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TISZTELT  ÉTE  TAG!

A Hírmondó mellékleteként küldjük azt a csekket, 
amivel rendezheti 2012. évi tagdíját. 

Kérjük, hogy a befizetéssel
mihamarabb újítsa meg ÉTE tagságát.

EGYÉNI TAGDÍJAK 2012. 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 2012. MÁRCIUSI
programok,  illetve tájékoztatók

   leadási határideje: 2012. FEBRUÁR 15.

Kiadja az ÉPÍTÉSTUDOMÁNYI EGYESÜLET
Felelős kiadó: Dr. Nagyunyomi-Sényi Gábor

Felelős szerkesztő: Dr. Nagyunyomi Sényi Gábor
Szerkesztő: Dérné Ficze Judit

Készült: 570 példányban
Nyomda: Keskeny és Társai Nyomdaipari Kft.

Felelős vezető: Keskeny Árpád

http://www.eptud.org/
mailto:info@eptud.org
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EMLÉKEZTETŐ
az Építéstudományi Egyesület 2012.  január 12-i

kibővített elnökségi üléséről

Résztvevők: dr. Becker Gábor, dr. Hajdu Miklós, Kocsis Tamás, dr. Magyar Zoltán,
dr. Nagyunyomi-Sényi Gábor,

Meghívottként: Ábrahám Ferenc, Hollai Pál, Mezei László, Sztermen Péter
Dérné Ficze Judit, Sferle-Baranyai Tímea, 

Az  Egyesület  elnöksége  az  alábbi  témákat  tárgyalta  és  az  alábbi  határozatokat 
hozta.

Napirendek előtt dr. Nagyunyomi-Sényi Gábor és Hollai Pál megemlékezett Száva 
Istvánról,  aki  2011  decemberében  elhunyt.  Száva  István  az  Építész  szakosztály 
vezetőségi  tagja,  az  ÉTE  örökös  tagja  volt.  Emlékét  az  Egyesület  kegyelettel 
megőrzi.

2012. évi költségvetés
Semmelweis  Ferenc  részletes  ismertetést  adott  a  2012.  évi  költségvetési  terv 
munkaanyagában foglaltakról, a bevétel-kiadás adatairól. Az elnökség által javasolt 
kiegészítésekkel kéri a Felügyelő Bizottságot, hogy véleményét alakítsa ki és azt 
küldje  meg.  Az  elnökség  a  költségvetés  elfogadása  után  a  munkatársak 
béremeléséről további egyeztetést tart.

Gazdálkodási aktualitások és kutatási szerződések
Nagyunyomi-Sényi  Gábor tájékoztatást  adott  arról,  hogy  jelenleg  a  Fővárosi 
Vízművekkel,  a  Fővárosi  Csatornázási  Művekkel,  a  KEVIÉP  Kft.-vel  van 
folyamatban kutatási szerződés. 
Tájékoztatta  továbbá  az  elnökséget,  hogy  a  BME-én  bérelt  területből  a  82.  sz. 
termet költségcsökkentés miatt az Egyesület leadja. Ez ügyben levelet írtunk a BME 
rektorának, melyben kértük a bérleti szerződés módosítását. Egyben kérelmeztük, 
hogy az Egyesület által 2010. évben, a III. em. 82. teremben végzett teljes felújítási  
munkálatok költségeit az Egyesület fennálló tartozásából engedjék el.
Nagyunyomi-Sényi Gábor ismét felvetette, hogy az elnökség tagjainak legalább 4-4 
céget kell megkeresni ÉTE jogi tagok toborzása ügyében!
Javasolja,  hogy  Becker  Gábor,  Magyar  Zoltán  és  Nagyunyomi-Sényi  Gábor 
személyes találkozót kezdeményezzen a BME Építés- és műszaki karok dékánjaival 
ÉTE-BME együttműködés tárgyában.

E-2012/1. (01.12.) sz. Elnökségi határozat
Az  Elnökség  egyhangúan  elfogadta  az  1.  és  2.  napirendi  pontokat,  azzal  a 
megjegyzéssel,  hogy  amennyiben  szükséges,  a  2012.  évi  költségvetési  tervet 
módosítják.
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Magyar Építőipar Kiadó Kft.
Hajdu Miklós elmondta, hogy sikerült a Magyar Építőipar c. újság anyagi helyzetét 
stabilizálni.  Az  ÉTE  tartozás  megoldására  készített  egy  „Üzletrész  átruházási 
szerződés”-t, melyben a SZIE venne 10% tulajdonrészt az ÉTE üzletrészéből. Ezt a 
lehetőséget  a  BME  és  más  felsőoktatási  intézmények  számára  javasolja 
előterjeszteni.

E-2012/2. (01.12.) sz. Elnökségi határozat
Az  Elnökség  egyhangúan  elfogadta  Hajdu  Miklós  beszámolóját  és  egyben 
megbízza, hogy az „Üzletrész átruházási szerződés”-t véglegesítse.

Frontál Holding – ÉTE  üzletrész adás-vételi szerződés
Hajdu  Miklós tájékoztatást  adott  az  ügy  jelen  állásáról.  Felajánlotta,  hogy 
személyesen jár el a Frontál Holding vezérigazgatójánál a peren kívüli megegyezés 
ügyében.
Nagyunyomi-Sényi Gábor javaslata, hogy dr. Fülöp Zoltán ügyvéd úr képviselje az 
Egyesületet a peres ügyben, lehetőleg peren kívüli megegyezésre törekedve.

E-2012/3. (01.12.) sz. Elnökségi határozat
Az Egyesület elnöksége egyhangú szavazással elfogadta, hogy a Frontal Holding – 
ÉTE üzletrész adás-vétel peres ügyében az Egyesületet dr. Fülöp Zoltán képviselje.

Küldöttközgyűlés
Nagyunyomi-Sényi Gábor tájékoztatása alapján Gerencsér László elnöki tisztségéről 
való  lemondása  miatt  Tisztújító  Küldöttközgyűlést  kell  összehívni.  A  Tisztújító 
Küldöttközgyűlés időpontjára 2012. február 21. csütörtök 14:30 órát javasolja.
A Jelölő Bizottság tagjainak felkérő levelet kell készíteni munkájuk megkezdéshez.

E-2012/4. (01.12.) sz. Elnökségi határozat
Az Elnökség egyhangúan megszavazta a Tisztújító Küldöttközgyűlés időpontját: 
2012. február 21. kedd 14:30.

Konferenciák
Hollai  Pál  tolmácsolja  Bank Lajos  javaslatát,  hogy negyedévenként  szervezzünk 
profitorientált konferenciákat.
Az Építéskivitelezési Szakosztály a Magyar Mérnöki Kamarával közösen szervez 
konferenciát  „Mérnökök  az  országépítésért,  a  fenntartható  fejlődésért”  címmel, 
2012. február 16-án a BME Dísztermében.
Az ÉTE Építésmenedzsment és technológia konferencia ismét megrendezésre kerül.
Gépész konferencia szervezésére Magyar Zoltán tesz javaslatot.
Nagyunyomi-Sényi  Gábor  javaslata,  hogy  minden  Szakosztály  szervezzen 
konferenciát.

Elnökségi ülések időpontja:
Minden hónap második csütörtök 13 óra.
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ÉPÍTÉSKIVITELEZÉSI SZAKOSZTÁLY
Időpont: 2012. február 16. (csütörtök) 1000 – 1800

Helyszín: 1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3. BME „K” épület Díszterem 
Téma: "Mérnökök az országépítésért a fenntartható fejlődésért" c. 

konferencia. A Kreatív Magyarország, Mérnöki Tudás múltja és 
jelene brüsszeli kiállításhoz kapcsolódóan

10:00-10:10 Konferencia megnyitása: Dr. Nagyunyomi-Sényi Gábor főtitkár, ÉTE
10:10-10:30 Mérnökök a megújuló építésügyben

Az épített környezet fejlesztése, a közigazgatás és az építési szabályozás átalakuló 
rendszere
Dr. Szaló Péter helyettes államtitkár, Belügyminisztérium

10:30-10:50 Mérnöki alkotások, fejlesztési eredmények és tervek a Fővárosban
A mérnökök szerepe a problémamegoldásokban, a tervalternatívák kidolgozásában 
és optimalizálásukban  
Tarlós István főpolgármester, Budapest

10:50-11:10 Fenntartható fejlődést szolgáló EU támogatású projektek
Megcélzott prioritások és építési feladatok, pályázatok és megbízások új dimenziói
Nagy Róbert főigazgató, Regionális Operatív Program Irányító Hatóság  
(ROP IH)

11:10-11:30  Építési vállalkozások alkalmazkodó képességének fejlesztése és támogatása
A magas színvonalú mérnöki tudás az építőiparban, építési piac és foglalkoztatás 
Tolnay Tibor elnök, ÉVOSZ 

11:30-11:45 A Mérnöki Tudás tapasztalatcseréjének fóruma 
Az ÉTE szerepe és feladatai az építőipar fejlesztésében, a megszerzett tudás és 
tapasztalatok disszeminációjában  
Dr. Hajdu Miklós főiskolai tanár, az ÉTE alelnöke

11:45-12:00 Építésgazdasági stratégia alapjai
Noll Tamás elnök, Magyar Építész Kamara

12:00-12:15 Kreatív Magyarország múlt és jelen
A kiállításon bemutatott Mérnöki alkotások. Mérnöki tevékenység a katasztrófa 
elhárításban. A Mérnöki Kamaránál mozgósítható humán erőforrások
Kassai Ferenc elnök, Budapesti és Pest megyei Mérnöki Kamara

12:15-13:30 SZÜNET alatt a Kreatív Magyarország brüsszeli kiállítás megtekintése a 
BME aulájában

13:30-15:45 A 2011. évi Építőipari Nívódíj nyertes pályázatainak ismertetése

15:45-16:00 Szünet

16:00-16:20 Költség, vagy megtakarítás? 
Az értékelemzés (Value Engineering) alkalmazása az infrastrukturális beruházások 
előkészítésében
Fodor Árpád ügyvezető, MICROVA Bt.           

16:20-16:40 Magyar építési piaci trendek 
Gáspár Anna BUILDECON, ÉTE Építész Szakosztály elnöke 
Magyar építési piaci trendek

16:40-17:40 Zárszó, a konferencia összefoglalása. 
ÉTE Építéskivitelezési Szakosztály stratégiája, szinergikus hatások aktivizálása az 
építésügyben 
Bank Lajos ÉTE Építéskivitelezési Szakosztály elnöke 
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BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI SZERVEZET
Időpont: 2012. február 16. (csütörtök) 11ºº óra
Találkozás:  Miskolc Villanytelepi strandfürdő előtt
Téma:           A Selyemréti-Villanytelepi strandfürdő építés közbeni látogatása

A városi strand átépítési évek óta húzódó szerencsétlen közbeszerzési 
eljárások  sorozatos  kudarca  után  végre  dűlőre  jutott,  az  építkezés 
megkezdődött, s ha az előzetes tervek igaznak bizonyulnak, ez év késő 
nyarán a közönség birtokba is veheti a létesítményt.

Tervező: JATERV Kft. Miskolc, 3531 Győri kapu 24/B 
felelős tervező: Jászai Péter + 36-46-505-367

Kivitelező:    Hajduép Debrecen, felelős ép.vezető: Nagy Róbert, +36-20-591-2150
Beruházó: Miskolc mj. Város Polgármesteri Hivatala Miskolc
Felelős:   Ferenczy József Géza elnök, mobiltelefon: +36-30/2284-268
Házigazda: Brindza József titkár, mobiltelefon: +36-20/9583-840

ÉPÍTÉSKIVITELEZÉSI SZAKOSZTÁLY - SENIOR KLUB
Időpont: 2012. február 22. (szerda) 14ºº óra
Helyszín: ÉTE tárgyaló (BME "K" épület III. emelet 82.)
Téma: Pannonhalma nívódíjas épületeiről: VIATOR étterem és borbár 
Előadó: Beck Sándor beruházási osztályvezető
Szervező: Balázs Lajosné Lukátsy Katalin +36-70/943-1846 

Kérjük előzetes jelentkezését az ÉTE titkárságán leadni.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk egy szerény büfé mellett!

BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI SZERVEZET 
Időpont: 2012. február 23. (csütörtök) 16ºº
Helyszín: Civil Ház, Miskolc, Széchenyi u. 19. Weidlich udvar IV. emelet 
Téma: ÉTE Klub – Miskolc mj. Város építőipari helyzetképe
 Felelős: Brindza József titkár, mobil: +36-20/9583-840 
 Házigazda: Ferenczy József Géza elnök, mobil: +36-30/2284-268

PROGRAMELŐZETES

ÉPÍTÉSKIVITELEZÉSI SZAKOSZTÁLY
Időpont: 2012. március 02. (péntek) 1430

Helyszín: 1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3. BME „K” épület III. em. 82. 
ÉTE tárgyaló

Téma: Projektmenedzser előadás sorozat 1. és 2. előadása
Előadó: Gillyén Péter (projektmenedzser/konstrukciós főmérnök): 

Az Észak-Budapesti szennyvíztisztító telep iszapkezelés/biogáz 
fejlesztési projekt (esettanulmány)
Kocsis Tamás (PlanDoc Tanácsadó Kft. ügyvezető igazgató): 
Tervszolgáltatási folyamatok kialakítása és működtetése fővállalkozó 
szemszögéből

Szervező: Szádeczky-Kardoss Gábor titkár, mobil: +36-20/492-7018 vagy 
+36-20/241-854, e-mail: szadeczky_kardoss_gabor@yahoo.com 
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ÉPÍTÉSKIVITELEZÉSI SZAKOSZTÁLY - SENIOR KLUB
Időpont: 2012. március 28. (szerda) 14ºº óra
Helyszín: ÉTE tárgyaló (BME "K" épület III. emelet)
Téma: Skócia, Írország I. rész 
Előadó: Mikó Imre (277-6338 vagy +36-20/356-9094)
Szervező: Balázs Lajosné Lukátsy Katalin +36-70/943-1846 

Kérjük előzetes jelentkezését az ÉTE titkárságán leadni.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk egy szerény büfé mellett!

ÉPÜLETVILLAMOSÍTÁSI SZAKOSZTÁLY
Időpont: 2012. április 18. (szerda) 11ºº óra
Helyszín: HUNGEXPO K ÉPÜLET Konferenciaközpont Nagyterem
Téma: Villamos és Gépész nap a 2012. évi Construmán 

A Villamos- és Épületgépészek Napja keretében az MMK – MEE – 
ÉTE közös  szervezésében  kerül  lebonyolításra  a  VILLAMOS-
GÉPÉSZ Szakmai Nap, amely az elmúlt években is nagy szakmai 
érdeklődésre  számított  a  kiállító-  és  a  vásárlátogató  szakemberek 
körében.
A rendezvény szakmai érdekessége, hogy a két szakma mind erősebb 
és szorosabb közelsége, átjárhatósága miatt mindkét szakmát művelő 
szakembereknek egyaránt szóló előadások lesznek hallhatók.
A  kreditpontokat  gyűjtő  szakemberek  itt  is  bővíthetik 
„gyűjteményüket”.

Moderátor: Dési Albert

Előadások:

1.     Épületgépészek és Épületvillanyszerelők közös munkája
        Előadó: Dr. Chappon Miklós és Kovács István

2.     Vezetékrendszerek és csőhálózatok létesítésének tűzvédelmi vonatkozásai
        Előadó: Kruppa Attila  

3.     Látni és láttatni az épület belső világát
        Előadó: Virágh Zoltán

4.     Energiatakarékos világítás
        Előadó: Nádas József 

5.     Épületek energetikai felülvizsgálatának új EU és hazai 
követelményrendszerei
        Előadó: Dr. Magyar Zoltán

6.     A villámvédelem mindkét szakmát érintő újdonságai
        Előadó: Dr. Fodor István
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Épületlátogatás – Szakmai program

2011.  december  02.-án  épületlátogatást  szervezett  az  ÉTE  Építéskivitelezési 
Szakosztálya a Budapest XI. ker. Fehérvári út 45. számú  Művelődési Ház és 42 
lakásos  lakóépület generálkivitelezésének  és  befejező  szakipari  munkáinak, 
valamint  a  színházterem  befejező  szakipari-belsőépítészeti  munkáinak 
megtekintésére. Az  épületlátogatáson  a  megjelent  több  mint  50  fő  érdeklődő 
szakembert  a  Generálkivitelező  Propszt  Szerkezetépítő  Kft. felelős  műszaki 
vezetője, Wéber György vezette körbe részletes szakmai ismertetéssel.      
Az ingatlanfejlesztést a BHG F-45 Kft. beruházó-építtető hajtotta végre.

         

Fotókat készítette: Szádeczky-Kardoss Gábor

Az FMHáz egy modern, fiatalos ház a Fehérvári és a Tétényi út környéki, családi 
házas övezetben, mégis közel a pezsgő városhoz. Nem csak a környezetük teszi 
vonzóvá az FMHáz otthonait: szinte valamennyi lakás déli fekvésű, variálható belső 
kialakításuknak köszönhetően pedig minden igényt kielégítenek. Több lakásból ra-
gyogó panoráma nyílik a környékre. Az FMHáz mögött megbízható beruházó, és 
komoly szakmai tapasztalatokkal bíró kivitelezők állnak, így a lakások nem csak 
szépek és kellemesek, hanem egyben kiváló minőségűek is. A felhasznált anyagok 
és a kivitelezés egyaránt igényes, magas színvonalú, ez pedig hosszú távon is bizto-
sítja az értékállóságot. Az épület többszintes, monolit vasbeton pillérvázas, tégla ki-
töltő falazatú szerkezetű épület. A pinceszint felett földszint, öt emelet és egy hato-
dik visszahúzott emelet készül 2 exkluzív penthouse lakással. Az épületben egy lép-
csőház csak a lakókat szolgálja ki. 
Az épület  emeleti  szintjein a  falak vakolt  felülettel  készülnek,  a  mélyebb falsík 
váltásnál színben elkülönülten. A vakolat anyagában színezett, nem éghetőanyagú, 
hőszigetelésre felhordott, ún. dryvit-rendszerű nemes vakolat. 
A Művelődési  Ház homlokzatára növényzetet futtatnak majd. Színházi termének 
befejező szakipari munkái megkezdődtek és ezeket részletesen megtekintették az 
épületlátogatáson megjelent érdeklődő szakemberek.

  Szádeczky-Kardoss Gábor okl. építészmérnök
Építéskivitelezési Szakosztály titkára
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Szakmai fórum

A  FŐVOSZ/IPMA  Projektmenedzsment  Klub 2011.  12.  1-jén  a  BETONÚT 
Szolgáltató és Építő Zrt. Székház (Bp. XIII. Pannónia utca 59-61.) vezérigazgatói 
tárgyalójában tartotta  fórumdélutánját.  Tárnoki  Péter,  a  FŐVOSZ (Fővállalkozók 
Magyarországi Szövetsége) főtitkára kedves figyelmességgel előrehozott mikulásnapi 
csoki figurákkal és kitűnően összeállított előadásokkal lepte meg a résztvevőket. Az 
első  előadást  Kocsis  Tamás, a  PlanDoc  Tanácsadó  Kft.  ügyvezető  igazgatója 
tartotta  “Tervszolgáltatási  folyamatok  kialakítása  és  működtetése  fővállalkozói  
szemszögből”  címmel,  a  második  előadást  Gillyén  Péter 
projektmenedzser/konstrukciós  főmérnök  “Az  észak-budapesti  szennyvíztisztító  
telep iszapkezelés/biogáz fejlesztési projekt” címmel tartotta. Az Építéstudományi 
Egyesületet  az  Építéskivitelezési  Szakosztály  titkára,  Szádeczky-Kardoss  Gábor 
okl. építészmérnök képviselte. Az előadások szakmailag érdekesek és látványosak 
voltak.

Kocsis  Tamás,  a  PlanDoc  Tanácsadó  Kft.  igazgatója  részletesen  ismertette  a 
kifejlesztett tervszolgáltatási folyamatokat és azok működtetését, vetített ábrákkal 
szemléltette a számítógépes folyamatok alkalmazását. A jelenlévő építész-építőipari 
szakemberek  gyakorlati  kérdéseket  tettek  fel  az  előadással  kapcsolatban,  ezeket 
megvitatták Kocsis  Tamással  is,  aki  részletesen válaszolt  a  gyakorlatias  szakmai 
hozzászólásokra.

Gillyén  Péter  projektmenedzser-konstrukciós  főmérnök  részletesen  bemutatta  az 
észak-budapesti  szennyvíztisztító  telep  iszapkezelés-biogáz  fejlesztési  projekt 
megvalósítását,  az egyes munkafázisokat színes fényképfelvételekkel illusztrálva. 
Az igen érdekes szakmai előadás közben és után a jelenlévő szakemberek szakmai 
kérdéseket  tettek  fel  az  előadónak  a  projekt  megvalósításával  kapcsolatban, 
amelyekre Gillyén Péter részletesen és szakszerűen válaszolt. 

        
Fotókat készítette: Csényi Sándor

Ezek a szakmai előadások nagyon fontosak az építőipar mai helyzetében, hozzájárulnak az 
építőipari szakemberek továbbképzéséhez és szakmai kapcsolatok teremtéséhez, bővítéséhez.

Szádeczky-Kardoss Gábor
okl. építészmérnök
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IN MEMORIAM 
Száva István építész (1921-2011)

Miskolcon  született  1921-ben.  A  Budapesti  Műszaki  Egyetemen  tanult,  1950-ben 
diplomázott jeles eredménnyel, az egyetem történetében először ipari épület témában. 
1950-52:  az  Általános  Géptervező  Intézetben  építésztervező,  majd  osztályvezető  lett. 
Olyan, eredetileg hadiüzemnek létesült gyárak tervezésében vett részt, mint a jászberényi 
Lehel,  a  téglási  Hajdú,  a  Sajóbábonyi  Vegyiművek,  az  ikladi  Műszergyár,  a  gödöllői 
Nehézgépgyár,  a  budapesti  Finommechanikai-gyár.  1952-54:  a  Középgépipari  Építő 
Vállalatnál építésvezető, majd főmérnök volt – az előzőleg általa megtervezett hadiüzemek 
építésénél.  1954-85:  a  Vegyiműveket  Tervező  Vállalatnál tervező,  osztályvezető,  majd 
szakági főmérnök, főépítész. Feladata volt egész ipartelepek építését komplexen, magas 
színvonalon megtervezni és művezetni képes 350-400 fős kollektíva létrehozása, hazai és 
külföldi vegyipari, petrolkémiai és gyógyszeripari gyárak építéstervezésének irányítása (pl. 
a  TVK  Lakkfestékgyára,  a  Taurus  Gumigyár  Kalander-csarnoka  és  Köpeny-raktára,  a 
debreceni Műanyag-feldolgozó gyár, a „fémmunkás” BNV-én felépült kiállítási pavilonjai, 
a  Compack  sótároló  csarnoka  stb.)  Úttörője  volt  a  vegyiparban  a  rendszer-szemléletű 
építés megalapozásának  és  kifejlesztésének,  ennek  eredményeként  jöttek  létre  a 
gyógyszeripari  típus-csarnokok,  a  többcélú  vázszerkezet,  a  laboratóriumi  típusépület  és 
típus-berendezés, a szabadalmazott ÜPÉ könnyűszerkezetek, a szabadba telepített üzemek 
rendszerei stb. 
Mindemellett  tudását  igyekezett  megosztani:  BME  Ipari  Építészeti  Tanszékén  külső 
előadó, gyakorlatvezető, továbbképző tanfolyamokat szervezett,  előadásokat tartott.  Élen 
járt  a  korszerű  gondolatok  elterjesztésében,  így  a  Versenytárgyalásos  Vállalkozási 
Rendszer hazai meghonosításában. 
1989-ben a Közlekedési, Hírközlési és Építésügyi Minisztérium kollégiumának tagjaként 
társszerzője  és  szerkesztője  volt  a  Tőkebefektetéssel  járó  fejlesztés  folyamata  c. 
tanulmánynak, és a „Beruházások folyamata” c. könyvnek. 1990-96-ban közreműködött az 
új  építési  törvény  és  az  OÉSZ/OTÉK  kidolgozásában.  Publikációi közül  a 
legjelentősebbek:  A  Survey  of  Industrial  Buildings  in  Hungary,  A  trópusok  ipari 
épületeinek  sajátosságai,  Ipari  beruházások  kézikönyve,  The Nitrogen Industry  general 
layout  rules,  Ipari  beruházások előkészítése  és lebonyolítása,  Műanyagok használata  az 
építésben, Betonok és falazatok korrózió elleni védelme, Ipartelepek rekonstrukciója, A 
beruházások folyamata. 
Több nyelven kiválóan beszélt,  külföldön sok helyen tevékenykedett  (a Szovjetunióban 
vegyipari  létesítmények,  Calcuttában  a  Chlorocid-gyár,  Vietnamban  a  Penicillin-gyár 
tervezésében, egy távol-keleti gyógyszergyár létesítésében stb.)
Rendszeresen  tartott  előadásokat nemzetközi  konferenciákon  és  a  Royal  Institution  of 
Structural  Engineers-nél.  Tagja  volt  a  Budapesti  Építészkamarának,  a  Magyar 
Építőművész Szövetségnek. Az ÉTE-nek 1950 óta volt tagja, a Választmányban, illetve az 
Építész Szakosztály vezetőségében dolgozott  (1981: Alpár-díj,  2001: ÉTE Érdemérem). 
Az építőipar minőségi, mesterségbeli elismerését kezdettől feladatának tekintette. 1994 óta 
az  Építőipari  Mesterdíj  Alapítvány Kuratóriumának elnöke volt,  sok éven át  vezette az 
Építőipari Nívódíj bizottság munkáját. 
Nagy  tisztelet,  megbecsülés  övezte  munkáját,  szerénységét,  életvitelét,  emberi 
kapcsolatait,  gondolatait,  tanácsait.  A  barátságára,  a  vele  való  kapcsolatra  mindenki 
kitüntetett büszkeséggel emlékezhet.

Hollai Pál
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IN MEMORIAM
Dr. Magyar József okl. építészmérnök (1930-2011)

Kedves  kollégánk,  2011.  november  3-án  elhunyt.  Szomorú  kötelességünk 
emlékezni együttműködésünkre, az együtt töltött munkásévekre.
A Budapesti Műszaki Egyetemen1952-ben szerzett építészmérnöki oklevelet. 1974-
ben  egyetemi  doktori  címet  szerzett,  2002-ben  megkapta  az  Arany-diplomát. 
Szakmai  pályafutását  az  IPARTERV-ben  gyakornokként  kezdte,  majd  1954-56 
között a győri Hild József Építőipari Technikum mérnök tanára volt. Ezt követően a 
Győri  Tervező  Vállalat  építész-statikus  tervezőjeként  dolgozott.  Részt  vett  több 
szép és nehéz tervezési feladat megoldásában többek között a RÁBA mozi – ma 
Richter Hangversenyterem – bonyolult tartószerkezeti tervezésében. 

1960-70 között a Győri Állami Építőipari Vállalat Műszaki Főosztályát vezette. Ez 
az  időszak  az  iparosított  építési  rendszerek  kibontakozása,  az  új  technológiák 
bevezetésének  ideje.  Kiemelkedő  szerepe  volt  az  új  építési  szemlélet  szellemi 
meghonosításában  és  gyakorlati  kialakításában,  a  műszaki  fejlesztés 
folyamatosságának  biztosításában,  az  iparszerű  termelés  megszervezésében  és 
megindításában.  1970-72  között  a  Győr  Megyei  Beruházási  Vállalat  főmérnöke 
volt, újabb szakterülettel, újabb szakmai látókörrel bővültek ismeretei. 
1972-ben nevezték ki  a  Győri  Tervező Vállalat  műszaki-igazgatói  munkakörébe 
/főmérnök/.  A  Vállalat  az  Ő  műszaki-igazgatósága  alatt  vált  a  Régió,-  Észak-
Dunántúl-  meghatározó  tervezői  központjává.  Ezidőben  fejlesztették  tovább  a 
lakóépületek  panelos  típusterveit,  és  alakították  ki  az  oktatási  és  egészségügyi 
alapfokú  intézmények,  közellátó  kereskedelmi  egységek  létesítésének  korszerű 
technológiáját a GYŐRVÁZ előregyártott vasbeton vázszerkezetet. A GYŐRVÁZ 
építőelemek megalkotása és tipizálása természetesen a GYÁÉV gyártástechnológiai 
adottságait  figyelembe  véve  és  fejlesztve  valósult  meg.  A  szerkezet  tervezési 
feladatait  --országosan előremutató példaként--  a  Tervező Vállalat  és  a GYÁÉV 
által közösen működtetett „Komplex Tervező Irodák” létesítésével, oldották meg. 
1985-ben, már az új vállalatvezetési rendszer, --a Vállalati Tanácsok létrejöttével-- 
pályázat  útján  választották  meg  a  cég  igazgatójává.  A  tisztséget  1990-es 
nyugdíjazásáig  töltötte  be.  Dr.  Magyar  József  az  építésügy  szinte  minden 
szakterületén,  sokoldalú  tevékenységet  végzett.  Kiváló  mérnöki  képességei 
kiemelkedő vezetővé tették, munkatársai példaképként tisztelték.

Az  Építőipari  Tudományos  Egyesületben  is  kiváló  munkát  végzett,  20  éven 
keresztül  az  Egyesület  Főtitkár-helyettese  volt.  A  vidéki  egységek 
megszervezésében, a szakmai színvonal emelése és a tudományos tartalom növelése 
területén elévületlen érdemei voltak, amelyeket magas kitüntetésekkel: Alpár Érem 
és Díj, MTESZ Díj Eötvös Loránd Életműdíj formájában ismert el a szakma.

Halála  váratlan  és  fájdalmas,  mind  kollégái,  mind  családja  számára.  Emlékét 
megőrizzük.

Molnár Pál
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IN MEMORIAM
Torcom Boriszné Szalféter Júlia okl. építészmérnök (1927 - 2011)

1927-ben született Budapesten. Az építészmérnöki oklevelét a Budapesti Műszaki 
Egyetemen 1950-ben kapta meg. Gazdag és eredményes élete során végig a hazai 
építőipar területén dolgozott, mint kivitelező, majd tervező. 
1950-ben Budapesti  Gyárépítő Kivitelező Vállalatnál  építésvezetőként  dolgozott. 
Irányítása alatt készült el az Óbudai Hajógyár átépítése, korszerűsítése és egyes új 
épületei.  
1952-től a vállalat 22 es Tröszt néven működött tovább, ahol a 22/2 számú vállalat 
főmérnökévé nevezik ki. Irányításával számos budapesti gyár – így a Ganz-Mávag, 
a Fémtömegcikk Gyár,  a  Kőbányai Gyógyszergyár,  az Ikarus,  és  több kis  üzem 
rekonstrukciója és felépítése valósul meg. A nagy szakmai és szervezési gyakorlatát 
a tervezés területén kívánja kamatoztatni, ezért a Tröszt tervezési osztályára kérte 
az  áthelyezését,  ahol  főépítészként  ipari  épületek,  trafóházak,  kazánházak,  gyári 
épületek tervezését végezte. 
1959-1983-ig Budapesti Városépítési Tervező Vállalat (BVTV)-nál irodavezetőként 
lakótelepek, kereskedelmi épületek komplett tervezését végezte, illetve irányította. 
A  vállalati  munkáján  kívül  szabadidejében,  majd  nyugdíjasként  folyamatosan 
foglalkozott magántervezéssel, ipari épületeket és társasházakat tervezett.

Az  ÉTE-nek,  ezen  belül  az  Épitéskivitelezési  Szakosztálynak  1950  óta  tagja, 
mondhatjuk, hogy alapító tag. Kiemelkedő szakmai munkásságát Népköztársasági 
Érdemrend ezüst  fokozatával,  az ÉVM Kiváló Dolgozó kitüntetéssel,  valamint a 
Munka  Érdemrend ezüst  fokozatával  díjazta  a  szakma.  2000-ben aranyoklevelet 
kapott,  majd 2010-ben az Egyetem Szenátusa gyémántdiploma adományozásával 
ismerte el a szakmai tevékenységét.
Emlékét a szakma nagy tisztelettel megőrzi.

ÉTE Építéskivitelezési Szakosztály

Emlékeztetjük Önöket arra, hogy 
személyi jövedelemadójuk 

1%-át felajánlhatják az Egyesület javára.

Az Egyesület adószáma: 19815651 – 2 – 41
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