
           

É P Í T É S T U D O M Á N Y I E G Y E S Ü L E T
1027 Budapest, Fő u. 68. telefon: (1) 201-8416, fax: (1) 225-1948, e-mail: info@eptud.org  www.eptud.org

Titkárság: 1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3. „K” épület III. em. 39-41.

Felhívás a 2011. évi Építőipari Nívódíj pályázatra

Valamely létesítmény fővállalkozója (generálkivitelezője) pályázhat 
a kiváló tervezés és a mesterséget magas fokon megvalósító 

kivitelezés nyilvános elismerésére.  
Tíz kategóriába sorolható építménnyel lehet pályázni.

Részletes tájékoztatás és letölthető jelentkezési lap az 
Építőipari Mesterdíj Alapítvány Kuratóriuma honlapján 

(www.mesterdij.hu).
Telefonon: 06-30-525-1300

Beadási határidő: 2011. szeptember 13., kedd 16 óra.

EGYÉNI TAGDÍJAK

Aktív dolgozóknak: 8.000.- Ft/év
70 év alatti tagoknak: 4.000.- Ft/év
70 év feletti tagoknak: 2.500.- Ft/év
Tanulóknak és GYES-en lévőknek: 2.500.- Ft/év

  

A 2011. szeptemberi Hírmondóba
közlésre szánt programok, illetve tájékoztatók

leadási határideje: 2011.  AUGUSZTUS  15.

Kiadja az ÉPÍTÉSTUDOMÁNYI EGYESÜLET
Felelős kiadó: Gerencsér László

Felelős szerkesztő: Dr. Nagyunyomi Sényi Gábor
Szerkesztő: Antalffy Krisztina

Készült:  450 példányban

H Í R M O N D Ó
 2011. JÚLIUS-AUGUSZTUS

http://www.mesterdij.hu/
http://www.eptud.org/
mailto:info@eptud.org
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EMLÉKEZTETŐ
az Építéstudományi Egyesület 2011.  június 9-i elnökségi üléséről

Résztvevők: Gerencsér László, dr. Becker Gábor, dr. Nagyunyomi-Sényi Gábor,
Meghívottként: Ábrahám Ferenc, Lángfy Pál, Ujvári Miklós Antalffy Krisztina, 
Dérné Ficze Judit, Sferle-Baranyai Tímea, 

Az Egyesület elnöksége az alábbi témákat tárgyalta.

Kitüntetés
Gerencsér László  elnök úr – napirend előtt - Ujvári Miklós részére átadta az Építők Napja 
alkalmából odaítélt Belügyminisztérium elismerő oklevelet.

Kooptálás az Elnökségbe
Nagyunyomi Sényi Gábor főtitkár az elnökség tagjai közé kooptálásra javasolja Lángfy Pál 
urat, a FŐKÉTUSZ Fővárosi Kéményseprőipari Kft. ügyvezetőjét. Az Elnökség a javaslatot 
egyhangúlag elfogadta.

Pályázatok
Sferle-Baranyai Tímea elmondta,  hogy az NCA pályázaton elnyert  500.000.-Ft támogatás 
szerződését a kiírt  időponttól  eltérően nem májusban,  hanem csak júniusban küldi meg a 
minisztérium.  A  Hírmondó  korszerűsítésére  beadott  pályázatot  az  NCA  befogadta,  az 
elbírálás  várhatóan  júniusban  megtörténik.  Az  NKA-nak  az  októberi  konferenciára 
vonatkozóan adtunk be pályázatot,  annak elbírálása július  elején várható.  Az Ybl Miklós 
Főiskolával közösen beadásra került tartalomfejlesztésre készített TÁMOP pályázat, melynek 
döntése augusztusban várható. Folyamatosan keressük a további pályázati lehetőségeket.

Gazdasági helyzet
Nagyunyomi  Sényi  Gábor tájékoztatott  az  Egyesület  likviditási  gondjairól.   A  várható 
bevételek: a pályázatok, szerződések, valamint a konferenciák bevételei csak az év második 
felére  realizálódnak.  Az  innovációs  járulék  egyesület  részére  történő  befizetéséhez  olyan 
cégeket kell megkeresni, akiknek az egyesület szakmai-kutatói tanulmányt tud készíteni.

Szakmai szervezetek
Matuz  Géza a  Magyar  Épületgépészeti  Koordinációs  Szövetség  elnöke  azzal  a  kéréssel 
fordult az Egyesület elnökségéhez, hogy a Macskásy Árpád-díjat és a REHVA tagságot adja 
át  a  MÉgKSZ-nek.  Ha a teljes átadással  nem ért  egyet  az elnökség,  akkor esetleg közös 
REHVA  tagság  és  a  Macskásy  díj  közös  megítélése  is elfogadható  lenne  a  MÉgKSZ 
számára. Gerencsér László javaslata, hogy az elnökség tárgyalja meg Matuz Géza javaslatát 
és a döntésről értesítjük a MÉgKSZ elnökét.

Építők Napja
Nagyunyomi Sényi Gábor tájékoztatást adott az Építők Napja rendezvényről. Az ünnepséget 
dr.  Szaló  Péter  BM területrendezési  és  építésügyi  helyettes  államtitkár  nyitotta  meg. Az 
Egyesület nevében Gerencsér László elnök úr tartott beszédet. Ebben az évben is adott át 
kitüntetést  a  Nemzeti  Fejlesztési  Minisztérium,  a  Belügyminisztérium,  a  Vidékfejlesztési 
Minisztérium, az ÉFÉDOSZSZ és a Magyar Mérnöki Kamara. Az Egyesület részéről Bank 
Lajos és Ujvári Miklós Belügyminisztérium elismerő oklevélben részesült.  Gratulálunk az 
elismerteknek!
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Hőszivattyús Szakosztály
Nagyunyomi Sényi Gábor főtitkár tájékoztatott arról, hogy egyeztetést folytatott Ádám Béla 
úrral,  a  Hőszivattyús  Szakosztály  elnökével  a  Szakosztály  megszűnéséről.  Főtitkár  úr 
javaslata, hogy ne szűnjön meg a Szakosztály, hanem a jelenlegi tagokkal működjön tovább. 
A  Magyar  Hőszivattyús  Szövetség,  mint  jogi  tag  továbbra  is  vegyen  részt  az  Egyesület 
munkájában.  Készüljön olyan jogi tagsági szerződés,  amely mindkét  fél  részére kölcsönös 
előnyökkel jár.

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

PROGRAMOK

DEBRECENI SZERVEZET
Időpont: 2011. július 22. (péntek) 10oo óra
Helyszín:      Makó
Téma:           Makó Városi Fürdő fejlesztése – épületlátogatás 

Kreditpontszerzési lehetőség
Felelős:         Szabó Tamás Pál titkár, telefon/fax : +36(52)513-726

PROGRAMELŐZETES

Ötnapos szakmai fesztivál - Savaria Urbanisztikai Nyári Egyetem

Megújuló  koncepcióval,  izgalmas  és  sokrétű  szakmai  fesztivállá  alakul  az  idei  Savaria 
Urbanisztikai  Nyári  Egyetem,  amelyet  44.  alkalommal  rendeznek  meg.  Július  31-étől  öt 
napon át várja Szombathely a városfejlesztés iránt érdeklődőket - a megszokott színvonalas 
szakmai  rendezvények  mellett  számos  újdonsággal,  fókuszban  az  urbanisztikai  képzésben 
résztvevő felsőoktatási hallgatókkal. 
Jelentkezni  a  Jelentkezési  lap(ok)  kitöltésével  lehet,  a  Vas  Megyei  Tudományos 
Ismeretterjesztő Társulat címére Balogh Katalinnak visszaküldve (e-mail: vasitit@t-online.hu, 
vagy tel/fax: +36-94-509-500)
 
Októberben idén is ÉTE konferencia

Egyesületünk  2009-ben  hagyományteremtő  céllal  először  szervezte  meg  az  ÉTE 
Építésszervezés  és  Építéstechnológia  konferenciát  Innovatív  módszerek  és  technológiák 
alcímmel.  A  hagyományteremtést  folytatva  2011.  október  27-én rendezzük  az 
Építésmenedzsment  és  Technológia  2011 konferenciát Fejlődési  lehetőségek  az  építőipar  
területén alcímmel Budapesten a Danubius Hotel Gellértben.
A konferencia az egyetlen olyan hazai tudományos, szakmai rendezvény az építőipari kutatók, 
szakemberek  számára,  amely  akadémiai  kívánalmaknak  megfelelő  publikálási  lehetőséget 
nyújt.  (kreditpont - jelenleg kérvényezés alatt.)
Kérjük, jelentkezzen előadással, küldje meg előadása címét, az abstractot (rövid 300 szavas 
összefoglaló).
További  információ  a  www.eptud2011.hu honlapon,  valamint  az  info@eptud2011.hu és 
info@eptud.org e-mail címeken, továbbá a szervezőbizottság (1) 225-1947-es telefonszámán 
és a (1) 225-1948 faxszámon kérhető.

mailto:info@eptud.org
mailto:info@eptud2011.hu
http://www.eptud2011.hu/
mailto:vasitit@t-online.hu
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Erdélyi szakmai tanulmányút

Kós  Károly  építészete –  mottóval  hirdet  az  ÉTE  szeptemberi,  négynapos  szakmai 
tanulmányutat  Erdélybe.  Már  lehet  jelentkezni  az  autóbuszos  kirándulásra,  amely  érinti 
egyebek között Nagyváradot, Bánffyhunyadot, Marosvásárhelyt, Magyarkályánt, Torockót és 
Kolozsvárt is. Tájékoztatás az ÉTE titkárságon.
Időpont:        2011. szeptember 20-23.
Utazás:          autóbusszal
Elhelyezés:    Kolozsvár közelében Magyarlónán, magánházaknál, magyar családoknál, 
                       2-3 ágyas szobákban, fürdőszoba-használattal
Ellátás:          reggeli + vacsora
Találkozás:   6:30 órától az MTESZ székház előtt, Bp. II. Fő u. 68. Nagy Imre tér
Indulás:         7:00 órakor            

Szeptember 20. (kedd)
Határátlépés Ártándnál. Elsőként a határmenti várossal, Nagyváraddal ismerkedünk meg. 
Meglátogatjuk a Szent László Székesegyházat és kincstárát,  ahol szent királyunk egyik 
hermáját  őrzik,  majd  a  Püspöki  palota  következik.  Ezután  a  belváros  nevezetességeit 
keressük fel:  Fekete Sas palota,  Holdas templom, városháza,  színház,  Ady kávézója, a 
szépen kialakított sétáló utca, amelyet szecessziós épületek díszítenek. Továbbutazunk a 
Partiumot a történelmi Erdélytől elválasztó Királyhágón át Bánffyhunyadig. A kazettás 
mennyezetű  református  templom Kós Károly tervei  szerint  újult  meg,  és  ő  tervezte  a 
református parókiát is. Késő délután érkezés a szálláshelyünkre, Magyarlónára. (3 éj).

Szeptember 21. (szerda)
Egész napos kirándulás  Marosvásárhelyre, ahol felkeressük a gázgyári  munkások Kós 
Károly  által  épített  lakóházait,  majd  a  többi  nevezetesség  következik:  Bólyai  Líceum, 
Városháza, Kultúrpalota, Főtér, ortodox székesegyház, erődtemplom, temető a Két Bólyai 
sírjával. Visszafelé Magyarkályán: ahol szintén a Kós Károly nevéhez fűződő református 
templomot nézzük meg.

Szeptember 22. (csütörtök)
Reggeli  után  Torockóra utazunk,  ahol  a  Dévai  Szent  Ferenc  Alapítvány  egyik 
gyermekvédelmi központját látogatjuk meg, és felkeressük a település múzeumát is. Majd 
Kolozsvár,  a  „kincses  város” következik,  a  Kós Károly által  tervezett  épületekkel  -  a 
Monostor  úti  református  templom,  a  görögkeleti  katedrális  és  Viola  Kornél  lakóháza. 
Megnézzük a  Babes-Bólyai  Egyetemet,  a  Szent  Mihály  plébániatemplomot,  a  Bánffy-
palotát, a városházát, az egykori Continental Szállót, Mátyás király szülőházát, és a Farkas 
utcai református templomot is. Ezután a Házsongárdi temetőben nyugvó nagyjaink sírjait 
keressük fel, köztük Kós Károly és családja kriptáját. A program után szabadidő.

Szeptember 23. (péntek)
Reggeli után indulunk hazafelé. Útközben ellátogatunk Magyarbikalra, ahol a kultúrház 
őrzi  Kós  Károly  emlékét.  Ezután  felkeressük  Kalotaszentkirályt;  itt  egy  népviseleti 
bemutatónak lehetünk részesei. Várható visszaérkezés Budapestre 20-21 óra között.

Részvételi díj: 44.000,- Ft/fő biztosítással + belépők 
Egyágyas szoba felár: 6.000.- Ft/fő
Román LEJ az autóbuszon az idegenvezetőnél váltható.
Jelentkezési határidő a részvételi díj befizetésével: 2011. július 20.
A jelentkezésről, a befizetésről tájékoztatást ad az ÉTE titkárságon Dérné Ficze Judit, 
telefon: (1) 201 8416, e-mail: info@eptud.org 

mailto:info@eptud.org

