
 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A TARTALOMBÓL: 

 
 Elnökségi ülés – jegyzőkönyv 

2018. október 18. 

 

 Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Szervezet – 

OMBKE Nyugdíjas Baráti Társaság 

Munkácsy Mihály Krisztus-trilógiájának megtekintése 

2018. november 8.  

 

 Építéstudományi és Projektmenedzser Szakosztály  

Projektmenedzser előadássorozat 

131.-132. előadása 

2018. november 9. 1500 – 1830  
 

 Építéskivitelezési Szakosztály – ÉTE Klub 

Mikó Imre előadása (Olaszország nagykörút  

3. rész) 

2018. november 16. 1530 - 1800 
 

 Építéstudományi és Projektmenedzser Szakosztály  

Projektmenedzser előadássorozat 

133.-134. előadása 

2018. november 30. 1500 – 1830  
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É P Í T É S T U D O M Á N Y I   E G Y E S Ü L E T 

Székhely: 1027 Budapest, Fő u. 68.  
Telefon/fax: 06-1 201-8416 e-mail: info@eptud.org ugyvezeto@eptud.og internet: www.eptud.org 

Kereskedelmi és Hitelbank: 10200830 – 32310281 – 00000000  
Titkárság: 1095 Budapest IX., Mester u. 87. III. em. 315. (KÉSZ Udvarház) 

 
 

 

EGYÉNI TAGDÍJAK  
 

 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 
 
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Felelős szerkesztő: Uhrinyi Balázs főtitkár 
Szerkesztő: Dérné Ficze Judit 

A 2018. december havi 
Hírmondóban megjelenő 

programok, hírek, tájékoztatók 

   leadási határideje: 2018. november 26. 

mailto:info@eptud.org
mailto:ugyvezeto@eptud.og
http://www.eptud.org/
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2018. OKTÓBER-NOVEMBER   EGYESÜLETI HÍREK 

 

Jegyzőkönyv 

az Építéstudományi Egyesület 2018. október 18.-i elnökségi üléséről 

 

Résztvevők: Jelenléti ív szerint. 

Helyszín: Kész Mester Irodaház (1095 Budapest, Mester u. 87. III. em.) tárgyalóterem. 

 

Nagyunyomi-Sényi Gábor megnyitja az ülést. Megállapítja, hogy az Elnökség (a 

megjelentek száma alapján) határozatképes.  

 

I. ÉTE gazdálkodás 
 

Dévai Zoltán tájékoztatja az elnökséget, hogy a kiadásaink a tervben lévő 

irányelvek alapján alakulnak, a bevételeink köszönhetően a Szakértő iroda 

működésének várhatóan a tervezett értékek felett alakulnak.  

Nagyunyomi-Sényi Gábor tájékoztatást ad arról, hogy előzetesen egyeztetett 

szempontok alapján a Laterex Építő Zrt.-vel kötöttünk egy kutatási szerződést, 

amelyben több alvállalkozó is részt vesz. A Laterex Építő Zrt. részére felajánljuk a 

Tudás Partnerséget. 

 

Magyar Építőipar gazdasági helyzete 
 

Nagyunyomi-Sényi Gábor elmondja, hogy az Egyesület sajátjának tekinti a Magyar 

Építőipar folyóiratot és fontosnak tartja, hogy a folyóirat nullszaldós, önfenntartó 

legyen.  

Nagyunyomi-Sényi Gábor véleménye szerint nem tudja fenntartani magát a lap, ha 

csak tudományos cikkeket jelentetnek meg. Akkor tudja fenntartani magát a lap, ha 

hirdetéseket közöl. Kéri, hogy a szerkesztő bizottság elnökével közösen, a 

következő elnökségi ülésre készítsen egy rövid (1 év) és egy középtávú (5 év) 

tervet, a lap gazdasági terveiről. Ezekben a tervekben konkrétan legyen 

megfogalmazva, hogy az elnökségtől milyen segítségre van szüksége a szerkesztő 

bizottságnak. 

Magyar Építőipar ügyvezetője elmondja, mint ahogy azt már többször közölte az 

elnökség tagjaival, a folyóirat szerkesztőségében mindenki egyet ért azzal, hogy a 

lap fenntartása csak hirdetésekkel oldható meg. Határozottan elutasítja azt a 

véleményt, hogy a kiadó elzárkózik a hirdetések megjelentetésétől, mint ahogy a 

legutolsó számban is volt rá példa. Tudomásul kell venni, hogy az előző ügyvezetés 

alatt drasztikusan lecsökkentett megjelenési példányszám (300 példány körül) 

valamint az elmúlt évek rendszertelen megjelenése elfeledtette a cégekkel a 

lapunkat. Újra értékessé kell tennünk magunkat a hirdetők felé, ami egy többlépcsős 

folyamat során tud csak megvalósulni, melynek első lépéseit megtettük.  

Megújult arculattal és tartalommal jelenleg emelt, 1000 példányban jelenik meg a 

folyóirat. Jelenleg azon dolgozik a szerkesztő bizottság, hogy nemzetközi minősítést 

szerezzen a lap, ezzel fokozza a publikálási szándékot a szakma tudományos 

szereplőiben. 
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2018. OKTÓBER-NOVEMBER   EGYESÜLETI HÍREK 

 

Magyar Zoltán a Magyar Épületgépészet c. folyóirat felelős kiadója elmondja, hogy 

az előfizetői díj jó, ha a postaköltséget fedezi. Internetes előfizetést hoztak létre. 

Javasolja a Magyar Építőiparnak is, hogy internetes kiadása is legyen. 

Dévai Zoltán tájékoztatja az elnökséget, hogy a folyóirat online elérhető. 1 év 

csúszással bárki számára ingyenesen, online előfizetés esetén megjelenést követően 

azonnal. A kiadó honlapja azonban elavult, mind arculati, mind strukturálisan is 

megújításra szorul, ami azonban forrás igényes. 

 

II. Bizottságok 
 

Dévai Zoltán tájékoztatja az elnökséget, hogy minden bizottság (Felügyelő 

Bizottság, Etikai Bizottság, Díjbizottság) megtartotta alakuló ülését és elnököt is 

választottak. 

Nagyonyomi-Sényi Gábor kéri a bizottsági elnökeit, hogy készítsenek éves 

munkatervet, készítsék el a Szervezeti és Működési Szabályzatukat, valamint 

számoljanak be az eddig végzett feladatokról december 14-én az elnökségi ülésen. 

 

III. Rendezvények 
 

Szádeczky-Kardoss Gábor részletesen elmondja, hogy az Építéstudományi és 

Projektmenedzser Szakosztály 2018-ban mennyi konferenciát, előadássorozatot 

szervezett. Tájékoztatást ad a 2019-ben megrendezésre kerülő konferenciákról és 

előadássorozatokról is. 

Molnár Dénes szintén beszámolt az Építéskivitelezési Szakosztály 

épületlátogatásairól és az ÉTE Klub által szervezett előadásokról, amit Mikó Imre 

tart. 

Magyar Zoltán tájékoztatja az elnökséget, hogy az ASHRE a BME-én tart előadást 

október 30-án. 

 

IV. 2019. évi programok ÉTE 70 éves 
 

Dévai Zoltán javasolja, hogy az ÉTE 70. évfordulója kapcsán 2019-ben egész évben 

legyenek rendezvények. Javasolja ÉTE Évkönyv kiadását; a korábbi elnökök, 

főtitkárok részvételével kerekasztal beszélgetést; konferenciák, illetve Pecha-Kucha 

előadások szervezését. A Tudás Partnerek részvételével a Construma kiállításon 

kerekasztal megbeszélést lehetne összehívni, a Nívódíj konferencián, az Építők 

Napja rendezvényen szintén felhívni a figyelmet az ÉTE 70. éves jubileumára. 

Bükkösi Raymond javasolja a fiatalok részére verseny kiírás meghirdetését 

buszmegálló tervezés témakörben. 

Lipcsei Gábor javaslata, hogy az ÉTE 70 éves évfordulójára a KÉSZ csoport 

készítsen egy új arculatot. 

Molnár Dénes az ÉMI-vel közös konferencia szervezését javasolja. Ez ügyben 

vegyük fel a kapcsolatot Füleky Zsolt helyettes államtitkárral és Dauner Márton 

ÉMI vezérigazgatóval. 

Magyar Zoltán javasolja, hogy az ÉTE kapcsolódjon be a Solar Decathlon szakmai 

munkájába, pl. véleményezés, vagy a zsűriben legyen ÉTE tag. 
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2018. OKTÓBER-NOVEMBER   EGYESÜLETI HÍREK 

 

Az ÉTE 70 keretében javasolt programötleteket mindenki küldje meg Dévai Zoltán 

részére. 

 

V. ÉTE hallgatói szakosztályok 

 

Dévai Zoltán tájékoztatja az elnökséget, hogy Becker Gábor megbeszélést folytatott 

a BME hallgatói szakosztállyal, akik nem kívánnak tovább dolgozni az ÉTE-ben, 

mint hallgatói szakosztály. 

Lipcsei Gábor kéri, hogy a BME hallgatói szakosztály részre kiadott technikai 

eszközöket kérjük vissza. 

 

VI. REHVA tagság 

 

Nagyunyomi-Sényi Gábor tájékoztatja az elnökséget, hogy Nagy Gyulával az 

MMK elnökével tárgyalást folytatott a REHVA tagsággal kapcsolatosan, és az a 

megállapodás született, hogy az MMK kifizeti a REHVA tagdíjat. 

 

VII. Egyebek 

 

Nagyunyomi-Sényi Gábor tájékoztatja az elnökséget, hogy megtörtént a beszélgetés 

a Településrendezési Szakosztály vezetőivel az általuk beadott javaslattal 

kapcsolatosan. A legutóbbi elnökségi ülésen meghozott határozatnak megfelelően 

az egyesület szervezeti felépítésén nem kívánunk változtatni. A Településrendezési 

Szakosztály működéséhez szükséges új, aktív tagok keresésében, beléptetésében az 

Elnök valamint az Elnökség felajánlja segítségét.  

 

Semmelweis Tamás véleménye, hogy az elnökségi ülések 13 órai kezdése nagyon 

korai, későbbi időpont megjelölését javasolja. 

 

Nagyunyomi-Sényi Gábor kéri az elnökség tagjait, hogy jelenjenek meg az 

elnökségi üléseken. Felszólítja a titkárságot, hogy készítsen egy nyilvántartást, ami 

összesíti, hogy az elnökségi ülésekre meghívást kapott személyek mikor jelentek 

meg, kimentésüket kérve nem-, vagy nem jelentek meg az üléseken. 

 

Dévai Zoltán  

ügyvezető 
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2018. OKTÓBER-NOVEMBER     PROGRAMOK 

 

BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI SZERVEZET –  

OMBKE NYUGDÍJAS BARÁTI TÁRSASÁG 

Időpont: 2018. november 8. (csütörtök) 13
30 

Helyszín: Debrecen Déri Múzeum, 4026 Debrecen, Déri tér 1. 

Találkozás: Miskolc, Tiszai pályaudvar Kandó tér 8
30 

Téma: Munkácsy Mihály Krisztus-trilógiájának megtekintése 

Munkácsy Mihály világhírű Trilógiája többször szerepelt a 

képzőművészeti kiállítások repertoárjában. A mű 2 darabja a debreceni 

Déri Múzeum tulajdonában van, a 3. egy amerikai gyűjtőé volt. A 

magyar állam hosszú éveken át alkudott a hiányzó darab megvételéről, 

ami végül is sikeresen zárult, a teljes sorozat véglegesen magyar 

tulajdonba került.  

Házigazda: Sóvágó Gyula OMBKE titkár, mobil: +36-30/502-5363 

Felelős: Ferenczy József Géza, mobil: +36-30/2284-268 

  Csiky Emil, mobil: + 36-70/224-1259 

Megjegyzés: Útközben ebédelünk, költsége előreláthatólag 2.000.-Ft 

 

 

ÉPÍTÉSTUDOMÁNYI ÉS PROJEKTMENEDZSER SZAKOSZTÁLY  

Időpont: 2018. november 9. (péntek) 15
00

 

Helyszín:  BME Budapest XI. Műegyetem rkp. 3. II. em. 11. 

Téma:  Projektmenedzser előadássorozat 131.-132. KREDIT PONTOS 

előadások (MÉK 2018/) 

Előadó: Papp József értékesítési munkatárs: A „Miska huszár” projekt 

megvalósítása vasbetonból 
Spránitz Ferenc betontechnológus szakmérnök: A 200 kg/m

3
 acélszál-

adagolású UHPC betonok kapcsán a mai és a jövőbeni betonos 

szabványokról, csúcstechnológiákról 

Szervező:  Szádeczky-Kardoss Gábor elnök, mobil: +36-30/905-2014, 

  e-mail: szadeczky.kardoss.gabor@gmail.com  
 

 

ÉPÍTÉSKIVITELEZÉSI SZAKOSZTÁLY – ÉTE KLUB 

Időpont: 2018. november 16. (péntek) 15
30

    

Helyszín:  BME, Budapest XI. Műegyetem rkp. 3. „K” épület II. em. 11. 

Téma:  Olaszország nagykörút (3. rész) – vetítettképes KREDIT PONTOS 

előadás (2018/) 

Előadó:  Mikó Imre okl. építész, gazdasági mérnök tart előadást az országban 

megtett körútjáról. Az előadáson röviden ismerteti az ország 

történelmét, földrajzát és a mai hétköznapi életet.  

Szervező:  Mikó Imre, e-mail: miko.imre39@gmail.com   

ÉTE titkárság, telefon: (1) 201-8416, e-mail: info@eptud.org 

Kérjük előzetes jelentkezését az ÉTE titkárságán. Minden érdeklődőt 

szeretettel várunk egy szerény büfé mellett! 

 

 

mailto:szadeczky.kardoss.gabor@gmail.com
mailto:miko.imre39@gmail.com
mailto:info@eptud.org
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2018. OKTÓBER-NOVEMBER   PROGRAMOK 

 

BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI SZERVEZET ÉTE KLUB 

Időpont: 2018. november 28. (szerda) 16
00 

Helyszín: Miskolc, Széchenyi u. 54. Szomjas Szerda Kávézó 

Téma: Megemlékezés halottainkról 

Felelős: Ferenczy József Géza ÉTE B.-A.-Z. megyei elnök, mobil: +36-30/2284-268 

 

ÉPÍTÉSTUDOMÁNYI ÉS PROJEKTMENEDZSER SZAKOSZTÁLY  

Időpont: 2018. november 30. (péntek) 15
00

 

Helyszín:  BME Budapest XI. Műegyetem rkp. 3. II. em. 11. 

Téma:  Projektmenedzser előadássorozat 133.-134. előadásai 

 KREDIT PONTOS előadások (MÉK ) 

Előadó: Szulyovszky László építészmérnök: A Radon feldúsulás építésbiológiai 

kockázatai a lakó- és közösségi épületekben, a kapcsolódó ártalmak 

ismertetése 
Spránitz Ferenc betontechnológus szakmérnök: Gondolatok a betonok 

használati élettartamra való méretezéséről 

Szervező:  Szádeczky-Kardoss Gábor elnök, mobil: +36-30/905-2014, 

  e-mail: szadeczky.kardoss.gabor@gmail.com  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:szadeczky.kardoss.gabor@gmail.com
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2018. OKTÓBER-NOVEMBER   HÍREK 

 

A MAGYAR ÉPÍTŐIPAR 2018/4. SZÁMÁNAK TARTALMÁBÓL 
 

Becker Gábor: A Szerk. Tisztelt Olvasó! – A szakma becsülete 

Szeles Péter: Minősítések, és ami mögöttük van 1. rész – Fűrészáruból szerkezeti fa 

Dr. Bakonyi Dániel – Dr. Bencsik Balázs – Dr. habil Dénes Levente: A 

természetes szellőzés lehetőségei ablakfelújítás vagy ablakcsere után 

Dr. Matolcsy Károly – Zajáros Anett: Az épületfelújítások során alkalmazható 

burkolatrendszerek áttörő megoldásai 

Dr. Horváth Péterné: Zofahl Lőrincz építőmester 

Dr. Nacsa János: Alpár Ignác síremlékének felújítása 

Év háza 10: Tíz év kincsei egy könyvben 

50 éve írtuk. Makóné Zöldy Sarolta: Szerkezeti részletek, csomópontok hibái 

Dr. habil Stocker György: Kommentár Makóné Zöldy Sarolta „Szerkezeti 

részletek, csomópontok hibái” címmel, 50 évvel ezelőtt megírt cikkéhez 

 

További információ: www.magyarepitoiparkiado.hu 

 

 

A MAGYAR ÉPÜLETGÉPÉSZET 2018/9. SZÁMÁNAK TARTALMÁBÓL 
 

Dr. Szalay Zsuzsa – Kiss Benedek: Az épületekben felhasznált energiahordozók 

primerenergia-tényezője: mennyi az annyi? – 1. rész 

Erdei István: Okos technológiák megjelenése a szivattyútechnikában. 2. rész 

Polgár Eszter: Airvent – Intelligens klíma- és légtechnikai rendszermegoldások 

Sircz János: Az Épületgépészeti Múzeum kincseiből: Kata-hőmérő 

A TOSHIBA ESTIA levegő-víz hőszivattyú termék-családja az új Monobloc 

használati melegvíz készítő modelleknek köszönhetően ütőképes termékekkel bővül 

Kardos János: Magyarország legnagyobb irodaháza, a TELEKOM székház is a 

Carriert választotta 

Bezzeg Pál – L. Szabó Gábor: Téli gyakorlati fa fűtőérték meghatározása házi 

mérés alapján 

Kovács István: Légkomfort a lakótérben 

Lánczi János: Levegő-víz hőszivattyú – a rohamosan terjedő fűtési megoldás 

Kovács Zoltán: HMV készítés könnyedén, higiénikusan IDM hőszivattyúkkal 

Tégy az egészségre káros zaj ellen! 

Parsch Ádám: Takarékoskodjunk az energiával – új lehetőség légtechnikai 

rendszerek optimalizálására 

Szakmai hírek 

 

További információ: www.epgeponline.hu 
 

http://www.magyarepitoiparkiado.hu/
http://www.epgeponline.hu/

