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EGYÉNI TAGDÍJAK
Aktív dolgozóknak:
70 év alatti tagoknak:
70 év feletti tagoknak:
Tanulóknak és GYES-en lévőknek:
A Titkárság munkarendje, hétfő-csütörtök:
péntek:

8.000.- Ft/év
4.000.- Ft/év
2.500.- Ft/év
2.500.- Ft/év
8:00-16:30 óráig
8:00-14:00 óráig

A 2011. DECEMBERI
programok, illetve tájékoztatók
leadási határideje: 2011. NOVEMBER 14.

Kiadja az ÉPÍTÉSTUDOMÁNYI EGYESÜLET
Felelős kiadó: Dr. Nagyunyomi-Sényi Gábor
Felelős szerkesztő: Dr. Nagyunyomi-Sényi Gábor
Szerkesztő: Antalffy Krisztina, Dérné Ficze Judit
Készült: 530 példányban
Nyomda: Keskeny és Társai Nyomdaipari Kft.
Felelős vezető: Keskeny Árpád
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EMLÉKEZTETŐ
az Építéstudományi Egyesület 2011. október 13-i elnökségi üléséről
Résztvevők: dr. Becker Gábor, Fetter Zsolt, Kocsis Tamás,
dr. Nagyunyomi-Sényi Gábor,
Meghívottként: Ábrahám Ferenc, Antalffy Krisztina, Dérné Ficze Judit,
Sferle-Baranyai Tímea,
Az Egyesület elnöksége az alábbi témákat tárgyalta és az alábbi határozatokat hozta.
Konferenciák
Kocsis Tamás az október 28-i Építésmenedzsment és technológia 2011 konferencia
szervezése kapcsán elmondta, hogy Hajdu Miklós és Nagyunyomi-Sényi Gábor
közreműködésével sikerült főszponzorral és szünetszponzorral megállapodást kötni,
ezért a konferencia várhatóan nyereséges lesz. A konferencián 2 szekcióban 36
előadás hangzik el, kevesebb, mint az előző években. Az YBl Miklós főiskoláról kb.
100 fő hallgató vesz részt a konferencián, de várják a BME és más egyetemek,
főiskolák, és ÉTE tagok részvételét is. 2012. évben nemzetközi konferencia
szervezését javasolja.
Sferle-Baranyai Tímea elmondta, hogy Bank Lajossal az Építéskivitelezési
Szakosztály elnökével történt megbeszélés szerint az Építéskivitelezési konferenciát
november 23-án vagy 24-én rendezik meg a Budapesti és Pest Megyei Mérnök
Kamarával közösen, várhatóan 150 fő részvételével. A helyszín egyeztetése
folyamatban van, konkrét előadók még nincsenek.
Nagyunyomi-Sényi Gábor főtitkár javaslata, hogy Bank Lajos írjon emlékeztetőt a
Budapesti és Pest Megyei Mérnök Kamaránál történt tárgyalásról. Töreky Balázs
készítsen javaslatot az Egészségügyi Szakosztály által szervezendő konferenciáról.
E-2011/12. (10.13.) sz. Elnökségi határozat
Az Elnökség egyhangú szavazással döntött, hogy készüljön emlékeztető az ÉTE és a
Budapesti és Pest Megyei Mérnök Kamara megbeszélésről.
Felelős: Bank Lajos
Határidő: 2011. október 25.
E-2011/13. (10.13.) sz. Elnökségi határozat
Az Elnökség egyhangú szavazással döntött, hogy az Egészségügyi Szakosztály
tegyen javaslatot konferenciaszervezésre.
Felelős: Töreky Balázs
Határidő: 2011. október 25.
Likviditás
Nagyunyomi-Sényi Gábor beszámolt a BME rektorával történt megbeszélésről, az
Egyesület által használt terület bérleti díjának csökkentéséről. A BME rektora nem
kifogásolja, hogy a BME Építészmérnöki Kara más karokkal együttesen megtalálja
az Egyesület támogatásának valamilyen formáját. Az Egyesület dr. Becker Gábort
kérte fel a konstrukció kidolgozására.
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Az Egyesület a Fővárosi Vízművek Zrt.-vel innovációs együttműködési szerződést
kíván kötni, ezért az Egyesület felkéri a Mérnöki Létesítmények és Közműépítési
Szakosztály vezetőségi tagjait, hogy adjanak témajavaslatot pl. vízellátással,
tisztítással, energia-megtakarítással, stb. kapcsolatos témában.
Kapcsolatfelvétel
Antalffy Krisztina elmondta, hogy megérkezett a választ az orosz „Építés”
Tudományos és Fejlesztő Központtól, Moszkvából arra a megkeresésre, amit az
Egyesület küldött kapcsolatfelvételt kezdeményezve. Az esetleges együttműködés
lehetőségeinek tisztázására az ÉTE elnöksége kétoldalú budapesti találkozót javasol
– erről menjen levél az orosz partnernek.
E-2011/14. (10.13.) sz. Elnökségi határozat
Az Elnökség egyhangú szavazással döntött, hogy találkozót kell szervezni az orosz
„Építés” Tudományos és Fejlesztő Központtal a lehetséges együttműködésre.
Felelős: Antalffy Krisztina
Határidő: Folyamatos

Ezúton tájékoztatjuk Tisztelt Tagjainkat, hogy Gerencsér László elnök úr
elnöki tisztségéről 2011. október 19. napján lemondott.
Az elnökség munkáját az Alapszabályban rögzítettek szerint végzi.
Az elnöki teendőket átmenetileg a főtitkár látja el.

PROGRAMOK
GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI SZERVEZET
Időpont: 2011. november 07. (hétfő) 15ºº óra
Helyszín: Kismegyer „Isteni irgalmasság” templom
Téma:
Új templom Kismegyeren – templomépítés 200 év után, forma és funkció, kivitelezés
Felelős:
Újvári Miklós, mobiltelefon: +36-30/969-9129
Pálkuti Anikó, telefon: 96/528-780
DEBRECENI SZERVEZET
Időpont: 2011. november 07. (hétfő) 12ºº óra
Téma:
Zajvédő falak és zajvédelem – előadás és gyárlátogatás Nádudvaron
(Kreditpontszerzési lehetőség)
Szervező: Szabó Tamás Pál tel: 52/513-726
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BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI SZERVEZET
Időpont: 2011. november 10. (csütörtök) 11ºº óra
Találkozás: Miskolc Görgey u. 4.
Téma:
Görgey társasház építés közbeni látogatása
A belváros szívében évekig romosodó és azt elcsúfító épület helyén a
város új társasházat építtet. Az építés hosszú szünet után új lendületet
vett s elkészülte után méltó módon fog illeszkedni a „szentháromság tér”
architektúrájához.
Tervező: V+A Építész Iroda, felelős tervező: Juhász Nagy Balázs tel: 46/505222
Kivitelező: DHJ Építőipari és szolgáltató Kft. 3732 Kurittyán tel: 46/530-425
Felelős műszaki vezető: Szalay Tamás, mobil: 70/590-2348
Statikus tervező: Janik Mérnökiroda Kft., felelős tervező: Janik Ottó tel: 46/413-614
Beruházó: MIK Zrt. tel: 46/516-200
Felelős:
Ferenczy József Géza elnök, mobiltelefon: +36-30/2284-268
Házigazda: Brindza József titkár, mobiltelefon: +36-20/9583-840
BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI SZERVEZET
Időpont: 2011. november 24. (csütörtök) 16ºº
Helyszín: Civil Ház, Miskolc, Széchenyi u. 19. Weidlich udvar IV. emelet
Téma:
ÉTE Klub – A kormány gazdaság politikája és az építőipar szándékos
ellehetetlenítése?
Felelős:
Brindza József titkár, mobil: +36-20/9583-840
Házigazda: Ferenczy József Géza elnök, mobil: +36-30/2284-268
ÉPÍTÉSKIVITELEZÉSI SZAKOSZTÁLY - SENIOR KLUB
Időpont:
2011. november 30. (szerda) 14ºº óra
Helyszín: ÉTE tárgyaló (BME "K" épület III. emelet 82.)
Téma:
Anglia, Wales és az Ír Köztársaság
Előadó:
Mikó Imre
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. december 02. (péntek) 15ºº
Helyszín: Budapest, XI. ker. Fehérvári út 45.
Találkozás: Budapest, XI. ker. Fehérvári út 45. előtt 15 órakor
Téma:
Művelődési Ház és 42 lakásos lakóépület generálkivitelezésének
megtekintése – befejező szakipari munkák és átadási-átvételi kérdések,
tapasztalatok bemutatása, színházterem befejező szakipari-belsőépítészeti
munkáinak megtekintése

Építtető: BHG F-45 Kft.
Generálkivitelező: Propszt Szerkezetépítő és Generálkivitelező Kft.
Előadó:
Wéber György okl. építészmérnök, a Propszt Kft. felelős műszaki
vezetője
Szervező: Szádeczky-Kardoss Gábor titkár, mobil: +36-20/492-7018 vagy
+36-20/241-8543
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Beszámoló az ÉTE erdélyi tanulmányútjáról
Szeptember 20. és 23. között ÉTE tanulmányúton vettünk részt Erdélyben „Kós
Károly építész nyomában” – amint útitervünkben a szervezők ezt remekül
megfogalmazták. Kiegészítésképpen a magyar szecesszió remekműveit tekintettük
meg.
A négy naphoz kapcsolódóan minden estét és éjszakát Magyarlónán, magánházaknál
töltöttünk, kedves vendéglátó gazdáiknál, innen indultunk minden reggel a következő
napi látnivalókat csodálni. Ennek tudható be, hogy a jól szervezett út minden
programját zökkenőmentesen végig élveztük.
Az első napon délelőtt érkeztünk Nagyváradra. Itt Szent László királyunk emlékeit
megismerve csodáltuk a szent királyunk hermájáét és Zsolnay-kerámiából készített
domborművét a Székesegyházban. Ady városában kedvelt kávéházát kerestük fel,
írásait felidézve jártunk a Kanonok soron. A magyar szecesszió legszebb nagyváradi
emlékeit fotóztuk: a Fekete Sas szállót, a városházát és színházat. A századfordulós
építészettörténeti és várostörténeti kalauzunk: Herczeg Dániel minden egyes
alkalommal rövid és tömör ismertetést adott számunkra, beszámolva az elmúlt
évszázad változásairól, eseményeiről. Természetesen minden alkalommal és
helyszínen kerestük Kós Károly építészeti emlékeit, munkásságának nyomait. Átkelve
a Királyhágón Bánffyhunyad középkori erődtemplomának restaurátorában is Kós
Károlyt idéztük. Ő volt az, aki műemléki törvény hiányában, az akkori Romániában
műemléki szabályokat alkotott és helyreállítási módszereket dolgozott ki, mindezt a
református egyház kebelén belül, sikerrel. Eközben az új épületek megalkotására is
gondolt. A bánffyhunyadi református parókia tervezője volt, udvarán kisebb Zsolnaykút maradványa lelhető fel.

A második napot Marosvásárhelyen töltöttük. A város történetének fekete napjairól
hallottunk, 1989 teléről és tavaszáról, Sütő Andrásról. A látnivalók közül
megemlítem a Bólyai Líceumot, a Főtér nevezetességeit, ahol egykor a Bodor-kút
állott, amely zenéjéről volt híres. Másolata áll ma a Margitszigeten. A szecesszió
Komor Marcell és Jakab Dezső remekművét, a Városházát és Kultúrpalotát
tekintettük meg. Felkerestük Bólyai János sírját, és láthattuk az egykori polgármester
bronzba öntött szobrát, aki a századforduló idején felvirágoztatta Marosvásárhelyt.
6

2011. NOVEMBER

HÍREK

Kós Károly ipariskolai épületét, lakóházát és gázgyári épületegyüttesét tekintettük
meg, amelynek udvarán az építész mellszobra áll. Hazafelé a Szamos folyó eredeténél
kialakított duzzasztót láthattuk.
A harmadik nap délelőtt Torockóra látogattunk, majd a „kincses város” Kolozsvár
következett. Itt áll Kós Károly híres Monostori úti református temploma, a híres
„kakasos templom”. Az 1960-as évek felújítását még Kós Károly maga irányította, a
restaurátori javaslatot hallhattuk.

Kolozsvár nevezetességeivel ismerkedtünk: a Babes-Bólyai egyetemmel, a színházzal,
a Farkas utcai református templommal és a Mátyás szoborral, Mátyás király
szülőházáig sétáltunk, amely Kós Károly remek műemléki helyreállításának
eredménye. A millennium kori emléktábla szobrászati díszeit Zala György készítette.
Estefelé a Házsongárdi temetőben a Kós család kriptájánál róttuk le kegyeletünket. A
város villanegyedében még egy Kós Károly épület előtt rövid fényképezésre
megálltunk. Este a magyarlónaiak kedves búcsúestjén vettünk részt, műsorral és
nótaesttel, amelyen a nótakedvelő Semmelweis Ferenc barátunk jeleskedett.
A zárónapon, reggel még Magyarlóna középkori templomában gyönyörködtünk, a
református tiszteletes szakszerű ismertetését hallgatva. Szép könyvet vásároltunk:
Szatmári Klára és Nagy Gergely közös munkáját a templomról és temetőjéről.
Visszafelé Kalotaszentkirályt keretük fel, ahol Ady Endre 1914-ben Csinszkával
életének utolsó nyarát töltötte, ahol „A Kalota partján” című versét írta. A középkori
erődtemplom megtekintése után a helybeliek kedves vendéglátással fogadtak. A
kalotaszegi népviselet és a Múzeum maradandó élményt nyújtott mindannyiunk
számára.
Köszönet a rendezőknek, a házigazdáknak, és az utazási irodának, külön fiatal Dávid
barátunknak, aki szakszerű történeti ismereteiről és tudásáról adott bizonyságot, és úti
vezetőnként is remekelt.
Vízy László
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IN MEMORIAM
Dósa Károly építész (1933-2011)
Cserépfalun született, a Bükk-alján a kaptárkövek ősiségének vidékén. Felmenői
gazdálkodók voltak. Nagyapja a téli estéken szerszámnyeleket készített, így a fa és
megmunkálásának szeretete beleívódott a tehetséges kisgyermekbe. Középiskolai
éveit a Miskolci Lévay József Református Gimnáziumban töltötte, ahol dr. Csorba
Zoltán fizikus osztályában érettségizett. A matematika és fizika szeretete vezette a
mérnökség, míg rajzkészsége az építészet felé. Kosztos diák volt egy miskolci
építésznél, ahol a házak szerkesztett rajzai és a szakma szeretete beleívódtak tudatába.
A Budapesti Műszaki Egyetem Építészmérnöki Karát végezte egy legendás
évfolyamban. Pályáját az Északtervnél kezdte, ahol évtizedekig vezető tervező, majd
építész osztályvezetőként dolgozott. Az Agrobernél majd a Borsodtervnél néhány évig
főmérnöki poszton kamatoztatta nagy tapasztalatát, tudását, de ez igazán nem kötötte
le. Újra tervező lett, önálló irodát nyitott. Szakmai pályafutását keretezik az oktatási
létesítmények. Első munkája a ’60-as évek elején épült miskolci Eötvös József
szakképző középiskola – aminek rekonstrukciója az elmúlt félévben valósult meg.
Utolsó megvalósult épülete a noszvaji általános iskola, amire nagyon büszke volt,
aminek aulája hirdette a belső térről és a részletképzésekről vallottakat.
Elrendezésében nagyon hasonlít a cserépi, korábban épített iskolához. Karcsi
megúszta a paneles technológiával készülő épületek tervezésének kényszerét. Jó sorsa
arra vezette, hogy inkább egyedi középületekkel mérje meg magát. Ilyen a TIGÁZ
irodaház Miskolcon, ahol a napfény bevezetése az aulába a fő mondanivaló, és
főműve a Nemzetközi Kereskedelmi Központ is – a volt Megyei Pártház. Ott - Dufala
József belsőépítész barátjával együtt - az előcsarnok-fogadótér valamint a kis és nagy
előadótermek térsorának szerkesztését tartotta fő feladatának. Meg kell emlékeznünk
még két komoly középületről. Az egyik a Miskolc-Hejőcsaba Károli Gáspár terére
épült Árpád-házi Szent Erzsébet szeretetotthon. Az egy emeletes épület kisvárosi
hangulatú, jó léptékű udvaros szerkesztésű ház. A másik a budapesti Városliget
Mezőgazdasági Múzeuma, az Alpár Ignác féle Vajdahunyad-vár rekonstrukciója.
Ennek a részletgazdag, historizáló épületegyüttesnek felújítási tervét Károly a ’70-es
évek elején nagy szeretettel végezte. A telepszerű lakásépítés tervezéséből is kivette
részét. Miskolcon, a Derkovits utcán és környékén 10-12 társasházból, 120 lakásból
álló teraszház-együttest hozott létre, jellegzetes nemes téglaburkolattal, felülvilágított
lépcsőházi húzott terekkel. A néhány éve róla készült portréfilmben beszéde közben a
kamera lakásának falait pásztázta. Gyönyörű trófeák hirdették, hogy Károly
természetjáró és vadász is volt. Elmondta, hogy – ahogy múlnak az évek – egyre
inkább a teremtett és nem az épített világ érdekli. A Bükköt úgy ismerte, mint a
tenyerét, bebarangolta a Tátrát, s az utolsó években Erdélyt is. Szerényen ugyan, de
részt vett a közéletben is, így személye a városban közismert volt.
Az Építéstudományi Egyesületnek 1969 óta volt tagja. Nyugodjon Békében!
Rudolf Mihály
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