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EGYÉNI TAGDÍJAK 2011. 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 8.00-14.00 óráig

A 2011. JÚNIUSI
programok, illetve tájékoztatók
leadási határideje:

2011. MÁJUS 16.
Kiadja az ÉPÍTÉSTUDOMÁNYI EGYESÜLET
Felelős kiadó: Gerencsér László
Felelős szerkesztő: Dr. Nagyunyomi Sényi Gábor
Szerkesztő: Antalffy Krisztina
Készült: 400 példányban
Nyomda: Keskeny és Társai Nyomdaipari Kft.
Felelős vezető: Keskeny Árpád
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EMLÉKEZTETŐ
az Építéstudományi Egyesület 2011. március 31-i Küldöttközgyűléséről
Gerencsér László elnök 14 órakor a regisztráció alapján megállapítja, hogy a szavazásra
jogosult 122 küldöttből 31 küldött van jelen, ezért a Küldöttközgyűlés az Alapszabály 11. §
1.a pontja értelmében nem határozatképes, mert a szavazásra jogosultak több mint fele nem
jelent meg. Tájékoztatja a megjelenteket, hogy a határozatképtelenség miatt megismételt
Küldöttközgyűlést 14.30 órára hívja össze, amely a megjelentek számára tekintet nélkül
határozatképes. Ezt követően a határozatképtelen Küldöttközgyűlést berekeszti.
Gerencsér László elnök a megismételt Küldöttközgyűlést 14.30 órakor megnyitja.
Megállapítja, hogy a szavazásra jogosult 122 fő küldöttből 37 fő küldött van jelen.
Tájékoztatja a Küldöttközgyűlést, hogy a megismételt Küldöttközgyűlés a megjelentek
számától függetlenül határozatképes.
A Küldöttközgyűlés a napirendi pontok, majd a levezető elnök, a jegyzőkönyvvezető, a
jegyzőkönyv hitelesítők és a szavazatszámlálók megválasztásával kezdődött. Ezt követően a 2.
sz. napirendi pont, a 2010. évi gazdasági beszámoló és közhasznúsági jelentés tárgyalására
került sor, amihez Gerencsér László elnök fűzött szóbeli kiegészítést. A 2. sz. napirendhez dr.
Nacsa János, Ábrahám Ferenc, Kovács Sándor, Ferenczy József Géza, dr. Nagyunyomi-Sényi
Gábor szóltak hozzá.
A levezető elnök a 3. sz. napirendi pont, a 2011. évi gazdálkodási terv előterjesztés
ismertetésére dr. Nagyunyomi-Sényi Gábor főtitkárt kérte fel. A 3. sz. napirendhez Kajtár
Lajos és Semmelweis Ferenc szóltak hozzá. A levezető elnök a 4. sz. napirend, a szaklapok
előfizetésére készített javaslat ismertetésére felkérte dr. Hajdu Miklós alelnök urat. A 4. sz.
napirendhez dr. Jancsó Gábor, Ferenczy József Géza, Némethy Zoltán, Semmelweis Ferenc,
Balázs Erika, Semmelweis Tamás, Bank Lajos, dr. Hajdu Miklós, Gerencsér László, Ábrahám
Ferenc, dr. Magyar Zoltán szóltak hozzá.
A levezető elnök felkéri a küldöttközgyűlés résztvevőit, hogy észrevételeiket tegyék meg.
Ferenczy József Géza a Magyar Építőipar főszerkesztőjének tájékoztatását kéri a folyóirattal
kapcsoltban. Az 5. sz. napirendi ponthoz Antalffy Krisztina, dr. Nacsa János, Gerencsér
László szóltak hozzá.
A 2011. március 31-i KÜLDÖTTKÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI:
1/2011. (III.31.) számú határozat
A Küldöttközgyűlés határozata alapján a napirendi pontokat a következőképp tárgyalja a
Küldöttközgyűlés.
1. Határozatképesség megállapítása, a levezető elnök, a jegyzőkönyvvezető és a hitelesítői,
a szavazatszámláló bizottság tagjainak megválasztása.
2. A 2010. évi gazdálkodási beszámoló és a 2010. évi közhasznúsági jelentés.
3. A 2011. évi gazdálkodási terv.
4. Médiák: A Magyar Épületgépészet és a Magyar Építőipar szakfolyóiratok előfizetése
5. Egyebek.
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2/2011. (III.31.) számú határozat
A Küldöttközgyűlés Gerencsér Lászlót levezető elnöknek, Dérné Ficze Juditot
jegyzőkönyvvezetőnek, Dévai Zoltánt és Semmelweis Ferencet hitelesítőknek, Dr. Czumpf
Esztert és Fetter Zsoltot szavazatszámláló bizottsági tagoknak megválasztotta.
3/2011. (III.31.) számú határozat
A Küldöttközgyűlés a 2010. évi Gazdasági beszámolót és a 2010. évi Közhasznúsági jelentést
egyhangúlag elfogadta.
4/2011. (III.31.) számú határozat
A Küldöttközgyűlés az ÉTE 2011. évi Gazdálkodási tervét egyhangúlag elfogadta.
5/2011. (III.31.) számú határozat
A Küldöttközgyűlés a tagdíjak változatlan tartása mellett megszünteti a tagdíjért eddig
ingyenesen juttatott lapok kiküldését. A tagsági díjat befizető tagok 2011. június 1-től a
Magyar Épületgépészet évi 10 számát, és a Magyar Építőipar évi 6 számát egységesen évi
4.000 Ft kedvezményes előfizetéssel rendelhetik meg a Kiadóknál.

EMLÉKEZTETŐ
az Építéstudományi Egyesület 2011. április 14-i elnökségi üléséről
Résztvevők: dr. Becker Gábor, Fetter Zsolt, Kocsis Tamás, dr. Nagyunyomi-Sényi Gábor
Meghívottként: Mezei László, Antalffy Krisztina, Dérné Ficze Judit, Sferle-Baranyai Tímea
Az Egyesület elnöksége az alábbi témákat tárgyalta és az alábbi határozatot hozta.
Építők Napja
Sferle-Baranyai Tímea beszámolt a rendezvény előkészületeiről és a minisztériumoktól
beérkezett kitüntetési javaslatokról. A zenei műsort a Zuglói Zeneiskola adja, a meghívók
elkészítéséről az ÉTE gondoskodik. Az ÉTE Díjbizottság elnökének levelet kell küldeni, hogy
az ÉTE kitüntetések felterjesztésre kerüljenek.
E-2011/8. (04.14.) sz. Elnökségi határozat
Az Elnökség egyhangú szavazással döntött, hogy az ÉTE Díjbizottság vezetője Mezei László
hivatalos felkérést kap a minisztériumi kitüntetések odaítélésének előkészítésére.
Konferenciák
Kocsis Tamás tájékoztatott az októberben esedékes Építésmenedzsment konferencia
szervezéséről, ami most ugyanabban a fázisban tart, mint a múlt évi tavaly ilyenkor (szekciók
és a program kidolgozás alatt).
Pályázatok
Sferle-Baranyai Tímea az eddig benyújtott három pályázatról adott tájékoztatást:
NCA civil szervezetek működési támogatására 3.000.000.-Ft.
NKA Építőművészeti Szakmai Kollégiumnál az Építésmenedzsment konferencia
támogatására 606.000.-Ft,
NCA Hírmondó támogatására 1.000.000.-Ft
További pályázatok beadása is előkészület alatt, pl. TÁMOP Tananyagfejlesztési pályázat,
GOP pályázat
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Kocsis Tamás a tagok képzésére vonatkozó pályázat benyújtását javasolta, illetve nyári
táboroztatási lehetőségekre kiírt pályázatokat.
Gazdasági helyzet
Sferle-Baranyai Tímea ismertette az egyesület likviditási gondjait. Dérné Ficze Judit
tájékoztatott a jogi tagsági díjak befizetéséről. Javasolta, hogy a már kilépett jogi tagokat ismét
keresse meg az egyesület egy megállapodással, és új jogi tagok beszervezésére tegyen
javaslatot az elnökség.
Küldöttközgyűlés
Dr. Nagyunyomi-Sényi Gábor értékelte a közgyűlést. A küldöttközgyűlés feladatát teljesítette.
Sajnálatosnak tartotta a küldöttek alacsony részvételét a közgyűlésen.
Egyebek
Dr. Nagyunyomi-Sényi Gábor javasolta, hogy lehetőség szerint minden hónapban szervezzünk
olyan rendezvényt, melynek ismertsége nagyobb aktivitást eredményez az Egyesület részéről,
pl. a Margit-híd szerkezetének szakmai bemutatása. Szakmai tanulmányút szervezését
javasolta, aminek koordinálására Semmelweis Ferencet kéri fel az elnökség.
Dr. Becker Gábor a jövő évi Construma kiállítás szakmai programjai között kreditpontos
konferencia szervezését, és befejezés közeli állapotban lévő projektek felkutatását javasolta.
Antalffy Krisztina a Magyar Építőipar c. folyóiratban megjelent cikkek vetítettképes
előadásának megszervezését, továbbá a földrengések kapcsán előadások tartását javasolta.
Fetter Zsolt tájékoztatást adott arról, hogy a BME hallgatói szakosztály minden hónapban
szervez épületlátogatást és sikeres szakmai előadást is.
*************************************************************************
PROGRAMOK

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI SZERVEZET
2011. május 2. (hétfő) 10oo óra
Feketevízi vadásztanya
A győri Városháza mögötti parkolóból 10oo órakor
(Utazás személygépkocsikkal a létszám ismeretében)
Téma:
„Találkozás a 60-as évek Hild-es tanáraival”
Házigazda: Bittmann Ernő ÉTE vezetőségi tag (volt elnök)
Meghívottak: A HILD Építőipari Technikum volt tanárai
Szervező: Ujvári Miklós mobil: +36-30/969-9129, Perjési Emilné mobil: +36-20/313-5037
Rendezvényünk nyílt és díjmentes. Az utazásra és a meleg étel készítésére való
tekintettel kérjük, hogy 2011. április 28-ig részvételi szándékukat szíveskedjenek
a szervezőknek jelezni!
Időpont:
Helyszín:
Indulás:

TARTÓSZERKEZETI SZAKOSZTÁLY
Időpont:
2011. május 05. (csütörtök) 16oo óra
Helyszín:
ÉTE Tárgyaló (BME „K” épület III. em. 41.)
Téma:
SKYCOURT (ÉGI UDVAR) acél tetőszerkezete
Nagy fesztávolságú, különleges geometriai kialakítású tartószerkezet.
Új innovatív eljárások, új szerkezeti forma.
Előadó:
Tornai László tartószerkezeti vezető tervező KÉSZ Zrt.
Szervező: Zámbó Ernő +36-20/9444-345
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BÉKÉS MEGYEI SZERVEZET
Időpont:
Helyszín:
Téma:
Előadó:
Felelős:

2011. május 11. (szerda) 10ºº óra
Magyar Államkincstár, Békéscsaba, Szabadság tér 7-9. V. emeleti előadóterem
Vízzáró betonok, vízzáró szerkezetek
Asztalos István SIKA üzletágvezető, Tóth László SIKA mérnök tanácsadó,
Hertelendy Gábor SIKA műszaki vezető
Szabados Béla elnök
Az előadást a Magyar Mérnöki Kamara 1 kreditpont-ra értékelte.

BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI SZERVEZET
Időpont:
2011. május 12. (csütörtök) 11ºº óra
Találkozás: Megyei Múzeum előtt Görgey A. u.
Téma:
Mocsári ciprusok bemutatóterme - Építés közbeni látogatás
A bükkábrányi külfejtésen megtalált több millió éves leletek méltán keltették fel
a közvélemény és a muzeológusok figyelmét szerte Európában. A páratlan
földtörténeti lelet bemutatására igényes bemutatóterem épül a Megyei Múzeum
előkertjében
Generáltervező: Hadas Kft. Miskolc Toronyalja u. 39. tel: 46/356-763
Felelős tervező: Rudolf Mihály Ybl díjas építész mobil: +36-20/552-2621
Generálkivitelező: Mesterépítő Kft. Debrecen
Felelős építésvezető: Orgonás István
Beruházó: BAZ megyei Múzeumi Igazgatóság Miskolc Görgey u.
Manager: Pusztai Tamás igazgató
Felelős:
Ferenczy József Géza elnök, mobiltelefon: +36-30/2284-268
Házigazda: Brindza József titkár, mobiltelefon: +36-20/9583-840

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI SZERVEZET
Időpont: 2011. május 19. (csütörtök) 11oo óra
Találkozás: a Pannonhalmi Főapátság Turistafogadó épülete előtt
(Utazás egyénileg. Személygépkocsin kívül autóbusszal célszerű utazni Győrből
Pannonhalmára. A Kisalföld Volántól származó információink szerint a győri
autóbusz-állomásról 1015-kor indul egy járat, amely felmegy a vár főkapujához,
vissza pedig a vár főkapunál történő felszállási lehetőséggel 17 35-kor indul vissza
Győrbe. Az utazási idő 45 perc. A teljes árú menetjegy 550 Ft egy útra.)
Téma:
1. A Pannonhalmi Főapátság zarándokházainak és kápolnájának megtekintése a tervező, Czigány Tamás DLA tanszékvezető egyetemi docens
vezetésével
2. A Főapátság Borászatának - borkóstolóval egybekötött - megtekintése
A borkóstoláson 3, vagy 5 fajta bor kóstolható (ízválasztóként 3, vagy 5 db
pogácsával). A borkóstolás költsége 3 fajta bor esetén 1.500 Ft, 5 fajta bor
esetén 2.300 Ft.
Szervező: Perjési Emilné, mobil: +36-20/313-5037
Az utazás és a borkóstolás kivételével rendezvényünk nyílt és díjmentes. (A
borkóstolás díjának fizetése a helyszínen történik.) A borkóstoláson való
részvételi szándékukat kérjük 2011. május 10-ig a szervezőnek jelezni!
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ÉPÍTÉSKIVITELEZÉSI SZAKOSZTÁLY - SENIOR KLUB
Időpont:
2011. május 25. (szerda) 14ºº óra
Helyszín: ÉTE tárgyaló (BME "K" épület III. emelet 41.)
Téma:
Műemléki séták Németországban, München, Wiesbaden, Passaui utazások
Előadó:
Bathó Iván
Szervező: Balázs Lajosné Lukátsy Katalin +36-70/943-1846
Kérjük előzetes jelentkezését az ÉTE titkárságán leadni.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk egy szerény büfé mellett!
ÉPÍTÉSKIVITELEZÉSI SZAKOSZTÁLY
Időpont:
2011. május 25. (szerda) 14ºº óra
Téma:
Millenniumi építkezés megtekintése.
Helyszín: Budapest, IX. Lechner Ödön fasor 9-11. (építkezés bejárata)
Beruházó: Duna Kongresszus Ingatlanfejlesztő Kft. TriGranit Cégcsoport Tagja
Tervezők: Finta és Társai Építész Stúdió Kft.
Kivitelezők:Strabag-MML Kft. (mélyépítés), Épszerk-Pannónia Invest Kft. – P.A.M Invest
2000 Kft. (szerkezetépítés), Alufe Kft. (homlokzat), Épszerk-Pannónia Invest
Kft. (kőműves munkák), Kraftszer Kft. (gépészeti munkák), Gordiusz 95’ Zrt.
(elektromos munkák), Sedum Kft. (szigetelés), BSC Hungária Kft.-Czibolya és
Társa Kft. (gipszkarton válaszfal szerkezetek), Fermont ’92 Kft. (szerkezeti
lakatos munkák), Fit Out Budapest Kft. (álpadló munkák), Puskás Művek Kft.
(bádogos munkák), Sauter Kft. (komplett épületautomatika rendszer)
Ismertetőt tartó házigazda: Borzásiné Danilovics Anikó
Szervező: Diószeghy Miklós, telefon, +36-30/327-7360
Aki tud, hozzon magával sisakot!
BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI SZERVEZET
Időpont:
2011. május 26. (csütörtök) 16ºº
Helyszín:
Civil Ház, Miskolc, Széchenyi u. 19. Weidlich udvar IV. emelet
Téma:
ÉTE Klub – Munkanélküliség és a kormány munkahelyteremtő kísérletei,
különös tekintettel az építőiparra
Felelős:
Brindza József titkár, mobil: +36-20/9583-840
Házigazda: Ferenczy József Géza elnök, mobil: +36-30/2284-268
Hívunk és várunk minden építés iránt elkötelezett érdeklődőt, tagot, nem tagot és
szimpatizánst egyaránt.
*************************************************************************
FELKÉRÉS
Az ÉTE Szakértői Iroda felkérést kapott a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium
államtitkárától a 4/2011. (I.28) Kormányrendelettel kapcsolatos gyakorlati észrevételek,
tapasztalatok, javaslatok összegyűjtésére és átadására. A kormányrendelet a 2007-2013 között
az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból
származó támogatások felhasználásának rendjéről szól. Az új kormányrendelet 21 jogszabályt
helyezett hatályon kívül. Mivel ez az átfogó jogszabály számtalan formában érinti az építőipar
munkáit is, az ÉTE dolga elsősorban a gyakorlati oldal szemszögéből megvizsgálni és
véleményezni az ott leírtakat, esetleg hiányolni a le nem írtakat. A Szakértői Iroda kér
mindenkit, hogy észrevételét, javaslatát (elektronikusan) küldje meg a Titkárságra.
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BESZÁMOLÓ
Sikeres Villamos – Épületgépész nap a Construmán
2011. április 7-én a Construma 2011’ kiállítás idején és helyszínén ismét nagy érdeklődésre
számított a közös Villamos – Épületgépész Nap. A rendezvény érdekessége és egyben
tanulsága volt, hogy a két szakma napjainkban mind erősebb és szorosabb közelségbe, sőt
átjárhatóságba kerül nem csak a kivitelezésnél, hanem már a tervezés időszakában is.
A szakmailag aktuális előadásokon
- az energiatudatos épületfelügyeleti rendszerek szerepéről és alkalmazhatóságáról az
épületgépészetben és a villamos kivitelezésben,
- az épületek energiahatékonyságáról szóló 2010/31/EU irányelv követelményeiről és az eddigi
rendelkezések további szakmai kiterjesztéséről,
- a megújuló energiaforrások bekapcsolásainak lehetőségéről az épületek gépészeti és villamos
hálózataiba,
- az új, megújuló energiatermelő berendezések tetőn történő elhelyezésének villámvédelmi és
érintésvédelmi megoldásairól,
- a hagyományos, izzós világítást felváltó kompakt fénycsöves, illetve a LED-es világítótestek
elterjedésének szükségességéről, azok alkalmazható területeiről a jelenlévők neves
szakemberektől tájékoztató előadásokat hallgathattak úgy, hogy a rendelkezésre álló terem
sajnos ismét szűknek bizonyult, az „állóhelyek” is az előadások teljes ideje alatt „teltházasok”
volt.
A mind szélesebb szakmai körökhöz történő információátadást segíti az ÉTK Kft.-nek az erre
az alkalomra megjelentetett villamos különkiadványa, amelyben olvashatók az elhangzott
előadások. A kiadvány ingyenes, s az év folyamán rendezendő szakmai napokon,
konferenciákon az érdeklődők rendelkezésére fog állni.
A Construma rendezvényei évről–évre tartalmasabbak, a szakmai társadalom részvétele nő, s az
ott megjelenő szakembereket mind szélesebb, mind sokoldalúbb és egyben mind hitelesebb
információkkal szükséges ellátni. A szakmai nap szervezőinek, előadóinak is ez volt a céljuk, s
ez lesz jövőre is.
Dési Albert
az Épületvillamosítási Szakosztály elnöke
**************************************************************************

Rendelkezés az SZJA 1%-áról egyesületünk javára

UGYE NEM FELEJTETTE EL?
ADÓSZÁMUNK: 19815651-2-41
Előre is köszönjük, ha ily módon is támogatja egyesületünket.
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