazásban:
Diplomadíj 2009
I. díj: Tánczos Tibor, Losszmann Dávid
II. díj: Ripszám Ágnes
III. díj: Németh Ákos, Keresztessy Éva és Kossuth Annamária
Különdíj: Oroszlány Miklós, Holicska Ádám
Az év kiemelkedő fiatal építésze díj 2009
Szabó Levente, Della Donna Alíz
IN MEMORIAM
Erdős András
építészmérnök (1933 – 2009)
A műegyetem építész és közlekedésmérnöki karán építészmérnökként végzett 1957-ben.
Nyíregyházán a tanácsi tervezővállalatnál, mint tervező kezdett el dolgozni. Leginkább
középületek tervezésével foglalkozott. Hívták és elfogadta a Nyíregyházi Városi Tanács
felkérését a műszaki osztály vezetésére, melyet igényes szakmai munkával
nyugdíjazásáig ellátott. Kiegyensúlyozott, szerény, figyelmes és segítőkész emberi
értékeivel szerzett közmegbecsülést. Munkásságáért magas állami kitüntetést kapott.
Egyesületünknek 1961-től volt tagja. Örökké adósai maradunk, amiért az egyesület nem
részesítette elismerésben. Köszönjük munkáját, és emlékét tisztelettel megőrizzük.
Názon Gyula
Sz.-Sz.-B. megyei ÉTE elnök
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HÍREK –TÁJÉKOZTATÓK

MAGYAR ÉPÍTÉSZEK III. VILÁGTALÁLKOZÓJA
„Olimpia – hagyomány, válság, kiút?”
Időpont:

2010. március 5. Budapest, Olasz Kultúrintézet
Regisztráció: 8:00-tól
moderátor: Pálffy István

9:00 Kálmán Ernő – MÉSZ elnök - megnyitó
9:10 Dr. Sólyom László* – a Magyar Köztársaság Elnöke – köszöntő
Hagyomány
9:30 Dr. Schmitt Pál* – Európai Parlament alelnöke, MOB elnök – Magyarország jelenlegi
esélyei és kilátásai egy Olimpia rendezése kapcsán, hol tartunk ma, milyen
lehetőségeink vannak; magyar sporttörténeti kontextus
10:00 Ritoók Pál – művészettörténész, Magyar Építészeti Múzeum - A Kárpát-medence
építészeti hagyományai
10:30 Dr. Károlyházy Frigyes – ELTE Elméleti Fizikai Tanszék - Tudománytörténeti
megközelítések
11:00
Kávészünet
Válság
11:30 Gaetan Siew – az UIA volt elnöke, az UIA Vision and Strategy munkabizottság
vezetője – „Globalizáció és krízis”
12:00 Dr. Nagy Zsigmond – a londoni olimpia előkészítő bizottságának tagja – aktuális
beszámoló az előkészületekről a 2012-es londoni olimpia rendezése kapcsán – olimpia
a válság kontextusában
12:30 Josep Acebillo – Barcelona egykori főépítésze – városok jövője, város és vidék
kapcsolata
13:00 Ebédszünet
Kiút
14:00 Geraint John – UIA Sport és szabadidő bizottság – elnök –Az Olimpiai játékok
pályázat, előkészítése és tervezése. Milyen lehetőségei vannak egy kis országnak az
Olimpia megrendezése kapcsán pro és contra. Tapasztalatok Sydney, Athén, Peking és
London kapcsán.
14:30 Prof. Peter P. Schweger – építész, Berlin – Hamburg városának fejlesztése: egy meg
nem valósult olimpiai pályázat hatása a városra és a térségre
15:00 Pálfy Sándor - építész, BME urbanisztikai tanszék vezetője – urbanisztikai,
infrastrukturális vizsgálatok, lehetőségek Budapesten egy olimpiai rendezés kapcsán
15:30 Janesch Péter – Nyílt Nemzetközi Mérnöki- és Építész Tervpályázat a Budai és Pesti
Duna-part rendezésére
hozzászólások
A *-al jelölt előadók felkérése folyamatban van.
A programváltozás jogát fenntartjuk. Bővebb információ és regisztráció: www.meszorg.hu

MÉSZ NEMZETKÖZI ÉPÍTÉSZKONGRESSZUS
Időpont: 2010. március 6. 900 - 1800
Helyszín: Olasz Kultúrintézet, Budapest
Levezető elnök: Pálffy István építész, MTV
10

TÁJÉKOZTATÓ FELHÍVÁS
A személyi jövedelemadó 1+1 %-ról szóló rendelkezésről
A magánszemély az alábbi lehetőségek alapján tud rendelkezni adója 1%-ról:
1.
A magánszemély saját maga készíti adóbevallását. Ez esetben a 0753 bevallás 0753-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
• „07 egysza” program segítségével – elektronikusan vagy
• „rendnyil 0753” program segítségével - papír alapon
2010. május 20.-ig rendelkezhet.
2. A magánszemély munkáltatójától kér adó megállapítást. Ez esetben az APEH honlapjáról
a nyomtatvány kitöltő menü „rendnyil 0753” pontját letöltve, vagy az APEH kirendeltségeken
beszerezhető formanyomtatvány alkalmazásával lezárt borítékban, a borítékon a magánszemély
adóazonosító jelét feltüntetve, a ragasztott felületére átnyúlóan saját kezűleg aláírva 2010. május
10.-ig adhatja át munkáltatója részére.
3. A magánszemélynek az előzőektől eltérően 2010. 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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A 2010. MÁRCIUSI
programok, illetve tájékoztatók
leadási határideje:

2010. FEBRUÁR 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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