HÍRMONDÓ

2019./7-8.
A TARTALOMBÓL:
 B.-A.-Z. megyei Szervezet
Bányászati emlékhelyek szemléje –
autóbuszos túra
2019. szeptember 5. 830
 ÉTE Építéstudományi és Építőipari Konferencia
2019. szeptember 20. 1330 - 1900
 Felhívás 2019. évi Építőipari Nívódíj Pályázatra
 Felhívás – Gábor Dénes Díj 2019

ÉPÍTÉSTUDOMÁNYI EGYESÜLET
Székhely: 1027 Budapest, Fő u. 68.
Telefon/fax: 06-1 201-8416 e-mail: info@eptud.org ugyvezeto@eptud.og internet: www.eptud.org
Kereskedelmi és Hitelbank: 10200830 – 32310281 – 00000000
Titkárság: 1095 Budapest IX., Mester u. 87. IV. em. (KÉSZ Udvarház)

EGYÉNI TAGDÍJAK
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 2019. szeptember havi Hírmondóban megjelenő
programok, hírek, tájékoztatók

leadási határideje: 2019. augusztus 30.

Kiadja: az ÉPÍTÉSTUDOMÁNYI EGYESÜLET
Felelős kiadó: Dr. Nagyunyomi-Sényi Gábor elnök
Felelős szerkesztő: Uhrinyi Balázs főtitkár
Szerkesztő: Dérné Ficze Judit
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BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI SZERVEZET – OMBKE
Időpont: 2019. szeptember 5. (csütörtök) 830
Helyszín: Miskolc – Pereces – Mexiko-völgy – Kazincbarcika – Rudolf telep –
Rudabánya
Találkozás: Miskolc, Tiszai pályaudvar előtt 830
Téma:
Bányászati emlékhelyek szemléje – autóbuszos túra
A hagyományoknak megfelelően a társaság ez évben is felkeresi hajdani
munkahelyeik emlékhelyeit és koszorúzással fejezi ki tiszteletét és
emlékezik mg a bányaművelés során elhunyt hajdani bányászokról.
Házigazda: Csiky Emil Antal okl. bányamérnök
Felelős:
Ferenczy József Géza ÉTE B.-A.-Z. megyei elnök, mobil: +36-30/2284-268
Sóvágó Gyula OMBKE Nyugdíjas baráti kör titkár
ÉPÍTÉSTUDOMÁNYI ÉS PROJEKTMENEDZSER SZAKOSZTÁLY
Időpont: 2019. szeptember 20. (péntek) 1330
Helyszín: BME Budapest XI. Műegyetem rkp. 3. II. em. 10., 11.
Téma:
ÉTE Építéstudományi és Építőipari Konferencia
Szervező: Szádeczky-Kardoss Gábor szakosztály elnök, mobil: +36-30/905-2014,
e-mail: szadeczky.kardoss.gabor@gmail.com
Program:
13:30-13:35
13:35-13:55
13:58-14:38

14:38-14:45

Megnyitó, bevezető: Kassai Ferenc (BPMK elnöke)
Plenáris ülés nyitó előadás: 70 éves az ÉTE, történelmi áttekintés
Előadó: Dr. Nagyunyomi-Sényi Gábor (ÉTE elnöke)
Plenáris előadás: Panel épületeknél a homlokzati hőszigetelő
rendszerek felerősítését megelőző kéregpanel megerősítés és a
hőszigetelés elkészítése utáni rögzítési lehetőségek ismertetése
Előadó: Gellér Ákos (EJOT Hungária Kft. üzletágvezető)
Büfé szünet

I. Szekció
Építéstudományi és Technológia (II. em. 210. terem)
Levezető elnök: Szulyovszky László
14:45-15:05 Épület állapotfelmérés termográfiával
Előadó: Rahne Eric okl. villamosmérnök
15:08-15:28 Vasbeton szerkezetek utólaogs megerősítésének vizsgálata
Eladó: Molnár Mercedes építészmérnök hallgató
15:31-15:51 Rendszerzsaluzatok a helyszíni monolit vasbeton szerkezetépítésnél,
kivitelezés és a szakképzés helyzete
Előadó: Móra Ibolya építész
15:54-16:14 Mélyépítési és vízépítési betonok alkalmazása
Előadó: Papp József értékesítési munkatárs
16:14-16:20 Büfé szünet
16:20-16:40 Épületek energiamegtakarítás célú épületfizikai és hőtechnikai
felújítása
Előadó: Brassnyó László okl. építőmérnök
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Új kihívások az építészetben – paradigmaváltás az építőiparban
Előadó: Szulyovszky László építészmérnök
17:06-17:26 Betonok gyökeresen új tervezése az új Eurocode szerinti anyagtani
méretezéssel
Előadó: Spránitz Ferenc betontechnológus
17:29-17:49 Lakóépület napenergián alapuló 100%-os hőellátása
Előadó: Rahne Eric okl. villamosmérnök
17:49-17:55 Büfé szünet
17:55 -18:15 A magyar építőipar helyzete az építésbiológia tükrében
Előadó: Szulyovszky László építészmérnök
18:18-18:38 Domotika alkalmazása, lehetőségei az építészetben, építőiparban,
lakásépítésben
Előadó: Horváth János szakértő
18:38-19:00 Konferencia zárás, vitafórum
16:43-17:03

II. Szekció
Építőipari és Projektmenedzser (II. em. 211. terem)
Levezető elnök: Szádeczky-Kardoss Gábor
14:45-15:05 Blokkos és panelos építési technológiájú lakóépületek felújítási
nehézségeinek, problémáinak ismertetése
Előadó: Szádeczky-Kardoss Gábor okl. építészmérnök
15:08-15:28 Budapest kőbányai homlokzatfelújítási projektek gyakorlati
tapasztalatainak ismertetése
Eladó: Borbély Éva okl. építészmérnök
15:31-15:51 Városliget projektmenedzsment bemutatása
Előadó: Rostás Zoltán okl. építészmérnök
15:54-16:14 Budapest belvárosi függőfolyosó felújítási projektek gyakorlati
tapasztalatainak ismertetése
Előadó: Loppert Zoltán okl. építőmérnök
16:14-16:20 Büfé szünet
16:20-16:40 Műemlékvédelem helyzete Magyarországon
Előadó: Dr. Entz Géza művészettörténész
16:43-17:03 Igazságügyi szakértés az építőiparban
Előadó: Molnár Dénes igazságügyi szakértő
17:06-17:26 Külső
projektmenedzserek
helyzete,
szerepe
nagyvállalati
projekteknél
Előadó: Dr. Sándor Zoltán ügyvezető
17:29-17:49 Projektmenedzsment üzleti alapon az építőiparban
Előadó: Vincze Kornél okl. hajótervező mérnök
17:49-17:55 Büfé szünet
17:55 -18:15 Hogyan lehetnek még sikeresebbek a projektmenedzserek
Előadó: Dr. Kertész Máté senior program/project manager
18:18-18:38 Lakásépítések, épület felújítások finanszírozási kérdése, támogatási
lehetőségek
Előadó: Kovács János okl. mérnök-közgazdász
18:38-19:00 Konferencia zárás, vitafórum
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BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI SZERVEZET – ÉTE KLUB
Időpont: 2019. szeptember 25. (szerda) 1600
Helyszín: Miskolc, Széchenyi u. 54. Szomjas Szerda Kávézó
Téma:
Nyári élménybeszámolók
Felelős:
Ferenczy József Géza ÉTE B.-A.-Z. megyei elnök, mobil: +36-30/2284-268

********************************************
FELHÍVÁS 2019. évi ÉPÍTŐIPARI NÍVÓDÍJ PÁLYÁZATRA
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége,
az Építéstudományi Egyesület, mint alapítók és az Építőipari Mesterdíj Alapítvány
valamint a Közlekedéstudományi Egyesület, a Magyar Építész Kamara, a Magyar
Építőművészek Szövetsége, a Magyar Épületgépészeti Koordinációs Szövetség, a
Magyar Mérnöki Kamara Építési Tagozata, a Magyar Művészeti Akadémia
Építőművészeti Tagozata és az MTF Közmű-technológiákért Egyesület meghirdeti a
2019. évi ÉPÍTŐIPARI NÍVÓDÍJ–at.
Több kategóriába sorolható építménnyel lehet pályázni. Ezek: többlakásos lakóépület,
középület (irodaépület, kereskedelmi és vendéglátó építmény, sport- és szabadidős
építmény, egészségügyi és egyéb építmény) ipari és energetikai építmény,
mezőgazdasági építmény, műemlék helyreállítás, építmény rehabilitáció, közlekedési
létesítmény, komplex infrastrukturális létesítmény, környezetvédelmi és vízügyi
létesítmény.
Részletes tájékoztatás és letölthető jelentkezési lap az Építőipari Mesterdíj
Alapítvány honlapján (www.mesterdij.hu) a „Nívódíjról” rovatban.
Telefonon: 06-30-525-1300, e-mail: mesterdij@mesterdij.hu

Beadási határidő: 2019. szeptember 13. péntek 16 óra.
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FELHÍVÁS – GÁBOR DÉNES-DÍJ 2019
A NOVOFER Alapítvány Kuratóriuma kéri a gazdasági tevékenységet folytató
társaságok-, a kutatással-, fejlesztéssel-, felsőfokú képzéssel foglalkozó intézmények-,
a kamarák-, a műszaki és természet-tudományi egyesületek-, a szakmai vagy
érdekvédelmi szervezetek ill. szövetségek vezetőit, továbbá a Gábor Dénes-díjjal
korábban kitüntetett szakembereket, hogy jelöljék (terjesszék fel) GÁBOR DÉNESdíjra azokat az általuk szakmailag ismert, kreatív, innovatív, jelenleg is tevékeny, az
innovációt aktívan művelő magyar (kutató, fejlesztő, feltaláló, műszaki-gazdasági
vezető) szakembereket, - akik itthon, vagy határainkon túl - a természettudományos
szakterületek valamelyikén:
• kiemelkedő tudományos, kutatási-fejlesztési tevékenységet folytatnak,
• jelentős, a gyakorlatban az elmúlt 5 évben bevezetett, konkrét tudományos
és/vagy
műszaki-szellemi alkotást hoztak létre,
• megvalósult tudományos, kutatási-fejlesztési, innovatív tevékenységükkel
hozzájárultak a környezeti értékek megőrzéséhez, a fenntartható
fejlődéshez,
• személyes közreműködésükkel megalapozták és fenntartották intézményük
innovációs készségét és képességét.
A határainkon túl élő magyar alkotó elismerésére javaslatot tehetnek a Magyarország
határain túli (ezen a magyarság értendő a világban) magyar szakmai, valamint civil
szervezetek és felsőoktatási intézmények vezetői is.
A díjak odaítéléséről a NOVOFER Alapítvány Kuratóriuma dönt. A Kuratórium
döntése végleges, az ellen fellebbezésnek helye nincs. A hiányos (adatlapot, indoklást,
szakmai életrajzot, vagy ajánló leveleket nem tartalmazó), vagy határidőn túl beérkező
jelöléseket a Kuratórium formai okból figyelmen kívül hagyja. Nem lehet jelölő vagy
ajánló a NOVOFER Alapítvány Kuratóriumának vagy Felügyelő Bizottságának elnöke
vagy tagja, az elbírálást segítő szakmai bizottság tagja, a jelölttel családi vagy
alárendeltségi kapcsolatban álló személy. A díjak személyre szólnak, így alkotó
közösségek csoportosan nem jelölhetők. A díj csak egyszer nyerhető el és a
Kuratórium nem adományoz posztumusz díjat.
Az ideális jelölt teljesen új tudást létrehozó szakember, akinek műszaki-szellemi
alkotását eredményesen hasznosítják, aki ismereteit a gyakorlatban alkalmazza,
látóköre messze meghaladja a szűken vett szakterületet és a jelöléskor még nem
töltötte be az 55. életévét.
A Kuratórium fenntartja magának a jogot arra, hogy a tárgyévet megelőző évek jelöltje
számára is adományozzon díjat, amennyiben a jelölt a tárgyévi felhívás minden
kritériumának megfelel és a jelölők, valamint az ajánlók a kuratórium ez irányú
megkeresése során fenntartják korábbi javaslatukat.
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Speciális feltételek
A Kuratórium az elmúlt 5 évben folytatott, kiemelkedően eredményes innovatív
teljesítmény elismeréseként Gábor Dénes-díjat adományoz a jelöltek közül
kiválasztott, Magyarországon élő, magyar állampolgársággal rendelkező alkotónak,
valamint a határainkon túl élő, magyar nemzetiségű, magyarul tudó alkotónak.
A jelölés megkívánt tartalma
I. Kitöltött és aláírt adatlap
A jelölő, a jelölt és az ajánlók adatai és a jelölés rövid indoklása, az előírt
formanyomtatványon.
II. Jelölés
Legfeljebb 3, A4-es gépelt oldal terjedelemben a jelölés részletes indoklása, a jelölő
aláírásával.
III. Mellékletek
1. A jelölt szakmai képzettségének és munkásságának legfeljebb 2 oldal terjedelmű
ismertetése.
2. Az indoklásban hivatkozott alkotás/ok/ ill. szakmai eredmények listája (maximum 3
A4-es oldal).
3. Két, a jelölőtől, ill. a jelölő szervezettől független, szakmailag elismert
szakembernek a jelölt kitüntetését támogató ajánló levele.
A jelöléssel, ajánlással és elbírálással kapcsolatos valamennyi dokumentum
nyelve a magyar!
Az adatlap, a felhívás és a jelöléssel kapcsolatos részletes tudnivalók letölthetők a:
http://www.gabordenes.hu/palyazati-felhivasok/ címről.
A jelölést mind elektronikusan (alapitvany@novofer.hu), mind papíralapon (1112
Budapest, Hegyalja út 86.) be kell nyújtani.
Az elektronikus jelölés beküldési, a papíralapú jelölés postára adási határideje
2019. október 10. - magyar idő szerint 24 óra.
Eredményhirdetés és díjátadás: 2019. december.
A beérkezett jelölések átvételéről a jelölők, az elbírálás eredményéről a jelölők, a
kitüntetést elnyerők esetén a jelölők, az ajánlók és a díjazott jelöltek közvetlen
értesítést is kapnak. A díjazottak nevét a díjátadást követően honlapunkon és a
szaksajtóban is nyilvánosságra hozzuk.
További felvilágosítás: www.gabordenes.hu e-mail: alapitvany@novofer.hu
telefon: +36 1 319 8913, mobil: +36 30 4848 004
Dr. Bendzsel Miklós
a Kuratórium elnöke
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IN MEMORIAM
prof. Dr. Nemcsics Antal
(1927-2019)

Megrendülten tudatjuk, hogy 2019. július 12-én, életének 92. évében visszaadta lelkét
Teremtőjének. Dr. Nemcsics Antal a Budapesti Műszaki Egyetem Építészmérnöki Kar, Rajzi
és Formaismereti Tanszékének egyetemi tanára, festőművész, színdinamika kutató, a Magyar
Tudományos Akadémia, VI. Műszaki Tudományok Osztálya, ASSOCIATION
INTERNATIONALE DE LA COULEUR, Magyar Nemzeti Bizottságának alapító elnöke, az
Építéstudományi Egyesület Színdinamikai Szakosztályának alapító tiszteletbeli elnöke, a
Magyar Képző-, és Iparművészek Szövetsége Interdisciplináris Szakosztályának elnökségi
tagja, az AIC Színtervezési Bizottságának volt alelnöke, a Szín és Fény Nemzetközi
Közalapítványt (BME, AIC MNB, CIE MNB) alapító volt elnöke.
Művészete a polgári tradíciókon alapuló, a magyar valóság érzelmeket forraló ereje,
művészként a magyar művészet poeta doctusa, aki a kolorit merevvé válása nélkül alkalmazta
színdinamikai kutatásainak eredményeit. A Mester szakrális művei igen nagyszámúak – közel
100 –, és nagyjelentőségűek, a templomokba készült falképek, térrendezések.
De talán az egyik legjelentősebb, leghangsúlyosabb művészeti területe a színes
környezettervezés. Ez testesíti talán legjobban meg, a festőművészet – tudomány – építészet,
megbonthatatlan hármasát. E körben igen nagyszámú tervet készített, az egyedi épületek,
belsők terveitől – a középületek, lakóépületek, a Budai vár, nagypanelos épületek, ipari
épületek, és a közlekedési épületeken (3-as metró állomásai) át, az egész kerületek,
városrészek, települések vizuális koncepció terveiig. Ezek voltak az első hazai tudományos
megalapozottságú színtervek, melyek példaként szolgálnak mind a mai napig.
A graduális építészképzés során egész építészgenerációkat tanított színtan – színdinamikára,
és volt mesterük. A posztgraduális színdinamikai szakmérnök képzést kitűnően megszervezte,
és vezető mestere volt 1986-tól, több mint 100 színdinamikai szakmérnöknek.
Kutatói, tudományos tevékenysége mintegy 65 évet ölel fel, mely a színdinamika
tudományágának magyar kifejlesztése, definíciói, metodikái megteremtése. Kutatta három
elem, a szín, az ember, és a környezet egymáshoz való viszonyát. A Coloroid színrendszer
megalkotásával az egyetlen esztétikailag egyenletes színrendszert hozta létre a világon. Az
MSZ 7300 COLOROID-színrendszer nemzeti szabvány kidolgozásával először definiálta a
színharmóniát, és a színtervezés módszerét COLOROID-színjellemzők használatával.
Publikációs tevékenysége, melyek nagy száma – több száz (300) tudományos szakcikk, és 17
szakkönyv – tiszteletet követel irányába, a nemzetközi színtéren alkalmazott oktatás, és máig
tartó használatuk okán.
Életművét gondozzuk, a színdinamikát műveljük, tanítjuk, és kedves lényét soha nem
feledjük.
Az Egyesületnek 1981-től volt tagja, kiemelkedő munkájáért 1995-ben Alpár Ignác Díjban
részesült.
Emlékét az Egyesület kegyelettel megőrzi!
Szende Árpád
az ÉTE Színdinamikai Szakosztály elnöke
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