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Emlékeztető 
Építéstudományi Egyesület 

Elnökségi ülés  

2010. február 11-i alakuló üléséről 

 

 

Jelen vannak: Gerencsér László, dr. Becker Gábor, Fetter Zsolt, dr. Hajdu Miklós,  

           Kocsis Tamás 

Kimentést kért: dr. Nagyunyomi Sényi Gábor, dr. Magyar Zoltán 

 

Gerencsér László köszöntötte az újonnan megválasztott Elnökség tagjait. 

Az Elnök röviden értékelte a Küldöttközgyűlést, kiemelte, hogy egy ilyen eredménnyel zárult 

közgyűlés után az Elnökség legfontosabb feladata az Elnökség felé irányuló bizalom 

erősítése, illetve megszerzése. Kiemelte, hogy Ő ennek a célnak az elérését egy korszerűen 

működő aktív Egyesület megteremtésén keresztül kívánja elérni, és ehhez kéri az Elnökség 

tagjainak segítségét. 

 

Ezután az Elnök rövid tájékoztatást adott az alábbi változásokról: 

 

 László László volt főtitkár úr február 28-ig marad az ÉTE alkalmazásában. Február 

15-i héten szabadságát tölti, az utolsó héten megtörténik Sényi Gábor főtitkár úrral az 

átadás-átvétel. 

 A Titkárság munkatársai közül Dérné Ficze Judit munkájára az Egyesület a 

továbbiakban 8 órás munkaidőben számít. 

 

A február 25-26-án megrendezésre kerülő PollackEXPO-n a pécsi hallgatói szervezetekkel 

történő kapcsolatfelvétel céljából részt vesznek: Gerencsér László elnök, Kocsis Tamás 

elnökségi tag, valamint a BME hallgatói szakosztály egy tagja.  

 

A legfontosabb előttünk álló feladatok: 

Operatív ügyek átadás-átvétele 

FB megalakulása (febr. 16.) 

 

Az Elnökség az ülésen az alábbi határozatokat hozta: 

 

 

E-2010/7. (02.11.) sz. Elnökségi határozat  

A Küldöttközgyűlésen az Elnökség tagjainak megválasztása nem tükrözte a korábbi elnökség 

szándékát, mely szerint 1-1 Elnökségi tag kerüljön az Elnökségbe a Regionális szervezeti 

egységek jelöltjei közül, valamint 1 fő a legnagyobb szakmai szakosztály részéről. Az 

Elnökség felkéri a főtitkárt, hogy vizsgálja meg a lehetőségét, és készítse elő az Elnökség 

bővítését a fent említett módon. Fenti döntés megvalósításáig az elnökségi üléseken az FB 

elnöke, 2 fő a Regionális szervezeti egységek képviseletében, valamint 1 fő az 

Építéskivitelezési Szakosztály részéről (egyenlőre szavazati jog nélkül) meghívottként legyen 

jelen. 

Felelős: Sényi Gábor 

Határidő: 2010. február 

 

 

E-2010/8. (02.11.) sz.  Elnökségi határozat  
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Az Elnökség egyhangú szavazással határozott az ügyvezetői tisztség pályázat útján történő 

betöltéséről. Ügyvezetői pályázat kiírása az operatív feladatok átadás-átvételét követően 

március 1-jén történhet, az ügyvezetői poszt betöltését az Elnökség 2010. április 1-től tervezi. 

Felelős: Sényi Gábor főtitkár 

Határidő: 2010. március 01. 

 

Arch TV adásainak március hónaptól történő újraindításának kapcsán az Elnökség az alábbi 

határozatot hozta: 

 

E-2010/9. (02.11.) sz.  Elnökségi határozat  

Az Elnökség a TV újraindításával járó költségekhez jelenlegi gazdasági helyzete miatt 

hozzájárulni nem tud, de erkölcsileg és szakmailag támogatja. Az Elnökség megvizsgálja 

annak lehetőségét, hogy az Arch TV-t működtető társaságban történő tulajdonszerzése milyen 

feltételekkel történhet meg. 

Felelős: Sényi Gábor főtitkár 

 

E-2010/10. (02.11.) sz.  Elnökségi határozat  

NCA Működési költségekre beadható pályázaton pályázunk. 

Felelős: Dérné Ficze Judit 

Határidő: 2010. február 18. 

 

E-2010/11. (02.11.) sz.  Elnökségi határozat  

Az elnökség egyhangú szavazással határozott a Budapest Konferencia (sorozat) 

megrendezéséről. A konferencia előkészítésével kapcsolatban javaslat készül (előadók, téma)  

Felelős: Becker Gábor 

Határidő: 2010. február 19. 

 

 

E-2010/12. (02.11.) sz.  Elnökségi határozat  

Az Elnökség egyhangú határozattal döntött Finta József építész által a Budapest konferencia 

sorozat eseményeként tartandó előadás és az azt követő vitaest megszervezéséről a BME-n, 

meghívottak: ÉTE tagjai. Téma: Budapest jövőkép.  

Felelős: Dérné Ficze Judit 

Határidő: 2010. március 23-24. 

 

E-2010/13. (02.11.) sz.  Elnökségi határozat  

Senior Találkozó, vetítéssel összekötött rendezvény megszervezése március 26-án a SZIE 

YMÉK helyszínén. 

Felelős: Hajdu Miklós 

Határidő: 2010. március 26. 

 

 

E-2010/14. (02.11.) sz.  Elnökségi határozat  

Az Elnökség határozatot hozott az FTC területén készülő fejlesztéshez kapcsolódó, elsősorban 

a belső területeket érintő hallgatói tervpályázat kiírására. Hallgatói tervezői pályázat 

előkészítése. 

Felelős: Becker Gábor 
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E-2010/15. (02.11.) sz.  Elnökségi határozat  

Az Elnökség a 2009. októberi Építésszervezési és Építéstechnológia konferencia sikere miatt 

úgy döntött, hogy a konferenciát 2010. október utolsó csütörtökén megrendezi. A korábbi 

döntéssel ellentétben nem nemzetközi, hanem országos jellegű konferenciát szervez.  

Felelős: Hajdú Miklós 

Határidő: 2010. október 28. 

Ennek oka az, hogy a szervezésnek 2009. novemberében kellett volna megindulni, amire az 

egyesület belső helyzete miatt nem volt lehetőség.  

 

 

E-2010/16. (02.11.) sz.  Elnökségi határozat  

Az elnökség egyhangúan elhatározta, hogy megvizsgálja az ÉTE minősítő szervezetként 

intézményi jogosultságához jutásának lehetőségét. 

Felelős: Becker Gábor 

Határidő: 2010. március 15. 

 

E-2010/17. (02.11.) sz.  Elnökségi határozat  

Az Egyesület Elnöksége 2010. II. félévétől a Hírmondó elektronikus megküldésével kívánja a 

tagságot tájékoztatni. Ugyancsak elektronikus tájékoztatás keretében történik az Elnökségi 

határozatok nyilvánosságra hozása is. 

Megvizsgálandó a tagság mekkora hányada nem tud elektronikus úton információt fogadni. A 

márciusi Hírmondóban egyeztető adatlapot kell kiküldeni az adatok pontosítása miatt. 

Felelős: Dérné Ficze Judit  

Határidő: 2010. április 30. 

 

E-2010/18. (02.11.) sz.  Elnökségi határozat  

Az Elnökség felkéri Sényi Gábor főtitkárt a 2010. év gazdasági tervének elkészítésére, különös 

tekintettel a folyóiratokkal kapcsolatos kiadásokra. 

Felelős: Sényi Gábor főtitkár 

Közreműködik: Hajdu Miklós 

Határidő: 2010. február 26. 

 

E-2010/19. (02.11.) sz.  Elnökségi határozat  

Az ÉTE Évkönyv 2009 kiadvány az Építők napi rendezvénysorozat (2010. június eleje) idején 

jelenik meg. 

Felelős: Sényi Gábor 

 

E-2010/20. (02.11.) sz.  Elnökségi határozat  

Az Elnökség egyhangúan elfogadta Kocsis Tamás javaslatát az Egyesület rövid és hosszú távú 

stratégiájának megalkotására, a célok megfogalmazására, melyet a 2010. évi 

Küldöttközgyűlésen kíván a tagsággal elfogadtatni. 

Felelős: Sényi Gábor 

Határidő: 2010. április 30. 

 

E-2010/21. (02.11.) sz.  Elnökségi határozat  

LOGO- és arculat pályázat kerül kiírásra április hónapban. 

Felelős: Becker Gábor 

Határidő: 2010. április 1. 
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Egyebek 

 

Az Elnökségi ülések időpontja: minden hónap 2. csütörtök 13 óra. 

Szakosztályvezetőkkel és Regionális vezetőkkel kibővített elnökségi ülés 2 havonta. 

 

Az Elnök végezetül megköszönte az aktív és konstruktív részvételt, majd az elnökségi ülést 

berekesztette. 

 

 

Budapest, 2010. február 11. 

 

 


