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EGYESÜLETI ÉLET 

EMLÉKEZTETŐ/JEGYZŐKÖNYV
a 2008. február 28-i Elnökségi ülésről

Jelen vannak:
az Elnökség részéről: Takácsy Gyula, László László, Bittmann Ernő, 

Dr. Jancsó Gábor, Kovács Sándor, Dr. Magyar Zoltán 
igazoltan távol : Dr. Nagyunyomi Sényi Gábor és Posgay Csaba

meghívottak részéről: Ábrahám Ferenc FB elnök, Dr. Balázs György ügyvezető igazgató, 
Bodri Irén gazdasági vezető, Semmelweis Ferenc a Jelölő Bizottság 
elnöke 

Az Elnökségi ülés a meghívóval írásban kiküldött alábbi napirendeket tárgyalta:
1.) A Magyar Építőipar és a Magyar Épületgépészet Kiadók tájékoztatója

Előadó: Dr. Balázs György ügyvezető igazgató
Dr. Magyar Zoltán ügyvezető igazgató

2.) Előzetes tájékoztató az ÉTE 2007 évi gazdálkodásáról
Előadó: Bodri Irén gazdasági vezető

3.) A tagdíj helyzet alakulása és további feladatok
Előadó: László László főtitkár

4.) A Jelölő Bizottság tájékoztatója
Előadó: Semmelweis Ferenc a Jelölő Bizottság elnöke 

5.) Egyebek
Bittmann Ernő alelnök javasolta a 4. napirend kiegészítését a választás előkészítéséről szóló 

tájékoztatóval, melyet az elnökség egyhangúlag elfogadott.

Ad.  1.  Az  Elnökség  felkérésére  a  Magyar  Építőipar  Kiadó  Kft  üv.  Igazgatója  Dr.  Balázs 
György  és  a  Magyar  Épületgépészet  Kiadó  Kft  üv.  Igazgatója  Dr.  Magyar  Zoltán 
megvizsgálták  a  két  kiadó  összevonásának  lehetőségeit,  ismertették  annak 
következményeit  (előnyeit,  hátrányait).  Mindkét  kiadó  vezetősége  egybehangzóan 
ellenezte és nem javasolta a kiadók összevonását. 

E-2008/1 (02.28.) sz. határozat
„A Magyar Építőipar Kiadó Kft és a Magyar Épületgépészet Kiadó Kft összevonásának  
vizsgálata  alapján  az  előterjesztő  ügyvezető  igazgatónak  javaslatait  az  Elnökség  
előzetes  tájékoztatóként  tudomásul  vette  és  részletesebb  elemzés,  vizsgálat  alapján 
javasolja az újonnan megválasztandó elnökségnek a napirend újravizsgálását” 
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Ad.  2.  Bodri  Irén  gazdasági  vezetőnek a  2007 évi  gazdálkodásról  szóló  előterjesztését  az 
elnökség megvitatta és tudomásul vette. 

E-2008/2 (02.28.) sz. határozat
„A 2007 évi  közhasznúsági jelentéssel és az előzetes gazdálkodási beszámolóval az  

elnökség egyetért, javasolja a küldöttközgyűlésnek a 2007 évi közhasznúsági jelentés és  
gazdálkodási beszámoló jóváhagyását.”

Ad. 3. László László főtitkár tájékoztatást adott a tagdíjbefizetések helyzetéről, 2007 évben a 
korábbi  évekhez  viszonyítva  tovább  romlott  a  tagdíjbefizetések  aránya,  a  tagdíj 
kötelezetteknek  44,2%-a  fizetett  tagdíjat,  ami  az  önkéntes  tagdíjbefizetőkkel  együtt 
50,3%.  A  2008  évben  megemelt  tagdíjak  befizetési  aránya  22,3%  (569  fő),  de  az 
alapszabály előírása szerint március 31. a határidő. A 2007 évi küldöttközgyűlési döntés 
szerint a választott folyóiratot csak azok az ÉTE tagok kaphatják meg, akik a határidő 
betartásával  rendezik  tagdíjfizetési  kötelezettségüket.  Az  elnökség  a  tagdíjhelyzet 
alakulásáról szóló tájékoztatót, annak megvitatása után elfogadta.

Ad. 4. Semmelweis Ferenc a Jelölő bizottság elnöke tájékoztatást adott a Jelölő Bizottságnak 
az  elmúlt  időszakban  végzett  munkájáról,  a  Jelölő  bizottsági  üléseken  felvetett 
javaslatokról és a beérkezett jelölésekről. Az elnökség a tájékoztatót tudomásul vette. 
Bittmann Ernő alelnök kérése alapján László László főtitkár ismertette a tisztségviselő 
választás előkészítésével kapcsolatos eddigi  intézkedéseket és ismertette  a szervezeti 
egységek választási eredményeit.  Megállapította, hogy a szervezeti egységek közül a 
Hőszivattyú szakosztály és az Épületgépészeti szakosztály nem tartottak új választást, 
mivel  arra  már  2007 évben sor  került,  ugyanakkor  több szervezeti  egység aktivitás 
hiányában nem tartotta  meg a helyi  választásokat.  Az elnökség a választásról  szóló 
tájékoztatást elfogadta.

Ad.  5.  Az egyebek napirend keretében László László főtitkár  tájékoztatást  adott  az elmúlt 
időszakba végzett munkáról, eseményekről, többek között:

- a  2008  évi  Építők  Napja  május  30-i  megrendezéséről,  melynek  helyszíne 
megváltozott  és  ezalkalommal  az  Önkormányzati  és  Területfejlesztési 
Minisztériumban kerül sor.

- Az ÉTE elnök felkérésére a Soós és Társai ügyvédi iroda levélben értesítette az 
egyesületet, hogy az Alapszabály bírósági bejegyzése megtörtént.

- A Magyar Építőipar folyóirat Kiadó Kft-nél az egyesület részére az Alba Régia 
cég felszámoló biztosától megvásárolt 3,5%-os üzletrészről.

- A 2008. április 17. és 22. közötti Észak-Erdélyi Tanulmányút előkészítéséről.
- A  2008  évi  Nemzetközi  Gázkonferencia  társszervekkel  (Energiagazdálkodási 

Tudományos Egyesület és Gázipari Egyesülés) történő megrendezéséről.
- A 2008. április 18.-20. között az ÉTE védnökségével megrendezendő Szabadkai 

Diákkonferenciáról.
- A 2007 évi  Építési  Évkönyv megjelenéséről  és  a  CONSTRUMA konferencián 

tervezett sajtótájékoztatóról.
- A MTESZ Székház eladásával kapcsolatos eddigi döntésekről.
- A Hírlevél új nyomdában (Keskeny Nyomda) való elkészítéséről.
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TÁJÉKOZTATÓ FELHÍVÁS

A személyi jövedelemadó 1+1 %-ról szóló rendelkezés megváltozásáról
2008  évtől  a  személyi  jövedelemadó  1+1  %-ról  szóló  rendelkezések  rendje  megváltozott! 
(Ezért a 2007 évi személyijövedelem adózásnál az alábbiak szerint kell eljárni)
A magánszemély az alábbi lehetőségek alapján tud rendelkezni adója 1%-ról:
1. A magánszemély saját maga készíti adóbevallását. Ez esetben a 0753 bevallás 0753-D 

oldalán  teheti  meg  a  nyilatkozatát,  ahol  kérjük  a  kedvezményezett  adószámánál  a 
19815651-2-41 számot kitölteni (papíron vagy elektronikusan).
Adóbevallástól függetlenül az APEH honlapjáról a nyomtatvány kitöltő menü

• „07 egysza” program segítségével – elektronikusan vagy
• „rendnyil 0753” program segítségével - papír alapon

2008. május 20.-ig rendelkezhet.
2. A  magánszemély  munkáltatójától  kér  adó  megállapítást.  Ez  esetben  az  APEH 

honlapjáról  a  nyomtatvány  kitöltő  menü  „rendnyil  0753” pontját  letöltve,  vagy  az 
APEH  kirendeltségeken  beszerezhető  formanyomtatvány  alkalmazásával  lezárt 
borítékban,  a  borítékon  a  magánszemély  adóazonosító  jelét  feltüntetve,  a  ragasztott 
felületére átnyúlóan saját kezűleg aláírva 2008. május 10.-ig adhatja át munkáltatója 
részére.

3. A magánszemélynek  az  előzőektől  eltérően  2008.  május  20.-ig  lehetősége  van az 
1+1% nyilatkozatokat  önállóan is  eljuttatni  az APEH-hoz személyesen,  postán vagy 
elektronikusan. (Ebben az évben az adóbevallástól függetlenül is lehet nyilatkozni.)

Kérjük, hogy 1. pont szerint van a mellékelt nyilatkozat felhasználásával adójuk 1%-val 
támogassák az Építéstudományi Egyesület közhasznú tevékenységét.

A papír alapú bevalláshoz mellékeljük az 1+1%-ra vonatkozó alábbi levágható nyilatkozatot.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Rendelkező nyilatkozat a befizetett adó 1+1 százalékáról
Amennyiben  valamelyik  kedvezményezett  számára  nem kíván  rendelkezni,  azt  áthúzással  jelezze. 
Kérjük, hogy a nyilatkozatokat ne válassza szét abban az esetben sem, ha valamely nyilatkozatot nem 
töltötte ki. A kinyomtatott oldalt helyezze borítékba, a lezárt borítékon az adóazonosító jelét tüntesse 
fel! A borítékot postán vagy személyesen juttassa el az állami adóhatósághoz!
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PROGRAMOK

2008. május 6. (kedd) 16:00
Akadémiai Klub Budapest, V. ker. MTA Roosevelt téri székház fsz. jobbra
A Fenntartható Fejlődésért Alapítvány Klub műemlékvédő tanácskozása 
(előadó: Vízy László ny. műemléki felügyelő (ÉTE))

2008. május 14. (szerda) 14:00
MTESZ Székház 1027 Budapest Fő u. 68. 219 terem
A kivitelezési szakmagyakorlás új szabályai 
(előadó: Kiss Andor okl. építőmérnök, ÖTM szakértő, Közép magyarországi Regionális 
Közig. Hivatal építésfelügyelő)
Szervező: Alex Ágnes tel.: 20/9415107

2008. május 15. (csütörtök) 11:00
Zsámbék
Légvédelmi  Rakéta  Bázis  (Múzeum)  építményeinek  és  technikai  eszközeinek 
megtekintése (előadó: Weszelits Gergely, részvételi díj: kb. 600 Ft)
Szervező: Gábor Ferenc tel.: 20/9928524
Jelentkezés május 12.-ig: Dr. Szántó Imréné tel.: 201-8415

2008. május 17. (szombat)
„A Mecsekalján és Karsica mentén” nyílt gyalogtúra 
(túravezető: Gőbölös István okl. építőmérnök)
Táv:  22  km  gyalogosan,  350  m  szintemelkedés  (ajánlott:  túracipő,  esőkabát,  ivóvíz, 
élelem)
Találkozó: 6:45 Pécs,  Vasúti  Főpályaudvar pénztárcsarnok vagy 8:45 Nagypall  község 
északi műútbejárati táblánál (visszaérkezés 18:40 Pécs)

2008. május 20. (kedd) 14:00
Budapest, V. ker, Kígyó u.
Klotild Palota II.sz. épület átalakítása 5 csillagos szállodává 
(előadó: Zakar Katalin pr. menedzser és Terbe Erzsébet tervező)
Szervező: Alex Ágnes tel.: 20/9415107

2008. május 28. (szerda) 14:00
Építési bontási hulladék újrahasznosítása 
(előadó: Szabó Péter ügyvezető)
Szervező: Gábor Ferenc tel.: 20/9928524
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2008. május 28. (szerda) 14:00
MTESZ Székház 1027 Budapest Fő u. 68. 218. terem
Sri Lanka (Ceylon) vetítettképes előadás 
(előadó: Dr. Ágostházi László, Ybl-díjas építész)
Szervező: Vetró Mihály tel.: 226-8898

2008. június 10. (kedd) 14:00
Budapest Hadnagy u. 
Rác fürdő és hotel építkezés 
(bemutatja: Kovács József főmérnök, fővállalkozó Magyar Építő Rt.)
Szervező: Alex Ágnes tel.: 20/9415107

2008. június 17. (kedd) 14:00
MTESZ Székház 1027 Budapest Fő u. 68. 218. terem
Előadás a felelős műszaki vezetők kötelező szakmai felelősségbiztosításáról 
(előadó: Valkó Gábor építészmérnök)
Szervező: Alex Ágnes tel.: 20/9415107

2008. június 23 (hétfő)
MTA II em.-i nagyterem
Betonszerkezetek tartóssága konferencia (részvételi díj: 21.000 Ft)
Szervező: Zámbó Ernő tel.: 20/944-4345

2008. június 25. (szerda) 14:00
MTESZ Székház 1027 Budapest Fő u. 68. 218. terem
Izraeli nagykörút vetítettképes előadás (előadó: Mikó Imre Alpár-érmes építész)
Szervező: Vetró Mihály tel.: 226-8898

PROGRAM ELŐZETES

2008. szeptember 12-13. (péntek-szombat) 
VI. Nemzetközi Perlit Konferencia és Kiállítás (várhatóan kreditpontos)
Szervező: Szilikátipari Tud. Egy. Tel/fax.: 201-9360, email: mail.szte@mtesz.hu
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HÍREK, INFORMÁCIÓK

Öregdiákok búcsúja Kenesétől
Negyvenkét nyár után költözik a geodéziai mérőgyakorlat

A BME balatonkenesei mérőtelepe 2008. augusztus 1.-én becsukja kapuját. A geodéziai 
mérőgyakorlatokat a jövő évtől Gödön fogjuk tartani. Több mint négy évtizedes időszak 
zárul  le  ezzel,  hisz’  1967-ben  költöztünk Nógrádverőcéről  Balatonkenesére.  Abban az 
évben fogadta el először a BME Általános Geodézia Tanszéke az építő-, a földmérő-, majd 
1995-től az építész-jelölteket a kenesei mérőtáborban. Negyven év alatt körülbelül 8000 
hallgató töltött ott legalább nyolc napot, sokan tizenkettőt vagy még többet is. Ők adják a 
ma  aktív  építő-  és  földmérő  társadalom  zömét,  s  a  geodéziából  legképzettebb 
építészmérnökök javát. A mérőtábor ideje a másod-harmad-negyedév lezárásaként mindig 
a tavaszi-nyári időszakra esett. Elsődleges célja az volt ugyan, hogy szakmai ismereteinket 
elmélyítse és ízelítőt adjon a geodéziai gyakorlatból (és ezt sikeresen teljesítette is), de 
legyünk őszinték: nem ezért szerettük igazán. Fiatalok voltunk, barátságok és szerelmek 
szövődtek  ott,  együtt  lakva  megismertük  egymást  és  megbarátkoztunk  oktatóinkkal; 
élveztük  a  nyár  melegét  vagy  bőrig  áztunk a  záporban;  kis  huncutságok  és  nagy  esti 
világmegváltó beszélgetések részesei voltunk.

Mielőtt véglegesen bezárnánk magunk mögött a kenesei mérőtábor kapuját, időutazásra, 
emlékidézésre,  egymással  és  egykori-jelenlegi  oktatókkal  való  találkozásra  hívunk 
Benneteket, régi mérőgyakorlatos diákok! Gyertek el Kenesére, búcsúzzunk el együtt a 
mérőteleptől, ifjúkorunk szép emlékeinek helyszínétől!

Névsorolvasás 2008. július 21.-én, hétfőn reggel 9-től, szíveslátás este 9-ig.
Az Általános- és Felsőgeodézia Tanszék már az előkészületek során be szeretné vonni volt 
hallgatóit,  kedves  kollégáinkat  a  program szervezésébe,  hogy ezt  a  napot  sikeressé  és 
emlékezetessé  tegyük.  Kérjük,  adjatok  ötleteket,  vállaljatok  szerepeket  (e-
mail:deakågt.bme.hu)  és  kövessétek  a  program  alakulását  a  tanszék  honlapján 
(www.agt.bme.hu). A honlapon közöljük majd a részvételi költséget is, az e-mail címen 
pedig várjuk a jelentkezéseket.  Ezeket mielőbb kérjük, hisz a tábor befogadóképessége 
sajnos véges. Éppen ezért a bejelentkezés elfogadásáról az általatok megadott válasz-címre 
visszajelzést  adunk.  Hisszük,  hogy  érdemes  lesz  együtt  elbúcsúzni  a  balatonkenesei 
mérőtábortól…
Az Általános- és Felsőgeodézia Tanszék oktatói nevében:

Dr. Ádám József 
Egyetemi tanár, tanszékvezető
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Megalakult az Építészek Mérnökök és Képzőművészek Egyesülete, ÉMKE

2007. november 20-án a Fővárosi Bíróság 12759 sorszám alatt bejegyezte az ’Építészek, 
Mérnökök,  Képzőművészek  Egyesületét’,  röviden  az  ÉMKE-t.  Az  ÉMKE  önkéntes 
tagságon  alapuló  szakmai  egyesület,  mely  az  építészek,  mérnökök,  képzőművészek 
szakmai,  társadalmi,  kulturális,  művészeti  ügyeivel  kapcsolatban  lát  el  feladatokat.  Az 
ÉMKE  elnökségének  tagjai:  Kévés  György  építész  elnök,  Balogh  Balázs  építész,  Dr. 
Sebők Ferenc mérnök, Mengyán András képzőművész elnökségi tagok.
Egyesület székhelye: 1089 Budapest, Baross u. 131.,
Elérhetőségek tel.: 06/30-949-9000, www.emk-egyesulet.hu

Felhívás a 2008 évi Építőipari Nívódíj Pályázatra

Az  Építési  Vállalkozók  Országos  Szakszövetsége,  az  Építéstudományi  Egyesület,  a 
Magyar Építőművészek Szövetsége, a Magyar Mérnöki Kamara Építési Tagozata, illetve 
az Építőipari Mesterdíj Alapítvány meghirdette a 2008 évi Építőipari Nívódíj-at, a kiváló 
tervezésnek  és  mesterséget  magas  fokon  megvalósító  kivitelezésnek  nyilvános 
elismerésére.  A feladatot  megvalósítók nevében a pályázó a létesítmény fővállalkozója 
(generál  kivitelezője)  lehet,  de  elnyerés  esetén  a  Nívódíjat  hirdető  táblán  mellette 
szerepelnek az építtető, a tervező, valamint a generálkivitelező által megnevezett három, a 
kivitelezésben  érdemi  munkát  végzett  vállalkozó  és  mindezeknek  a  létesítmény 
megvalósulását  közvetlenül  irányító  vezetői.  Pályázni  a  következő  hét  kategóriába 
sorolható építménnyel lehet: középület, irodaépület és kereskedelmi létesítmény, sport- és 
szabadidős létesítmény, ipari  és energetikai  létesítmény, többlakásos lakóház,  műemlék 
helyreállítás és rehabilitáció, mérnöki és mélyépítési létesítmény.
Részletes  tájékoztatás  és  letölthető  jelentkezési  lap  az  Építőipari  Mesterdíj  Alapítvány 
Kuratóriuma honlapján (www.mesterdij.hu) található.
Beadási határidő: 2007. szeptember 15.-én, hétfőn 16 óra.

FIGYELEM
A 2008. július-augusztus HÍRLEVÉLBEN 

közlésre szánt programok, ill. tájékoztatók
leadási határideje: 2008. május 31.

Kiadja az Építéstudományi Egyesület
Felelős kiadó: Takácsy Gyula Felelős szerkesztő: László László Szerkesztő: Keszei 

Barbara
Készült 800 pld-ban „KESKENY” nyomdában Felelős vezető: Keskeny Árpád
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