Emlékeztető
Építéstudományi Egyesület
Kibővített Elnökségi ülés
2010. március 11.
Jelen vannak: Gerencsér László, dr. Becker Gábor, Fetter Zsolt, Kocsis Tamás,
dr. Nagyunyomi Sényi Gábor, dr. Magyar Zoltán,
Meghívottként: Ábrahám Ferenc, Bank Lajos, Mezei László
Gerencsér László köszöntötte a kibővített ülés résztvevőit.
Sényi Gábor tájékoztatta az Elnökség tagjait az előző ülésen hozott határozatokban
foglalt feladatok teljesítéséről, egyes projektek állásáról:
Budapest Konferencia-sorozat előadásai:
2010. március 23. Dr Finta József előadása a BME-n (beszélgetőpartner: Balázs
Mihály építész)
2010. április 20. Nagy Béla városépítész
2010. május 18. – témajavaslatot várunk. Ötlet: közlekedés, infrastruktúra
Senior program 2010. március 26. 14:00 SZIE Ybl Miklós Építéstudományi Kar
NCA pályázat beadásra került.
Ügyvezetői pályázat honlapon kiírásra került.
Építésszervezés és technológia konferencia 2010 – A Kivitelezési Szakosztály
együttműködést ajánl a konferencia szervezési munkájában, elsősorban a konferencia
technológia témakörhöz kapcsolódó előadásaihoz.
FTC tervpályázat kiírásához kapcsolat: Sztankov Attila.
Stratégia – március 20-i határidővel érkeznek a javaslatok.
Március 11-i napirendek
Sényi Gábor főtitkár javaslatot tett a 2 havonta tartandó kibővített elnökségi ülések
meghívott résztvevőire. Ennek megfelelően Ny-Magyarország régió képviseletében
Mezei László, K-Magyarország régió képviseletében Sztermen Péter, a szakosztályok
képviseletében pedig Bank Lajos urak vegyenek részt az üléseken.
E-2010/22. (03.11.) sz. Elnökségi határozat
Az elnökség tagjai egyhangú szavazással elfogadták a 2 havonta esedékes kibővített
elnökségi ülésen az Elnökség tagjain kívül Mezei László, Sztermen Péter és Bank Lajos
urak tanácskozási joggal történő részvételét.
Arch TV újraindítása
A jelenlévők egyetértettek abban, hogy a TV+honlap sikere érdekében szükséges
meghatározni mind a működtetés célját (mit kívánunk elérni), a működtetés technikai
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kérdéseit, valamint a médiumok egymás közti munkamegosztását egyaránt (lapok,
hírmondó, elektronikus médiumok).
A honlap és a tv ideiglenes működtetésére Kocsis Tamás felajánlotta, hogy az
ideiglenes honlap fejlesztését barter ügylet keretében az érdekeltségi körében működő
cég vállalja, cserébe reklámfelület biztosítását kéri. Így a fejlesztés néhány százezer
forintos költségét az Egyesület megtakaríthatja. Az Egyesület költségvetését csak a
szerver-bérlés költsége terheli.
Dr Becker Gábor kapcsolata révén technikai háttér tekintetében (video megosztó) ajánl
segítséget.
A honlap idegen nyelvű változata biztosíthatja az átjárást más, honlapokkal. (Dr.
Magyar Zoltán pl.: www.buildup.eu)
Feladatok:
Szakosztályok, régiók összeállításában: Mit szeretnének kommunikálni az ÉTE-média
segítségével.
A TV újraindításával kapcsolatos teendők koordinálásáért felelős: Sényi Gábor főtitkár
E-2010/23. (03.11.) sz. Elnökségi határozat
Az Elnökség tagjai egyhangú szavazással elfogadták Kocsis Tamás elnökségi tag
felajánlását az ideiglenes honlapra vonatkozóan oly módon, hogy a honlap fejlesztési
költségének elengedése fejében a fejlesztő cég reklámfelülethez jut az Egyesület
honlapján.
A jelenlévők egyetértettek abban, hogy a TV+ honlap végső változatának arculatához
pályázat kerül majd kiírásra.
E-2010/24. (03.11.) sz. Elnökségi határozat
Az Elnökség egyhangú szavazással döntött az Egyesület új logojának pályázat útján
történő megtervezéséről. Feladat: A pályázati kiírás összeállítása.
A kiírás elkésztéséért felelős: Fetter Zsolt
Egyetemi Szervezetek
A PollackExpo-n tett látogatás alkalmával a kapcsolatfelvétel megtörtént a PTE
Pollack Mihály Építési Kar Hallgatói Önkormányzatával.
További megkeresni tervezett intézmények: Győr, Miskolc, Debrecen
Hallgatói szakosztályok bevonása az Egyesület munkájába
A Kivitelezési szakosztály 3 főt (hallgatói szakosztályok tagjai közül) meghív a
Szakosztály vezetőségébe.
A hallgatói szakosztályok képviselői kérik a szakosztályok vezetőit, hogy a
szakosztályok rövid bemutatkozását juttassák el.
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E-2010/25. (03.11.) sz. Elnökségi határozat
Az Elnökség egyhangú szavazással elfogadta a javaslatot, hogy a Diploma díj
pályázati kiírás módosításra kerüljön, ezzel a BME hallgatói is pályázni tudjanak. A
pályázat díjazása kapcsán az alábbi döntés született:
Az eddigi gyakorlatnak megfelelően kategóriánként oklevél, ezen felül 1 db Fődíj 70
eFt, valamint 1-1 db 2. ill. 3. helyezett 40-40 eFt értékben kerül odaítélésre.
2010. évi Gazdasági terv, az Egyesület gazdálkodása
A jelenlévők egyetértenek abban, hogy az Egyesület gazdasági stabilizálása érdekében
a költségelemek racionalizálásával egyidejűleg növelni kell a bevételeket, melynek
lehetőségei:
- reklámbevételek
- pályázati bevételek
- konferencia-bevételek
E-2010/26. (03.11.) sz. Elnökségi határozat
Az Elnökség egyhangú szavazással elfogadta az elnökségi meghívóval előzetesen
megküldött, a 2010. év gazdálkodásáról szóló tervet.
MTESZ tartozás
Dr. Gagyi Pálffy András úrral személyes találkozó keretében vizsgáljuk a rendezés
lehetőségét.
Építők Napja 2010
A Főtitkár tájékoztatta a jelenlévőket a 2010. évi Építők napi előkészületekről.
Az Építők Napja ünnepség 2010. június 04. 10:00
Helyszín: Vasas Székház Bp. VIII. Magdolna u. 5-7.
Az ÉTE vállalta a műsor megszervezését és az értesítéseket, meghívók nyomtatását, az
ÉVOSZ biztosítja a vendéglátást, a Szakszervezet a terembérletet.
Az ÉTE részéről történő köszöntő beszédre dr. Hajdu Miklóst javasolja az Elnökség.
A szakosztályi és regionális vezetők 2010. április 6.-ig a Díj Bizottság felé küldjék
meg a díjazottakra vonatkozó javaslatukat.
Az Elnök végezetül megköszönte az aktív és konstruktív részvételt, majd az elnökségi
ülést berekesztette.
kmf
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