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EGYÉNI TAGDÍJAK 2010. ÉVRE 

 
 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 Titkárság munkarendje: hétfő-csütörtök 8.00-16.30 óráig 
  péntek 8.00-14.00 óráig 
 

 
 

A 2010. DECEMBERI 
programok,  illetve tájékoztatók 

 
leadási határideje: 

 

2010. NOVEMBER 15. 
 
 
 

Kiadja az ÉPÍTÉSTUDOMÁNYI EGYESÜLET 
Felelős kiadó: Gerencsér László 

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

Készült: 600 példányban 
Nyomda: Keskeny és Társai Nyomdaipari Kft. 

Felelős vezető: Keskeny Árpád 
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EMLÉKEZTET Ő 
az Építéstudományi Egyesület 2010.  október 21-i 

elnökségi üléséről 
 
Résztvevők: dr. Nagyunyomi Sényi Gábor, dr. Becker Gábor, Fetter Zsolt, dr. Hajdu Miklós, 
Kocsis Tamás 
Meghívottként: Ábrahám Ferenc (FB elnök), Mezei László, Bank Lajos, Bodri Irén, Antalffy 
Krisztina, Sferle-Baranyai Tímea, Dérné Ficze Judit 
 

Az Egyesület Elnöksége az alábbi, előre megküldött napirendi pontokat tárgyalta és az alábbi 
határozatokat hozta: 

Költözés 
Sényi Gábor tájékoztatott arról, hogy a MTESZ Fő utcai székházát október 31-ével bezárják. 
Az ÉTE költözését október utolsó hetében el kell végezni.  

A Magyar Építőipar Kiadó Kft. jelene és jövője 
Antalffy Krisztina írásos előterjesztés alapján ismertette a Magyar Építőipar c. folyóirat 
különböző példányszámban történő megjelenésének pénzügyi következményeit. Hajdu Miklós 
ismertette a legutóbbi elnökségi ülésen már bemutatott javaslatát a kis példányszámú angol 
nyelvű lappá alakulásról, amely egyrészt az önfenntartást, másrészt az ÉTE presztízsének 
növelését biztosíthatja. Ábrahám Ferenc szerint - az ÉTE gazdasági nehézségei ismeretében - 
küldöttközgyűlésnek kell határozni arról, milyen feltételekkel kaphassa a tagság a lapot. Az 
idegen nyelvű újság elindításáról külön kell dönteni. Becker Gábor sajnálná, ha megszűnne a 
Magyar Építőipar folyóirat, a szakmaiságát megtartva kellene annak fejlesztéséről dönteni. 
Szerinte egy nemzetközi, angol nyelvű lap bevezetéséhez reálisan 3-5 év szükséges. Sényi 
Gábor támogatja, hogy közgyűlés döntsön a lap sorsáról, valamint javasolta a fokozatos 
átállást egy korszerűbb formára (internet). Emellett indokolt elkezdeni az angol nyelvű lap 
megjelentetésének előkészületeit.  

E-2010/47. (10.21.) sz. Elnökségi határozat  
Az Elnökség 4 igen, 1 tartózkodó szavazattal döntött, hogy a 2011. évi Küldöttközgyűlés 
határozzon arról, a tagság milyen feltételekkel kapja az újságot.  
Felelős: Sényi Gábor 
Határidő: 2011. évi Küldöttközgyűlés 
 
E-2010/48. (10.21.) sz. Elnökségi határozat  
Az Elnökség egyhangúlag úgy döntött, hogy a 2010/6. és a 2011/1. szám a jelenlegi 
példányszámban (kb. 800 db) jelenik meg.  
Felelős: Antalffy Krisztina 
Határidő: folyamatos 
 

E-2010/49. (10.21.) sz. Elnökségi határozat  
Az Elnökség egyhangúlag döntött arról, hogy üzleti tervet kell készíteni a nemzetközi lap 
elindításához. 
Felelős: Hajdu Miklós, Antalffy Krisztina 
Határidő: 2011. januári elnökségi ülés 
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Gazdálkodás 
Bodri Irén írásos előterjesztés alapján ismertette az ÉTE gazdasági helyzetét. A gazdasági 
stabilitást segítették a személyes kapcsolatok útján szerzett támogatói szerződések. A szakértői 
munkák és a konferenciák bevételeiből az Egyesület eredménye null szaldó körül lehet.  
Az Elnökség a tájékoztatást egyhangúlag elfogadta. 

 
Konferenciák 
Sferle-Baranyai Tímea elmondta, hogy az Egészségügyi konferencia időpontjáról még nincs 
döntés. A rendezés az ÉTE-nek nem kerül pénzébe, de komoly presztízsértéke van. 
Hajdu Miklós az Építésmenedzsment és technológia 2010 konferenciával kapcsolatban 
elmondta, hogy az előadók száma a tavalyival megegyező, ám a bevétel valamivel kisebb lesz, 
az alacsonyabb részvételi díj miatt. Szakmailag és anyagilag a jövő útja a nemzetközi 
részvétellel rendezett angol nyelvű konferencia – indokolt jövőre ilyet szervezni.  
Bank Lajos az „Építési beruházások lebonyolítása, műszaki vezetése és ellenőrzése” 
konferencia szervezéséről tájékoztatott. 60-70 fő részvételével lehet számolni, így a 
rendezvény - szponzorok megnyerése esetén - nyereséges lehet. A szakosztályvezető 
ugyanakkor nehezményezi, hogy a kamarák több hónap alatt bírálják el a kreditpont-
kérelmeiket. 
Becker Gábor az ÉTE Budapestről szóló konferenciasorozata témaköreiként javasolta a 
következőket: A Budai Várról,  Budapest, a Duna fővárosa, Az eklektikus Budapest, Az óbudai 
gázgyár revitalizációja, A Városliget, Budapesti mozik. Sényi Gábor felkérte Fetter Zsoltot, 
készítsen erről egy szakmailag részletes prezentációt, amivel fel lehet keresni Szőcs Géza 
kulturális államtitkár urat. 
Magyar Zoltán távolléte miatt írásban számolt be a szeptemberi Nemzetközi 
Gázkonferenciáról.  
A beszámolókat az Elnökség egyhangúan elfogadta. 

 
Tagnyilvántartás 
Dérné Ficze Judit elmondta, hogy a Hírmondóban és az interneten is közzétett ÉTE adatlapot 
csak 59 fő töltötte ki és küldte vissza. A tagok aktivitása nagyon alacsony. Október 20-ig 3271 
tagból mindössze 1234 fizetett 2010. évre tagdíjat. Javasolta, hogy küldjünk a nem fizető ÉTE 
tagoknak tagdíjfizetési felszólítást. 

 
Egyebek 
Bank Lajos akkreditált továbbképzés szervezését és a szakképzési háttér feltérképezését 
javasolja.  
Mezei László meghatalmazást kér, hogy az Épületenergetikai Tanácsadó Szolgálat Alapítvány 
képviseletében eljárhasson a győri MTESZ/ÉTE-vel közös, és egyéb, az Alapítvánnyal társas 
pályázatoknál. Az elnökség felkéri Mezei Lászlót ezen pályázatok koordinálására. 

 
E-2010/50. (10.21.) sz. Elnökségi határozat  
Az Elnökség egyhangú szavazattal felhatalmazta Mezei Lászlót, hogy az Épületenergetikai 
Tanácsadó Szolgálat Alapítvány ügyében eljárjon. 
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GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI SZERVEZET  
Időpont: 2010. november 08. (hétfő) 15ºº 
Találkozás: Monostori Erőd, Komárom, Duna-part 1.  
Téma: „Ültessünk fát a jövőnek” és ezzel „váljunk minden lény javára”  

 Egy különleges módszerrel a hagyományos eljárások töredékéért lehet 
facsemetéket nevelni és ezzel világszerte megszüntethető lenne az 
elsivatagosodás. A különös kőiszapos fanevelés gyakorlati lényege, hogy a 
csemetéket nem kell utógondozni, ezzel a költségek a hagyományos módszer 
költségeihez képest jelentősen csökkennek. Az előadó az Erőd kijelölt részén a 
gyakorlatban is bemutatja az általa kifejlesztett technológiát néhány csemete 
elültetésével. Ezek fejlődése figyelemmel kísérhető, nyitvatartási időben 
bármikor megtekinthető lesz az Erődben. 

Előadó: Holdampf Lajos, a Földanya Alapítvány elnöke 
Házigazda:Monostori Erőd Nonprofit Kft. 
Szervezők:  ÉTE Győr-Moson-Sopron Megyei Szervezete  
 (Perjési Emilné, tel:+36-20/313-5037) 
 KEBEL Egyesület Komárom 

 
BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI SZERVEZET 
Időpont: 2010. november 15. (hétfő) 10ºº 
Találkozás: Szentpéter kapui temető parkolója  
Téma: Edelényi L’Hullier-Coburg m űemlékkastély felújítása 2.  

A műemlékvédelem több évtizedes adósságának törlesztése kezdődött meg a 
kastély teljes felújításával. Észak-Magyarország legnagyobb főúri kastélya 
évtizedek óta használaton kívül áll, miután a hajdan betelepített szocialista 
intézmények lelakták, állagmegóvásával nem törődtek, majd mikor 
életveszélyessé vált, magára hagyták. A 80-as évekbeli tetőfelújítás óta 
csendben romladozott. A belső felújítás építőmesterileg kész, a műemlék-
rekonstrukció folyamatban.   

Tervező:  FPA Kft. Budapest, felelős tervező: Farkas Pál építész, tel:+36-30/919-7815  
Beruházó:  Műemléki Nemzeti Hatóság  
Generálkivitelező: Kastélyépítő Konzorcium, 3533 Miskolc, Felsőszinva u. (FK Raszter 

Zrt. – Tokajkő Kft.) 
Felelős főmérnök: Lévai Sándor tel: +36-30/915-1601 
Felelős:  Ferenczy József Géza elnök, mobiltelefon: +36-30/2284-268 
Házigazda: Brindza József titkár, mobiltelefon: +36-20/9583-840 
Figyelem: a korlátozott szállítási lehetőség miatt előzetes regisztráció szükséges 
 
GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI SZERVEZET  
Időpont:  2010. november 24. (szerda) 15ºº  
Téma:  Miért HCB HYBRID-COMPOSITE BEAM?  
 Új szerkezetépítési technológia!  
Helyszín: Technika Háza (Győr, Szent István u. 5.)  
Előadó: Bella Tamás, Strabag Zrt. területi igazgató   
Rendezvényfelelős: Ujvári Miklós, telefon: +36 30 969-9129 
 Rendezvényünk nyílt és díjmentes.  
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BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI SZERVEZET  

   Időpont: 2010. november 25. (csütörtök) 16ºº 
Téma: Helyzetelemzés az önkormányzati váltás okán 
Helyszín: Civil Ház, Miskolc, Széchenyi u. 19. Weidlich udvar IV. emelet  
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.  

 
ÉPÍTÉSKIVITELEZÉSI SZAKOSZTÁLY 
Időpont: 2010. november 25. 900 - 1630 
Téma:  „Építési beruházások lebonyolítása, műszaki vezetése és ellenőrzése” 

konferencia 
Helyszín: BME Központi épület I. em. 21. számú előadó (Bp. XI. Műegyetem rkp. 3.) 
 
A konferencia jelentőségét és időszerűségét mutatja az, hogy az építési beruházások 
lebonyolítását végzők, a mérnökök, a tervezők, a kivitelezők, a felelős műszaki vezetők és 
műszaki ellenőrök szerepe fokozódik a beruházások hatékony megvalósításában, az 
építőipar pozitív társadalmi hatásainak érvényesülésében. Az ÉTE feladatának tekinti a 
fejlesztési eredmények széleskörű elterjesztését is, a tapasztalatok cseréjét, az azokra épülő, 
az építésben közreműködők partneri együttműködéséből származó előnyök érvényre 
juttatását. Ezen szempontok alapján javasoljuk a konferencián a részvételt a szakhatóságok, 
önkormányzatok, ingatlanfejlesztők, a beruházások lebonyolítását, tervezési, kivitelezési és 
műszaki ellenőri feladatainak ellátását végző vállalkozások szakemberei, a felelős műszaki 
vezetők számára. A konferencia önköltségesen tervezett. A tematika célirányos kialakítása, 
az adott témakörök szakmailag elismert és legkompetensebb előadóinak felkérése, a 
műszaki egyetemi helyszín ezeket a célokat szolgálja. A konferencia végén - mintegy 
szakmai fórumként - lehetőség lesz kérdésekre és további tapasztalatcserére.  
Előre jelezzük, hogy az ÉTE Építéskivitelezési Szakosztály által a 2011-ben tervezett 
konferenciasorozatunkban az „otthonteremtés”, a „foglalkoztatás”, az „EU támogatású 
projektek”, az „energiatakarékosság” kerülnek a fókuszpontba. 

Program: 
 

  9:00 Megnyitó: dr. Nagyunyomi Sényi Gábor (ÉTE főtitkára) 
  9:15 Belügyminisztérium képviseletében (egyeztetés alatt):  

 Az „Építés” jogszabályi környezetének fejlesztése  
10:00 Szünet 
10:15 Éhn József (ügyvezető, okl. építőmérnök, vízépítési szakmérnök):  

EU támogatású projektek műszaki ellenőrzése a FIDIC szerződéses rendszer tükrében 

     11:00 Bank Lajos (Építéskivitelezési Szakosztály elnöke, Alpár Érmes okl. építőmérnök): 
Építési beruházások megvalósításának kockázatai, azok csökkentési lehetőségei az idő- 
és költségcélok szempontjából 

     11:45 Ebédszünet 
 
 



 7 

2010. NOVEMBER                   PROGRAMOK 
 

12:45 dr. Rostás Zoltán (mestertanár, építészmérnök):  
A Szépművészeti Múzeum felújításának projektirányítási rendszere a PDE 
(Projektdirector enterprice) újszerű alkalmazásával 

13:45 Huszár Zsolt (mestertanár, építőmérnök):  
Különleges nagyfesztávú szerkezeti kiváltás műszaki ellenőrzésének terve a 
Szépművészeti Múzeum felújításán 

14.15 Gulyás Gabriella (tanár) és Soproni László (ügyvezető igazgató): 

    Műszaki ellenőrzési terv, ellenőrzési listák alkalmazása a műszaki ellenőrzésben 
15:00  Szünet és jelentkezés hozzászólásra 
15:15  Kérdések és válaszok  

          16:00 Konferencia bezárása: dr. Szesztai Attila (Építéskivitelezési Szakosztály vezetőségi tag, 

ÉTE Érdemérmes, okl. építőmérnök) 

A kamarai pontok kérése és értékeinek megállapítása folyamatban van, amit az ÉTE 
honlapján teszünk közzé.  
Szervezők: Bank Lajos, tel: +36-20/931-5767, Szádeczky-Kardoss Gábor, tel: +36-20/492-
7018, dr. Szesztai Attila, tel: +36-30/274-9583, Dérné Ficze Judit, tel: 1-225-1947 
 
PROGRAMELŐZETES 
 

   ÉTE BARANYA MEGYEI SZERVEZETE 
Időpont:  2010. december 2-3. és december 9–10. (4 nap, 30 óra) 
Téma: Betontechnológia tanfolyam - Betontechnológiai ismeretek, az MSZ 

4798-1:2004 szabvány és alkalmazása (betonok jelölése, megfelelőség, 
kitéti osztályok, adalékszerek, olvasztósó állóság vizsgálat, roncsolás 
mentes vizsgálatok, vasbeton-korrózió, különleges betonok és 
technológiák, pályaburkolati betonok, öntömörödő, nagyszilárdságú, 
szálerősített és lövellt betonok) Részletek: a www.rqc.hu weboldalon, a 
képzések menüpontban 
a Magyar Mérnöki Kamara és a Magyar Építészkamara tagjai számára  
8 kreditpontot ér 

Helyszín: Hunor Hotel, Budapest III, Pünkösdfürdő u. 40. 
Előadó: dr. Orbán József okl. betontechnológus szakmérnök, tanszékvezető 

főiskolai tanár, az ÉTE Baranya megyei szervezetének elnöke 
Tanfolyam szervezője: RQC Kft , Pécs, (Ny. sz.: 02-0085-04, AL: 1048) 

Bodányi Győző, tel: 72/522-613, fax: 72/522-614/12, mail: bodanyi@rqc.hu 
Jelentkezés:a letölthető Jelentkezési lap megküldésével, 2010. november 23-ig. 
Részvételi díj: 108.000,- Ft + Áfa/fő, tananyaggal, ebéddel*, vizsgával és oklevéllel. 

ÉTE tagok számára 10% kedvezmény 
*Az étkezések közterheit a számla kiegyenlítője fizeti a feltüntetett részletezés 
alapján. 
A képzési díj a szakképzési hozzájárulás terhére elszámolható! 
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BESZÁMOLÓ 
 
Várakozás feletti részvétel a villamos szakmai napon – Az Épületvillamosítási Szakosztály 
2010. szeptember 23-án az MMK Elektrotechnikai Tagozatával közösen rendezte meg a 
villamos műszaki ellenőrök és felelős műszaki vezetők részére „Az új műszaki előírások és 
követelmények” című szakmafrissítő napot. A mintegy 40–45 főre becsült jelentkezés 
helyett több mint 80 szakember érdeklődését igyekeztek a neves szakember előadók az új 
vizsgakövetelményekről, a munkabiztonságról, az új szabványokról, valamint a ma már 
igen összetett ismereteket igénylő érintésvédelmi hálózatok létesítési követelményeinek 
ismertetésével kielégíteni. A választott témák, a széles szakmai ismeretek tudásának igénye 
és nem utolsó sorban az érdeklődők nagy száma is bizonyítja, hogy szükséges a szakmai 
társadalmat időről–időre a számtalan előírás-, rendelet-, szabványváltozásról – ha 
tömörítve is, de – tájékoztatni. A szervezők jövőre a Construma kiállítás idejére tervezik a 
következő szakmai nap megtartását. 

       Dési Albert 
   ************************************************ ********************** 
IN MEMORIAM 
Papp Lukács építész (1950 – 2010) 
 
Papp Lukács szakmai körökben elismert kutató és sok építészeti feladat megvalósításában 
volt kitartó alkotó társ. Számos urbanisztikai és építészetelméleti kutatásban vett részt. 
Utolsó munkája a Duna bástya helyreállíthatóságának és közösségi tér létrehozásának 
tervezete volt. Élete és alkotó munkássága jelentős részét az Észak-dunántúli Tervező 
Vállalatnál, később a GYŐRI-TERV Kft.-nél töltötte, legutóbb mint műteremvezető 
építész. Később a Győri Polgármesteri Hivatal munkatársa lett, jelentős beruházások 
lebonyolításában vett részt. Mindezek mellett tanított a Széchenyi Egyetemen, az építészeti 
tervezés körében látva el korrektori feladatokat, ezzel építészek generációjának adta át 
tudását. Papp Lukács mint mester-építész számos jelentős épülettel gyarapította 
környezetünket Győrben, de az ország más pontjain is. Tagja volt korábban az 
Építéstudományi Egyesület győri vezetőségének, a MÉK Etikai Bizottságának, valamint az 
Arrabona Városvédő Egyesület vezetőségének. Papp Lukács halálával kiváló kollégát 
vesztettünk el, emlékét az építész szakma tisztelettel megőrzi. 

   Perjési Emilné 
               az ÉTE Győr-Moson-Sopron megyei szervezetének elnöke 

 

 Hans-Peter Siebenkäs (1938 – 2010) 
 
Hans-Peter Siebenkäs okleveles építőmérnök az ÉTE örökös tiszteletbeli tagja 72 éves 
korában Erfurtban elhunyt. Siebenkäs kolléga a Baukombinat Erfurt Kammer der Technik 
csoportjának szervező titkáraként elévülhetetlen érdemeket szerzett az ÉTE Győri 
Szervezetével kialakított több évtizedes szakmai együttműködés megalapozása és 
lebonyolítása terén. Emlékét tisztelettel és szeretettel megőrizzük.  

                                                        Molnár Pál 
                          az ÉTE Győr-Moson-Sopron megyei szervezetének  
                                                                                   vezetőségi tagja 

 


