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2006. ÁPRILIS     EGYESÜLETI ÉLET 
Egyesületi élet    

 EMLÉKEZTETŐ/JEGYZŐKÖNYV 
a 2006. február 21-i Elnökségi ülésről 

 
Jelen vannak: Takácsy Gyula elnök, Bittmann Ernő, Kovács Sándor, Dr. Magyar Zoltán, 

Dr. Nagyunyomi Sényi Gábor, Posgay Csaba, László László 
Távolmaradását jelezte: Dr. Jancsó Gábor, Ábrahám Ferenc  
Meghívottak részéről jelen volt:  Bodri Irén, Dr. Balázs György, Dr. Bartos Sándor 
 
Az Elnökség a kiküldött meghívóban szereplő napirendek szerint végezte munkáját.  

1) Először az ÉTE Mediátori (Közvetítői) Szolgálat 2005 évi beszámolóját értékelte. Dr. 
Balázs György elnök tájékoztatásából kiderült, hogy a Szolgálat megfelelő 
felkészültséggel rendelkezik az építőipari jogviták peren kívüli rendezéséhez. A 
Szolgálat tevékenységének széles körű megismertetése érdekében – még az  
I. félévben – egy konkrét ügyben bemutató tájékoztató megtartását tervezik. Az előadó 
kérte az Elnökséget, hogy az esetleges megrendelő építőipari fő- és alvállalkozókkal 
történő kapcsolat kialakításában nyújtsanak segítséget. A vitát követően az Elnökség a 
következő határozatot hozta. 

 E-06/02.21-1. sz. határozat 
 „Az Elnökség a Mediátori Szolgálat 2005 évi tevékenységéért elismerését fejezi ki, és 

támogatja a 2006 évre tervezett elképzeléseket. Egyidejűleg felkéri az Építőipari 
vállalatok vezetőit, hogy jogviták esetén – azoknak bírósági útra terelését megelőzően – 
tájékozódjanak az ÉTE Mediátori Szolgálat igénybevételének lehetőségéről.” 

2) Takácsy Gyula elnök tájékoztatást adott az Épületgépészeti Kiadó Kft. 2006. február 15-
i taggyűlés döntéseiről. Ennek alapján 2006. december 31-ig két ügyvezető megosztva 
látja el a teendőket: Mészáros Ferenc ügyvezető továbbra is ellátja a főszerkesztői 
feladatokat és Dr. Magyar Zoltán pedig a Kft. működésével és gazdálkodásával 
kapcsolatos ügyekért felel.  

3) A 3. napirend keretében Dr. Bartos Sándor a főtitkárral történt előzetes egyeztetés után 
kezdeményezte a Mérnöki Létesítményi és Közműépítési Szakosztály újjászervezését, 
tekintettel a mélyépítési szakterület kiemelt jelentőségére. Javasolta, hogy megfelelő 
előkészítés után tartsunk választást és „Mély- és Közműépítési Szakosztály” néven 
alakuljon meg és aktivizálódjon a korábbi szervezeti egység. Az előadó hangsúlyozta 
még az országos rendezvények fontosságát és a mélyépítéssel foglalkozó civil 
szervezetekkel való együttműködést is.  

 E-06/02.21-2. sz. határozat 
 „Az Elnökség egyetért Dr. Bartos Sándor tagtársunknak a Mérnöki Létesítményi és 

Közműépítési Szakosztály újjászervezésére tett javaslatával és kéri, hogy az új 
vezetőségre vonatkozó személyi javaslatokat terjessze elő.” 

4) A 4. napirend tárgyalása során László László főtitkár tájékoztatást adott a 2006 évi 
központi munkatervhez és az Alapszabály tervezethez beérkezett véleményekről, 
javaslatokról: 
• A 2006 évi munkatervhez a szervezeti egységek részéről összesen  

11 (4 regionális és 7 szakosztályi) javaslat érkezett, többségében helyi 
rendezvényekre vonatkozóan. 

(folytatás a következő oldalon!) 
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• A november 28-i keltezésű Alapszabály tervezetre összesen 9 szervezeti egységtől 
érkezett javaslat. A beküldött javaslatok mintegy fele részben  általánosságokat 
tartalmaztak, kivételt képez az Építéskivitelezési Szakosztály és a Honvédségi 
Szakosztály javaslata. 

 
 Az Alapszabály szerkesztés gyorsítása és a széles körű további egyeztetés érdekében 
László László főtitkár javasolta Kádár Zoltán úr vezetésével egy Alapszabály Szerkesztő 
Bizottság létrehozását. Az előzetes egyeztetés figyelembevételével az Elnökség az alábbi 
határozatot hozta. 
E-06/02.21-3. sz. határozat 
„Az Alapszabály korszerűsítése érdekében az Elnökség Alapszabály-szerkesztő 
Bizottságot hoz létre, melynek elnöke Kádár Zoltán, tagjai: Bittmann Ernő, Kovács 
Sándor, Posgay Csaba, Dr. Jancsó Gábor és László László. A Bizottság a 2006. áprilisi 
Elnökségi ülésen adjon tájékoztatást a munka állásáról.” 
 
5) Az Egyebek napirend keretében László László főtitkár tájékoztatta az Elnökséget az 

elmúlt időszak eseményeiről és a tervezett intézkedésekről: 
• a 2005-ös Építési Évkönyv kiadásának előkészítéséről, 
• a 2006. március 22-24-i, „Alpár Ignác emlékeinek nyomában” szlovákiai szakmai 

út előkészítéséről.  
• A CONSTRUMA Nemzetközi Építőipari Szakkiállítás kísérőrendezvényéről, a 

2006. április 4-i ÉTE konferencia előkészítéséről. 
 
Az emlékeztetőt összeállította: László László főtitkár 
 

************************* 
 
 

SZAKMAI VITA ÉS ÁLLÁSFOGLALÁS 
„Magasházak a városi szövetben” 

megbeszélés sorozatról 
 

Az Építéstudományi Egyesület Építész és Településrendezési Szakosztályai figyelemmel kísérik az 
építészeket, várostervezőket érintő aktuális szakmai törekvéseket, problémákat. Civil szervezetként vesznek 
részt új jogszabályok véleményezésében, egyes kiemelt témákban (építészeti tervpályázatok, PPP 
konstrukciók, magasházak, stb.) szakmai vitákat, kerek asztal konferenciákat rendeznek, és állásfoglalásaikat 
nyilvánosságra hozzák. Így az elmúlt év november 15-én „Magasházak a városi szövetben” címmel 
nyilvános szakmai vitán neves városrendezők és építőművészek fejtették ki álláspontjukat jelentős szakmai 
hallgatóság aktív részvételével. A vita során szakmailag kiérlelt és hasznosítandó gondolatok kerültek 
nyilvánosságra, melyeket az Építéstudományi Egyesület Építész és Településrendezési Szakosztályai az itt 
következő „Nyilatkozat”-ban foglalt össze. Nyilatkozatukat 2006. március 1-jén átadták Dr. Schneller 
Istvánnak, Budapest főépítészének azzal a kéréssel, hogy az abban foglaltakat vegye figyelembe a Budapesti 
Városrendezési és Építési Keretszabályzat időszerű módosításánál. 
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NYILATKOZAT 
a magasházakról 

Az Építéstudományi Egyesület Építész és Településrendezési Szakosztályai az elmúlt 
hetekben nyilvános fórumok, valamint szakmai műhelyek állásfoglalásai alapján elemezték 
új magasházak megjelenésének feltételeit Budapesten. Városrendezők, építőművészek, 
főépítészek fogalmazták meg érveiket e sokakat érintő kérdésben annak érdekében, hogy a 
hatályos rendelkezések kívánatos változását megfelelően előkészítsék. A fővárosban álló 
kéttucat 65-80 méteres házhoz hasonló magasságú épület létesítését ugyanis 2002. óta 
Fővárosi Közgyűlési rendelet tiltja, melynek szakmai megalapozottságát kikezdte az európai 
nagyvárosok gyakorlata, továbbá a hazai építészek és ingatlanfejlesztők kiérlelt koncepciói. 
A változtatás időszerű. Szakértőink – többek között dr. Finta József akadémikus, Albrecht 
Ute városrendező, dr. Nagy Béla építész-városrendező, Z.Halmágyi Judit építész – 
tanulmányait elemezve kikristályosodott néhány alapvető megállapítás, amelyek 
figyelembevétele nem megkerülhető sem az építésügy állami irányításáért, sem a főváros 
fejlesztéséért felelősök számára. 
1. Budapest versenyképességének megőrzéséhez szükséges az európai nagyvárosok 

proaktív fejlesztési és magas minőségű városépítészeti tevékenységének megismerése, 
eredményeinek átültetése a hazai gyakorlatba a jogszabályok és a szakmai irányítás 
terén. 

2. A nagyváros kompakt fejlesztése közérdek, a nagyvárosi régió térszerkezetébe jól 
integrálható városrészek, központok és épületegyüttesek ugyanis alkalmasak a 
társadalmi kohézió és a környezettudatos építés erősítésére, az egyéni közlekedés 
visszaszorítására. 

3. A főváros kialakult városképét, morfológiáját az újabb 50-100 méter magas épületek 
gazdagítanák, a városkontúrt izgalmas karakterrel cizellálnák, új értéket teremtenének. 

4. A magasházakat csoportosan, a településszerkezeti adottságok kibontásával és az azt 
befogadó városszövetben kívánatos elhelyezni. 

5. A magasházak építészeti jel szerepe különösen sikeres lehet a város(rész) központok 
helyének megjelölésére, kiemelten közhasznú funkciók és terek együttes kialakítására. 

6. A magas épületek építészeti megformálásának minőségét tervpályázatokkal, valamint a 
szakma és a városlakók irányában rendhagyó nyitottsággal szükséges megalapozni. 

7. A magasházak tömegarányait legalább 1:3 (szélesség/magasság) aránnyal kell tervezni – 
figyelemmel a 8-900 m2-es alapterületű szintekre, valamint a csoportos elhelyezés 
kompozíciójára. 

8. A korábban dokumentált település-morfológiai, városképi elemzések, módszertan 
felhasználásával készüljön javaslat új fővárosi szabályozásra a magasházak létesítéséről, 
amely beépülhet a Budapesti Városrendezési és Építési Keretszabályzat felülvizsgálati 
folyamatába, továbbá – amennyiben indokolt – az Országos Településrendezési és 
Építési Követelmények módosításába. 

9. Az Építéstudományi Egyesület – mint országos civil szervezet – részt kíván venni a 
magas épületek budapesti létesítése újraszabályozásának szakmai előkészítésében. 

 
Gáspár Anna Zábránszkyné Pap Klára 

az Építész Szakosztály vezetője a Településrendezési Szakosztály vezetője 
e-mail: anna.gaspar@buildecon.com e-mail: papklara@dunakanyar.net 
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Rendezvények 
 
Rendező: Helyszín:    
ÉPÍTÉSTUDOMÁNYI EGYESÜLET Budapesti Vásárközpont  
 „K” épület Konferencia Központ 
 II. em. nagyterem 
 Időpont: 
 április 4. (kedd) 1000 óra 
  
 

„ÉPÍTÉSÜGY MA ÉS HOLNAP” 
KONFERENCIA  

 
Program: 

1000 óra Köszöntő - Takácsy Gyula ÉTE elnök 

1005 óra Megnyitó előadás - Borsi László elnök, OLÉH 

1020 óra Az építésügyi szabályozás mai helyzete 
  Előadó: Kovács Imre főosztályvezető (OLÉH) 

1045 óra Energiatanúsítvány magyarországi bevezetése 
  Előadó: Fritz Péter vezető főtanácsos (OLÉH) 
 
1110-1140 óra   kávészünet 
 
1140 óra Panelépületek felújítása  
  Előadó: Csider László főosztályvezető (OLÉH) 

1205 óra Az építőipar mai gondjai 
  Előadó: Tolnay Tibor ÉVOSZ elnök 

1230 óra Az építésügy lehetőségei a II. Nemzeti Fejlesztési Tervben 
  Előadó: Dr. Baráth Etele miniszter 

1300 óra Zárszó - Takácsy Gyula ÉTE elnök 
 

A konferencia  ingyenes, de a  részvételi  szándékot kérem jelezni. 
 
Az építésügyi szakma megerősítése iránt felelősséget érző kollégákat a Szervező Bizottság 
szeretettel várja a konferenciára 
    
   Kovács Sándor elnök, 70/517-4130  
   Dr. Szántó Imréné titkár, 201-8416 
   Dr. Meszléry Celesztin, 20/935- 0017 

   László László, 30/221-4833 
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Rendező:    Helyszín: 
BÉKÉS MEGYEI SZERVEZET  Csaba Center 
    Békéscsaba, Andrássy u. 37-43. 
    Időpont:  
    április 4. (kedd) 1500 óra 
 

ÉPÜLETLÁTOGATÁS 
Budapest Bank Colcenter kialakítása a Csaba Center Bevásárló Központ 

parkolóházának III. emeletén 
 

Előadó:  Laczó Szabolcs ügyvezető igazgató, Csaba Center 
               Gyenge Mihály projektmanager  

Rendezvényfelelős:  Szabados Béla  30/965-9949 

************************************************************************** 

Rendező: Helyszín:  
Sz.-Sz.-B. MEGYEI SZERVEZET  EGÚT Rt.  
 Nyíregyháza, Kállói úti irodaház
 Időpont:  
 április 5. (szerda) 1600 óra 
  

HELYSZÍNI LÁTOGATÁS  
 
Program:  
M-3-as nyíregyházi déli elkerülő szakasz – Görbeháza autópálya megvalósítása 

Előadó: Csufor Sándor projektvezető  

Az irodaház a korábbi ÉPSZER irodák nyugati oldalán van.  
Minden érdeklődőt tisztelettel várunk.  
 
Felelős szervező:  Názon Gyula   42/313-951  

************************************************************************* 

Rendező: Helyszín: 
CSONGRÁD MEGYEI SZERVEZET és Technika Háza  
- a Csongrád Megyei Építész Kamara, Szeged, Kígyó u.4. Nagyterem 
- Csongrád Megyei Mérnöki Kamara Időpont:  
 április 7. (péntek) 1000 óra  
 

SZAKMAI ELŐADÁS  
az Építési törvény 2006. február 13-án elfogadott módosításából eredő feladatok 

 
Előadó:  Magyar Mária osztályvezető, OLÉH 
  Ráth György osztályvezető, OLÉH 
 
Az előadásokat szakmai konzultáció követi. (folytatás a következő oldalon!) 
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A gyors lebonyolítás érdekében kérjük kérdéseiket írásban feltenni szíveskedjenek. 
 
Szervező: Pappné Tombácz Ildikó  20/219-1309,  pappne.ti@polghiv.szeged.hu 
 
A törvénymódosítás szövege a Magyar Közlöny 2006/26.  számában  megjelent. 
 
************************************************************************* 

 
Rendező: Helyszín: 
ÉPÍTÉSZ SZAKOSZTÁLY  Magyar Tudományos Akadémia 
Magyar Vizuális Bizottsága Bp. V., Roosevelt tér 9. 
 Időpont:   
 április 7. (péntek) 1400 óra 
 
 

KIHELYEZETT TUDOMÁNYOS ÜLÉS 
Tudományos módszertan a tervezésben és a felsőoktatásban 

 
Résztvevő testületek: 
- MTA Jövőkutatási Bizottsága 
- MTA Vizuális Környezeti Albizottság 
- MTESZ-ÉTE Magyar Vizuális Bizottsága 
 
Meghívott: 
Zöld Gyűrű Alapítvány Elnöksége 
 
Az évek során nyert tapasztalatok azt mutatják, hogy a kutatásokat, fejlesztéseket elkezdő 
fiatal értelmiségi réteg, ideértve természetesen a végzős építész és mérnök diplomásokat is, 
vagy a PhD-t végzőket, nem rendelkeznek a tudományos kutatás módszertani elemeivel. 
Pedig az érintett diplomások 6-7%-a a kutatás területein maradnak. 
 
A hozzávetőlegesen 110 hazai felsőoktatási intézmény – néhány kivételtől eltekintve – nem 
építette be oktatási rendjébe a tudományos módszertan alapismereteit sem. 
Erre igyekszik a tanácskozás megközelítéseket ajánlani.  
 
Előadók:  Dr. Nováky Erzsébet 
                 Dr. Gidai Erzsébet 
                 Dr. Gáborjáni Péter 
 
Szervező:  Dr. Gáborjáni Péter  246-4480 
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Rendező:   Helyszín: 
ÉPÍTÉSKIVITELEZÉSI SZAKOSZTÁLY Bp. VII. Royal Szálló 
   Időpont:  
   április 11. (kedd) 1400 óra 
 

ÉPÜLETLÁTOGATÁS 
a Royal Szálló felújított fürdőjénél 

 
Harmadik alkalommal, most már a műszaki átadás megkezdésekor látogathatunk el a Royal 
Szállóval szomszédos lakóépület alagsorában kialakított, most felújított és korszerűsített 
fürdőbe. 
 
A létesítményt bemutatja:  Kispéter László projektvezető 
                  Carinthia Hotel Royal, Budapest 

Találkozás:  a Royal Szálló főbejáratánál az Erzsébet korúton 

Szervező:  Alex Ágnes  20/941-5107 

************************************************************************** 

Rendező:   Helyszín: 
SZOMBATHELYI SZERVEZET és Építész Klub Fészek terem 
- a Vas Megyei Építész Kamara Szombathely, Malom u. 6. 
   Időpont: 
   április 14. (péntek) 1800 óra 
 

ÉPÍTÉSZ KLUB 
 

Minden érdeklődőt szívesen látunk! 

Előzetes érdeklődés:  Hédi Zoltán  30/957-3907 

************************************************************************** 

CSONGRÁD MEGYEI SZERVEZET és Helyszín:  
- az MTA SZAB Építési Munkabizottsága SZAB Székház Díszterem 
- Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Kht. Szeged, Somogyi u.7. 
- Csongrád Megyei Mérnöki Kamara Időpont:  
 április 19. (szerda) 1000 óra  
 

SZAKMAI NAP 
„Fókuszban a panelfelújítás” 

 
1000 Megnyitó:  Nagy Sándor alpolgármester, SZMJV 

1015  Köszöntő:  Karikás György vezérigazgató, ÉMI 

1025 A panelfelújítás alapkérdései (szabályozás, pályázatok, feladatok)  
 Előadó: Horváth Sándor vezérigazgató-helyettes, ÉMI  
(folytatás a következő oldalon!) 
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1045 Panelos épületek diagnosztikája 

Előadó: dr. Kovács Károly tudományos főosztályvezető, ÉMI 

1105  Hány kamra és hány centi? – Ablakcsere és/vagy hőszigetelés a panelos épületeknél 
 Előadó: Sólyomi Péter  tudományos főosztályvezető, ÉMI 

1125 Hogyan érdemes korszerűsíteni a központi fűtési és a szellőztető berendezéseket? 
 Előadó: Haszmann István tudományos osztályvezető, ÉMI 

1145 Műszaki ellenőrzés szerepe a panelos épületek felújításánál 
 Előadó: Csermely Gábor tudományos osztályvezető, ÉMI 

1205 Aktív tetők- Napenergia hasznosítás panelos környezetben 
 Előadó: dr. Matolcsy Károly tudományos főosztályvezető, ÉMI 

1225 Felkért hozzászólások: Fritz Péter szakmai főtanácsadó, 
  Országos Lakás- és Építésügyi Hivatal 

  Holló Csaba alelnök, Magyar Mérnöki Kamara 
   Miskolczi Ferenc pályázati csoportvezető, 
   SZMJV PMH Fejlesztési Iroda 

1255 Szakmai konzultáció 
 A szakmai konzultáció gyors lebonyolítása érdekében kérjük kérdéseiket írásban 

feltenni szíveskedjenek. 
1330 Zárszó 
 
Szervező: Zilahy János Péter, okl. építészmérnök, ÉTE CSM elnök  0630-664-3396 
  jpzilahy@zilahycon.hu 
 Kocsis László okl. mérnök, ÉMI Kht. régióvezető  0630-414-4036 
  kocsis@emi.hu  
 
A 2006 évi panelfelújítási pályázat kiírása hamarosan várható, közzététel a www.oleh.hu 
honlapon.  
************************************************************************** 

Rendező:   Helyszín: 
TARTÓSZERKEZETI SZAKOSZTÁLY MTESZ Budai Székház 
   Bp. II., Fő u. 68. IV. 408. 
   Időpont: 
   április 19. (szerda) 1500 óra 
 

ELŐADÁS 
Korszerű épületbontás 

 
Előadó:  Révhelyi György, a LAND-BAU Kft. műszaki vezetője 

Tisztelettel hívjuk és várjuk a kollégákat, érdeklődőket! 

Szervező:  Zámbó Ernő  487-0197, 20/944-4345 
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Rendező:   Helyszín: 
B.-A.-Z. MEGYEI SZERVEZET 3525 Miskolc Béke Mozi 
   Rákóczi u. sötét kapu 
   Időpont: 
   április 20. (csütörtök) 1030 óra 
 
 

ÉPÜLETLÁTOGATÁS 
a Béke Mozi átépítés közbeni látogatása 

 
Miskolc valamikor meghatározó mozija, a több termes mozi centerek városi betelepedésével 
közönségének nagy részét elvesztette, így működtetése veszteségessé vált. A város a mozit 
bezárta és pályázati úton lépéseket tett állami pénzek megszerzésére az épület átépítése, egy 
valódi városi művelődési központtá való fejlesztés érdekében.  
 
A sikeres pályázat eredményeként a mozi épületét oly módon építik át, hogy abban mind a 
komolyzene a nagyteremben (600 fő), mind a művész mozi helyet kap, ezáltal biztosítva 
végleges elhelyezést a méltán európai hírű Miskolci Szimfónikus Zenekarnak és egyidejűleg 
2 kisebb teremben (80 fő) az ART Mozi Hálózat Miskolc bázisának.  
 
Ezeken túlmenően a szabad kapacitását kihasználandó, minden hivatalos városi 
rendezvénynek is helyet ad. Természetesen a környezetét is rendezik, kapcsolatot teremtve a 
Szinva terasszal és parkolási lehetőséget is biztosítanak a látogató közönség autóinak. 
 
A létesítményt bemutatják: 

Tervező:  Bodonyi Építész Kft., 3525 Miskolc, Szentpáli u. 7.  46/508-478 

Felelős tervező:  Bodonyi Csaba DLA Ybl Díjas építész 

Beruházó:  Miskolc Megyei Jogú Város Városüzemeltetési és Beruházási Osztály 
                   3525 Miskolc, Városház tér 8.  46/512-734 

Kivitelező:  Bayer Center Kft., Pécs; Felelős építésvezető:  Németh Péter  30/519-7158 

Bonyolító:  Ép Kontroll Kft. 3530 Miskolc, Corvin u. 7.  46/411-843 
 
Rendezvény házigazda:  Brindza József  20/958-3840 
 
Rendezvényfelelős:  Ferenczy József Géza  30/ 228-4268 
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Rendező:   Helyszín: 
ÉPÍTÉSKIVITELEZÉSI SZAKOSZTÁLY BVM ÉPELEM Kft. 
   Bp. XI., Budafoki út 215. 
   Időpont: 
   április 20. (csütörtök) 1400 óra 
 

ELŐADÁS ÉS ÜZEMLÁTOGATÁS 
 

A BVM ÉPELEM Kft. termékeit és az újonnan meghonosított pörgetett-beton technológiát, 
az ezzel készített oszlopok gyártását bemutatja: Fövenyi Gábor műszaki igazgatóhelyettes 
 
A rendezvényen egyszerre maximum 25 főt tud fogadni az üzem, ezért kérjük az 
érdeklődőket, hogy április 15-ig szíveskedjenek telefonon bejelentkezni és feliratkozni az 
ÉTE Titkárságán, 201-8416. 
 
A BVM ÉPELEM Kft. a Móricz Zsigmond körtérről induló 3-as autóbusszal közelíthető 
meg, de a gyorsjáratra ne szálljanak fel, mert az nem áll meg az igazgatósági épület előtti 
megállóban.  
 
Szervező:  Alex Ágnes  20/941-5107 

************************************************************************** 

Rendező:   Helyszín: 
ÉPÍTÉSZ SZAKOSZTÁLY és Corvinus Kertészeti Egyetem 
- a Zöldtetők Országos Szövetsége A1 előadóterme 
- VILLAS Hungária  Bp. XI., Villányi út 
   Időpont: 
   április 21. (péntek) 900-1615 óra 
 

KONFERENCIA 
a tervezők, beruházók és zöldtető építők nemzetközi konferenciája 

 
 A konferencia az Országos Kertészeti Kiállítás kísérőrendezvénye  
 
Program:  
 900  Érkezés, regisztráció, kiállítás megtekintése, szakmai konzultációk  

 930 Megnyitó 
   Prekuta János, a ZÉOSZ elnöke                                                   

 945   Tradicionális CIVIL-izáció 
  Dusty Gedge, Anglia, az angol Zöldtető Szövetség elnöke 
 
1020-1230  MŰSZAKI SZEKCIÓ  

 Zöldtetők kialakításának szempontjai az előírások szerint 
 Horváth Sándor, BME ÉMSZ 

 
 (folytatás a következő oldalon!)      
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 Épületszigetelési megoldások 
 Haraszti László, VILLAS Hungária Kft. 

  … és megbokrosodnak a tetők 
 Varga Gábor, ZMS Kft. 

 Hőszigetelés és vízmegtartás 
     Kovács Zoltán, Austrotherm Kft. 

 A biztonságos munkavégzés a tetőn  
     Mádi Péter munkavédelmi szakértő 

 Szűrés, elválasztás 
    Havas György, RW Bautech Kft. 
 

 EBÉD   
 
1310-1600 KERTÉSZETI SZEKCIÓ  

 Ütközőközeg választása, kialakítása 
 Bellavics László, Fytosystem Kft. 

 Zöldtetők faunája 
      Kádas Gyöngyvér, Royal Holoway University, London. 

  Mi az a Xeroflor? 
 Havas György, RW Bautech Kft. 

 Tápanyag utánpótlás a zöldtetőkön 
       Mayerhoffer Attila, Scotts Képviselet 

 Kísérleti zöldtetők tapasztalatai  
       Fejes Zsuzsa igazgató 

 Tipikus hibák a zöldtető építésben 
       Györffy Ágota, Sedum Kft. 

 DIJNYERTES ZÖLDTETŐK 
       Osztroluczky Miklós okl. építészmérnök, PhD 

 Vita, kérdések megválaszolása, Zárszó 
       Prekuta János, a ZÉOSZ elnöke 
          

Mindenkit szeretettel várunk!   
                                     
Szervezés: Haraszti László, Építész Szakosztály  30/959-7161 

Részvételi díj: 600,- Ft 2 főre (kiállítási belépő).  
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Rendező:   Helyszín: 
MÉRNÖKI LÉTESÍTMÉNYI ÉS SZIE Ybl Miklós Főiskola 
KÖZMŰVESÍTÉSI SZAKOSZTÁLY és Bp. XIV., Thököly u. 67. C12. előa. 
- az Építéskivitelezési Szakosztály Időpont: 
- a Közlekedéstudományi Egyesület április 26. (szerda) 830-1100 óra 
 

ELŐADÁS 
Hogyan építjük a 4. Metrót? 

 
Előadók: Bozsó Tamás szakági főmérnök, EUROMETRO 
 Csuka Ákos főmérnök, DBR Metro Projekt Igazgatóság 
 Kecskés Gábor, SZIE Ybl Miklós Főiskola Közmű- és Mélyépítési Tanszék 

Kérdések – válaszok. 

Minden érdeklődőt tisztelettel várunk! 

Szervező:  Dr. Bartos Sándor  30/974-3233 

************************************************************************** 

Rendező:   Helyszín: 
BÁCS-KISKUN MEGYEI SZERVEZET Polgármesteri Hivatal  
   I. em. (vezetői) fogadó terme 
   Időpont: 

   április 26. (szerda) 1400 óra 
 

ELŐADÁS 
Építési Törvény módosítása 

Előadó:  Zsilinszky Gyula, az OLÉH vezető főtanácsosa 

Tisztelettel hívjuk és várjuk a kollégákat és az érdeklődőket! 

Szervező:  Kovács Sándor  76/480-502, 70/517-4130 

************************************************************************** 

Rendező:   Helyszín: 
BÉKÉS MEGYEI SZERVEZET Ép Center Irodaház 
   Kondoros, Csabai út 41. 
   Időpont: 
   április 26. (szerda) 1400 óra 
 

CÉGBEMUTATÓ 
Bemutatkozik az Ép Center Kft. 

Cégbemutatás és épületlátogatás a Kondorosi Csárda környezetében. 

Előadó:  Máté János ügyvezető igazgató 
               Kurucz Gyula ügyvezető 

Rendezvényfelelős:  Krausz józsef  30/205-6997 
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Rendező:   Helyszín: 
ÉPÍTÉSKIVITELEZÉSI SZAKOSZTÁLY Épületfenntartók Orsz. Szöv. 
Senior Klub   Bp. VI., Paulay E. u. 6. 
   Időpont: 
   április 26. (szerda) 1400 óra 
 

ELŐADÁS DIAVETÍTÉSSEL 
Berlin átépítése napjainkban 

Előadó: Dr. Mikolás Tibor kétszeres Ybl Díjas, Széchenyi Díjas és Alpár Érmes okl. 
építészmérnök, c. egyetemi tanár 

Minden érdeklődőt szeretettel várunk! 

Szervező:  Vetró Mihály  226-8898 

************************************************************************** 

Rendező:   Helyszín: 
TARTÓSZERKEZETI SZAKOSZTÁLY MTESZ Budai Székház      
Senior Klub   Bp. II., Fő u. 68. IV. 421. 
   Időpont: 
   április 26. (szerda) 1500 óra 
 

ELŐADÁS  
A földrengésvédelem kérdése a magyar szerkezettervezésben 

Előadó: Dr. Csák Béla egyetemi docens 

Minden érdeklődőt szeretettel várunk! 

Szervező:  Vetró Mihály  226-8898 

************************************************************************** 

Rendező:    Helyszín: 
B.-A.-Z. MEGYEI SZERVEZET Tudomány Háza 
   Miskolc, Görgey A. u. 5. 
   Időpont: 
   április 27. (csütörtök) 1600 óra 
 

ÉTE KLUB 
nyílt vezetőségi ülés 

Napirendek:   
1.  Miskolc Technopolisz, középtávú fejlesztési koncepció 
2.  Értelmiségi klub alapításának lehetősége a Tudomány és Technika Házában 

Hívunk és várunk minden, építésért és a városért elkötelezett tagot, szimpatizánsokat, 
fiatalokat és öregeket egyaránt. 
Rendezvény házigazda:  Brindza József  20/958-3840 

Rendezvényfelelős:  Ferenczy József Géza  30/ 228-4268 



 14

2006. ÁPRILIS                                                   RENDEZVÉNYEK 
 
Rendező:   Helyszín: 
SZOMBATHELYI SZERVEZET Építész Klub Fészek terem 
Vas Megyei Építész Kamara Szombathely, Malom u. 6. 
   Időpont: 
   április 28. (péntek) 1800 óra 
 

VETÍTETT KÉPES ELŐADÁS 
Berlin építészete  

 
Minden érdeklődőt szívesen látunk! 

Előzetes érdeklődés:  Hédi Zoltán  30/957-3907 

 
2006. ÁPRILIS   HÍREK - TÁJÉKOZTATÓK 
Hírek - tájékoztatók 

TÁJÉKOZTATÓ 
az Építéskivitelezési Szakosztály egyik februári rendezvényéről 

 
2006. február 21-én 20-25 érdeklődő, köztük – Tóti Magda tanárnő ösztönzésének 
köszönhetően – néhány főiskolás fiatal is, meglátogatta a Bp. IX., Lónyay u. 29. sz. alatti 
GREGERSEN Palotát és a mellette épülő új irodaházat. A palota történetét, névadóját, 
felújítási munkáit a MÉRTÉK Építészeti Stúdió Kft. képviselője, Lejkó László építész, az új 
épületet a generálkivitelező Magyar Stabil Kft. ügyvezetője, Marton Tamás ismertette. 
 
A ma már műemlék épületet Gregersen Gudbrand norvég ácsmester saját lakóházának 
építette (12 gyermeke volt), a mellette lévő telken pedig – ahol mos az új irodaház épül – 
fatelepe, műhelyei működtek. Rendkívül tehetséges, szorgalmas és sikeres vállalkozó volt: 
hidakat, vasutat, állomásokat épített Magyarországon és az Osztrák-Magyar Monarchia más 
területein. Önkéntes utásztisztként részt vett az 1848-as szabadságharcban. Az 1879 évi 
nagy szegedi árvíz után olyan mértékben vállalt részt az újjáépítésből, hogy ezért nemesi 
rangot és kitüntetést kapott.  
 
A jó arányú, szép külső és belső homlokzattal bíró egyenletes városi palotát a MÉRTÉK 
Stúdióhoz kötődő tulajdonosok vásárolták meg, gyönyörű faburkolatait, freskós dísztermét a 
műemlékvédelemmel szorosan együttműködve újították fel. Az utólagos vízszigeteléssel  
irodai hasznosításra tették alkalmassá a pinceszintet is. Az építkezés során a régi és az új 
épület között megteremtik az átjárás lehetőségét, de alapvetően külön-külön fognak 
működni. A kis telekterület miatt (Gregersen idejében sokkal nagyobb volt!) a pincében 
csak 9 db parkolóhelyet sikerült kialakítani, ezt is úgy, hogy a gépkocsikat lift fogja 
mozgatni az utca és a pince padlószintje között.  
A tervezés során a MÉRTÉK Stúdió ügyelt arra, hogy az új, korszerű ház magasságaiban, 
arányrendszerében, nyílászáróinak ritmusában, anyagválasztásában igazodjon a régihez, 
miközben alaprajzi elrendezésében, gépészeti és elektromos rendszereiben mindenben 
kielégíti a mai igényeket. 
 Alex Ágnes 
 szervező titkár  
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FELHÍVÁS 
„Épületauditációs Ismeretek I.” 

Mesterkurzusra 
 
A MTESZ és az ÉTE Bács-Kiskun megyei Szervezetei, a Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem Magasépítési Tanszékének közreműködésével Kecskeméten, 
a Tudomány és Technika Házában (Rákóczi út 2.) 

2006. április. 28, május 5. és május 12-én (pénteki napokon) 

3 x 6 órás felsőfokú továbbképző tanfolyamot szervez, naponta 1200 órai kezdéssel. 
 
A képzést különösen javasoljuk az építőiparban dolgozó középfokú és felsőfokú 
végzettséggel rendelkező szakemberek (tervezők, beruházók, kivitelezők),  önkormányzati 
építési előadók részére. 
 
A képzés során megszerezhető kompetencia: 
A képzésben résztvevők az építőipari-építészeti szakmacsoporton belül valamely szakma 
művelői, ismerői. Ezen alapképzettségekre épül a tanfolyam, amelynek célja ismereteik 
bővítése, aktualizálása. 
 
A tanfolyam célja a szakma legkülönbözőbb területein dolgozó mérnökök (tervezők, 
kivitelezők, beruházók, előadók) számára az épületek energia-tanúsítványáról, az 
energiatakarékos tervezés és üzemeltetés építészeti és épületgépészeti eszközeiről, az 
épületek energia-megtakarításával kapcsolatos diagnosztikai és rekonstrukciós problémákról 
és aktualitásokról, valamint a problémák megoldásának új műszaki lehetőségeiről szóló 
részletes, példákkal illusztrált ismeretek átadása. 
A tanfolyam elvégzése után a szakemberek rendelkezni fognak az épület-auditálás  
alapismereteivel, mely segítségükre lesz a 2006-tól érvénybe lépő új energetikai 
szabályozások megértésében és szakszerű, hatékony alkalmazásában.  
 
A képzésre jelentkezők a szakképzettségüket igazoló okmány másolatát csatolják a 
jelentkezéshez. 
A képzés tesztvizsgával zárul. A résztvevők a sikeres vizsga után tanfolyam látogatási 
igazolványt kapnak. 
 
FMK kód: 01-0504-04 

Tanfolyamdíj: 50.000 Ft + 20 % ÁFA. A díjban a jegyzetek ára is benne van. 

Jelentkezési határidő: 2006. április 20.  

A jelentkezéseket érkezési sorrendben fogadjuk el. 

Telefon: 76/487-611, fax:  76/481-184, e-mail:  danfy@mtesz.hu vagy hilg@enternet.hu 
 
Halasi László, ÉTE Bács-Kiskun megyei Szervezet elnöke,  
Dánfy László, a MTESZ Bács-Kiskun megyei Szervezet ügyvezető igazgatója 
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TÁJÉKOZTATÓ 
a TUNGSRAM-Schréder Rt.-ről 

 
A TUNGSRAM-Schréder Világítási Berendezések Rt. 1983-ban a világszerte ismert belga 
Schréder cég és két magyar nagyvállalat, a Tungsram Rt. és a Magyar Alumíniumipari Tröszt által 
alapíttatott – korszerű konstrukciójú, modern technológiával előállított, energiatakarékos, jó 
hatásfokú – főként külsőtéri, közvilágítási felhasználású – lámpatestek gyártására belga licenc és 
know-how alapján. Az említett magyar állami vállalatok privatizációjuk során a TUNGSRAM-
Schréder Rt-ben birtokolt részvényeiket értékesítették, így napjainkban a Társaság tulajdonosai a 
belga Schréder cég és magyar privátpartnere. Az átalakulások közben azonban a cég mindvégig 
magyar termelő maradt, hiszen magyar munkaerővel, mintegy 200 magyar beszállítóval dolgozva, 
magyar alkatrészeket felhasználva a termelés importhányada az elmúlt évtizedben sem haladta meg 
az évi 10-15%-ot.  
Cégünk 1983 óta nagy fejlődésen ment keresztül. A közvilágítás hazai piacán az utóbbi években 
folyamatosan 70% fölötti piaci részesedést értünk el. Gyártó és raktárbázisunkat Pilisszentivánon 
építettük meg, amely mind a mai napig a csoport egyik legmodernebb üzeme. Fejlődésünk további 
eredményeként 2003 nyarán készült el a gyár mellett új irodaépületünk. 2004 nyarán a Kandeláber 
Rt.-vel való egyesülés által – mely telephelyi integrációval is párosult – bővítettük termékskálánkat 
a historizáló formavilágú kandeláberekkel, utcabútorokkal is. 
Mind a tervezés, mind a lámpatestgyártás folyamata az MSZ EN ISO 9001 minőségbiztosítási 
szabvány legújabb kiadásának megfelelően történik, amit az egyik legnevesebb intézet, a BVQI 
auditja igazol. Minden egyes lámpatest csak teljes körű funkcionalitási és biztonsági ellenőrzést 
követően kerül kiszállításra. Minden Schréder-lámpatest rendelkezik az európai jogszabályoknak 
megfelelő CE-jelöléssel. Ezen túlmenően minden konstrukciónak van MEEI vagy ENEC 
tanúsítványa.  
Gyakorlatilag valamennyi új fejlesztésű lámpatestünk Sealsafe®-optikával rendelkezik, ami  
– magas szintű, IP66 fokozatú védettsége révén – belső tisztítás nélkül biztosítja a berendezés 
világítástechnikai hatásfokának megőrzését a teljes élettartam során. A rendszer így jelentős 
karbantartási költségmegtakarítást is eredményez.  
A Schréder-cégcsoport különösen nagy hangsúlyt fektet a jó minőségű, időtálló anyagok 
megválasztására és kizárólagos alkalmazására. Mérnökeink rendelkezésére áll az egyik 
legmodernebb minősített mechanikai és fénytechnikai laboratórium. Ezen túlmenően a fejlesztők 
szorosan együttműködnek egyetemekkel, kutatóintézetekkel és formatervező stúdiókkal is.  
A már ismertetett folyamatos fejlődés késztetett bennünket arra, hogy – figyelve a hazai és külföldi 
piac alakulását, továbbá kamatoztatva a funkcionális közvilágításban szerzett tapasztalatainkat – 
nyissunk egy új, és partnereink részéről egyre inkább igényként fölmerülő szegmens, a dekoratív 
világítás irányába is.  
A dekoratív világítás újszerűsége – amellett, hogy teljesíti a világítással szemben támasztott 
legkorszerűbb követelményeket – abban áll, hogy esztétikumával, formavilágával szervesen 
illeszkedik az épített környezetbe. A Schréder-cégcsoport elismert formatervezőkkel 
együttműködve a dekoratív lámpatestek és tartószerkezeteik széles választékát fejlesztette ki. A 
nosztalgikus stílustól kezdve a hagyományos formákon át a modern, néha akár extravagáns 
vonalakig a tervező szinte bármely építészeti stílushoz megtalálja a harmonizáló világítási 
berendezést. 
Tapasztalatunk szerint egyre növekszik az építészek részéről az igény, hogy saját stílusuknak, 
egyéniségüknek megfelelően alakíthassák nemcsak az épületeket, köztereket, hanem az azoktól 
elválaszthatatlan, ily módon a városképet jelentősen meghatározó világítási berendezéseket is. A 
TUNGSRAM-Schréder Rt. készséggel áll rendelkezésre egyedi elgondolások megvalósításában. 
 
             Juhász Benedek 
          marketing menedzser 
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2006. ÁPRILIS   UTAZÁS - KIRÁNDULÁS 
Utazás - kirándulás 

DÉL-NYUGAT-ERDÉLYI SZAKMAI ÚT 
Alpár Ignác épületeinek nyomában (4.) 

Időpont:   2006. május 18-20. (3 nap) 
Utazás: luxusautóbusszal 
Elhelyezés:   2-3 ágyas szállodai szobákban (igény szerint) 
Ellátás: reggeli és vacsora 
Találkozás:   545 órakor a Budai MTESZ Székház főbejáratánál (Bp. II., Fő u. 68.) 

PROGRAM 
1. nap Indulás a gyülekezési helyről 600 órakor. Határátlépés után városnézés  
05.18. Aradon, majd továbbutazás. Igazfalván meglátogatjuk az Alpár Ignác által  
(csütörtök) tervezett református templomot. Ezután Lugosig folytatjuk utunkat, ahol a  
 szállást elfoglaljuk. 
2. nap  Kirándulás hajóval az Al-Dunán, a vadregényes Kis-Kazán és Nagy Kazán  
05.19.  szoroson át, majd séta az egykori híres fürdőhelyen, Herkulesfürdőn, ahol az  
(péntek) Alpár Ignác által tervezett fürdőépületeket is felkeressük. Szállás  
  Herkulesfürdőn lesz. 
3. nap  Reggeli után indulás hazafelé. Útközben látogatás Temesváron, ismerkedés a  
05.20.  várossal. A városnézés során megismerkedünk az Alpár Ignác által tervezett  
(szombat) egykori Állami Főgimnázium és a Posta Igazgatóság épületeivel is.  
  Városnézés után hazautazás, várható visszaérkezés az esti órákban 2100 óra  
  körül.  
Részvételi díj: 33.000,- Ft/fő + hajójegy* 
Jelentkezési határidő:  2006. április 30. 
Tájékoztatás:  ÉTE Titkárságán, Dr. Szántó Imréné  201-8416 
 * hajójegyet leiben kell fizetni, kb. 3000,- Ft, de lei az idegenvezetőnél is váltható 

*************** 

DÉL-OLASZ KÖRÚT ÉS SZICÍLIA ÉPÍTÉSZETI EMLÉKEI 
(11 napos körutazás) 

Időpont: 2006. május 4-14. 
Utazás: luxusautóbusszal 
Elhelyezés: ***-os szállodákban 2-3-ágyas fürdőszobás szobákban 
Ellátás: félpanzió 

11 napos körutazás során Olaszország déli részeinek látnivalóit keressük fel, valamint utunk 
során ellátogatunk Szicília szigetére is. 
Kirándulásunk alatt a következő nevezetességekkel ismerkedünk meg: 
Tivoli – Villa d’Este szökőkútjai, Nápoly központja, amely a Világörökség része.  
Kirándulás Capri szigetére. Pompeji megmaradt romjai. Amalfi. Paestum – Olaszország 
legszebb ókori görög templomai. Kirándulás az Etnára és az Alcantara-szurdokvölgybe, 
ismerkedés Taorminával. Piazza Armerina – római padlómozaikok, Agrigento – 
Templomok völgye. Palermo, Monreale – a román építőművészet kiemelkedő alkotása a 
dóm. Ismerkedés Rómával, látogatás Orvietóban és Sienában. 
Részvételi díj (félpanzióval!): 158.900,- Ft/fő + biztosítás + belépők 
Jelentkezési határidő: 2006. április 15., ÉTE Titkárságán, Dr. Szántó Imréné  201-8416 
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2006. ÁPRILIS            SZAKFOLYÓIRATOK 
Szakfolyóiratok 
 
MAGYAR  
ÉPÜLETGÉPÉSZET 
LIV. évfolyam, 2006/2. szám 

 
TARTALOM 

 
Dr. Szánthó Zoltán – Dr. Kádár Mihály: A legionella kockázat kezelése vizes 

épületgépészeti rendszerekben 
Lehmann János: Biztonsági szerelvények a vízellátási rendszerekben 
Fáry Zsigmond: AlfaFusion – úttörő technológia a lemezes hőcserélők gyártásában                   
AQA Total Energy  
Kollár Csaba: Klimatizálás szorpciós légkezelőgépekkel 1. rész 
Vigh Gellért: Négyszög vs. kör keresztmetszetű légcsatorna                      
Meghívó a 18. Fűtés és Légtechnikai Konferenciára  
Várfalvi János: Kellemes hőérzet és energiamegtakarítás korszerű üvegszerkezetekkel                    
IV. Országos Kéménykonferencia 
Juhász György: Nyesedékek tömegadatainak mérési lehetőségei                    
Dr. Barna Lajos: Interclima + elec kiállítás, Párizs                              
Szabó György: A minőség és a biztonság egyik meghatározó eleme a megfelelő 

humánerőforrás 
Szakmai hírek 
Személyi hírek 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A 2006. május Hírmondóba közlésre 
szánt tájékoztatók, illetve programok 

 
leadási határideje: 2006. április 7. 

 
 

 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

MTESZ Egyesületi használatra! 
Kiadja: ÉPÍTÉSTUDOMÁNYI EGYESÜLET 

Felelős kiadó: Takácsy Gyula           
Felelős szerkesztő: László László 
Szerkesztő: Beréné Kiss Andrea 

Készült 1700 példányban 
Nyomda: Moha Kiadó Kft.  

Felelős vezető: Harkai István      
 

 


