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2008 MÁRCIUS – ÁPRILIS

EGYESÜLETI ÉLET
A Jelölő Bizottság felhívása
A Választmány felhatalmazása alapján a Jelölő Bizottság felkéri az Egyesület egyéni és jogi
tagjait, szervezeti egységeit, hogy tegyenek ajánlást az Egyesület leendő tisztségviselőire.
Az érvényes ajánlás feltételei:
- Az ajánló és ajánlott személy-(ek) érvényes ÉTE tagsága
- Szervezeti Egységek részéről tett ajánlás esetében a taggyűlési jegyzőkönyv és a jelenléti ív
mellékelésével
- Jogi tagok ajánlása esetén az 1. számú vezető (elnök, vezérig., üv. ig., stb.) nyilatkozatával
- Nyilatkozat az Egyesület vezető tisztségviselőire, az Elnökség tagjaira (Elnök, Főtitkár,
alelnökök) Felügyelő Bizottság (FB) és tagjaira vonatkozóan vonatkozóan arról, hogy a
jelöltek megismerték a követelményeket és megválasztásuk esetén vállalják azok
teljesítését
Az Ajánlások előkészítése, megtétele folyamatában kérjük kiemelten figyelembe venni az
Egyesület jelen helyzetéből, valamint a jövőbeli elvárásokból következő feladatainkat:
- a működés, működtetés biztonságát megalapozó pénzügyi feltételek biztosítása,
- a tudományos jelleg erőteljes megjelentetése,a szolgáltató jelleg széleskörű kiterjesztése,
- az építési értékek megóvása, ápolása, gyarapítása, továbbadása terén a hagyományokhoz
igazodó szerepvállalása, betöltése,
- az építéssel kapcsolatos Szakmai Szervezetekkel, az Építésügy Irányító Intézményeivel,
Oktatási Intézményeivel való együttműködésben az integráló szerep vállalása, betöltése,
- az Építési Szakágazat társadalmi folyamataiba az Egyesület által képviselt értékek
illesztése, érvényesítése,
- illetve az ajánlott személy-(ek) készségét és lehetőségét e feladatok megoldására.
A Jelölő Bizottság javaslatokat vár az Elnök, Főtitkár, az Alelnökök személyére és a FB
tagjaira. Az ajánlásoknak mindenképpen tartalmazni kell:
- javasolt személy nevét, címét, elérhetőségét
- javasolt ÉTE tisztséget: Elnök, Főtitkár, Tudományos Alelnök, Gazdasági Alelnök,
Oktatási Alelnök, Épületgépészeti Alelnök és regionális Alelnök (Középmagyarországi,
Észak-Alföldi, Dél-Alföldi és Dunántúli) és FB tag
- a javaslat indokolását
Fentiek alapján kérjük, hogy az előzőekben ismertetett szempontok figyelembevételével ki-ki
a maga helyén és látókörében mérje fel a kívánalmaknak megfelelő, köztiszteletben álló
személyeket és ennek alapján tegyen javaslatot az Egyesület leendő Tisztségviselőire.
Az AJÁNLÁSOKAT kérjük minél előbb, de a 2008. március 25. határnapig eljuttatni az
alábbi címre (levélben vagy emailen: info@eptud.org):
Építéstudományi Egyesület, Jelölő Bizottság 1027 Budapest Fő utca 68.
Tisztelt Tagtársunk, Tagtársaink! Az Egyesületünk érdekében tett közreműködést előre is
megköszönjük, az AJÁNLÁSOKAT várjuk.
Tisztelettel és Barátsággal: Semmelweis Ferenc s.k. a Jelölő Bizottság Elnöke

AJÁNLÁSI ÍV
(minta)
Ajánlattevő egyén:………………………………..szervezeti egység:……………..……
Ajánlattevő szervezeti egység:…………………………...… Taggyűlési létszám:……..
Ajánlattevő jogi tag vezetője:……………………………………………………………
AJÁNLÁSOK
Elnökre:…………………………………………………………………………………
Cég/Munkahely:……………………………………………………………….
Beosztása:……………………………………………………………………...
Elérhetősége (tel/email)…………………………………………………….....
Főtitkárra:………………………………………………………………………………
Cég/Munkahely:………………………………………………………...……..
Beosztása:……………………………………………………………………...
Elérhetősége (tel/email)……………………………………………………….
Tudományos Alelnökre:…………………………………………………..……………
Cég/Munkahely:……………………………………………………..………..
Beosztása:……………………………………………………………………..
Elérhetősége (tel/email)…………………………………………………….....
Gazdasági Alelnökre:……………………………………………..…………...…………
Cég/Munkahely:…………………………………………...…………………..
Beosztása:……………………………………………………………………...
Elérhetősége (tel/email)……………………………………………………….
Oktatási Alelnökre:………………………………………………………………..…..…
Cég/Munkahely:……………………………………………………...………..
Beosztása:……………………………………………………………………...
Elérhetősége (tel/email)…………………………………………...…………..
Épületgépészeti Alelnökre:………………………………………………………………
Cég/Munkahely:………………………………………………………...……..
Beosztása:……………………………………………………………………...
Elérhetősége (tel/email)…………………………………………………….....
Régió Alelnökre (régió megnevezéssel):…………………………………………………
Cég/Munkahely:……………………………………………………...………..
Beosztása:……………………………………………………………………...
Elérhetősége (tel/email)…………………………………………………...…..
Felügyelő Bizottsági Tagra: …………………………………………………………….
Cég/Munkahely:……………………...………………………………………..
Beosztása:………………………………………...……………………………
Elérhetősége (tel/email)……………………………………...………………..
Etikai Bizottsági Tagra: ………………………………………………………………...
Cég/Munkahely:……………………………..………………………………..
Beosztása:……………………………………………….……………………
Elérhetősége (tel/email)…………………………………...…………………..
Díj Bizottsági Tagra: …………………………………………………………………….
Cég/Munkahely:……………...………………………………………………..
Beosztása:…………………...…………………………………………………
Elérhetősége (tel/email)……………………………...………………………..
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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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Emlékeztető a választmányi ülésről
Az egyesület regionális választmányi ülését 2007. december 7.-én Szegeden a megyei jogú
város önkormányzatának dísztermében tartotta. Az ülésen 20 fő választmányi tag (a
választmányi tagok 36%-a) és 28 fő meghívott volt jelen. A házigazda Csongrádi szervezeti
egység nevében Szerencsés Gyula elnök, az ÉTE Elnöksége nevében Kovács Sándor alelnök
köszöntötte a résztvevőket, majd a tervezett program szerint először Szeged fejlesztéséről
tartott előadást Priskinné Ale Mária a Fejlesztési Iroda vezetője, melyhez a „FŐSZER
Elektric” és a „Szilánk” cégek képviselői csatlakoztak tájékoztatásukkal. Ezt követően László
László főtitkár, az ÉTE 2007. évi tevékenységéről, eredményekről, gondokról és a 2008. évben
esedékes tisztségviselő választás előkészületeiről adott tájékoztatást. Ennek keretében a Jelölő
Bizottságra vonatkozó javaslat megtárgyalására is sor került. Élénk vita után a Jelölő Bizottság
elnökének Semmelweis Ferencet, tagoknak pedig Alex Ágnest, Kajtár Lajost, Makkainé
Hoksza Évát, Dr. Nagyunyomi Sényi Gábort, Pappné Tombácz Ildikót, Pataky Elemért, Pintér
Lászlót, Rébay Lajost, Simcsik Pált és Weszelits Gergelyt egyhangúlag választották meg.
Befejező napirend keretében a 2007. évi egyesületi kitüntetések átadására került sor. Kovács
Sándor alelnök átadta a kitüntetéseket és köszöntötte a szakmai és az egyesületi munkában
élenjáró szakembereket, majd berekesztette a választmányi ülést. A hivatalos napirendek után
Koczor György Ybl díjas építész vezetésével tartalmas városnézésre került sor.

TAGTÁRSAINK FIGYELMÉBE
1. A 2007. decemberi Hírmondóban kértük Tisztelt tagtársainkat az elmaradt
tagdíjbefizetések 2007. december 31.-ig történő rendezésére és külön hangsúllyal arra is,
hogy a 2008 évtől megemelt tagdíjjal járó szakmai folyóirat kiválasztására (Magyar
Építőipar vagy Magyar Épületgépészet). Sajnos 2008. januárig bezárólag csak 314
tagtársunk választotta és jelezte vissza igényét a Magyar Építőipar és 75 tagtársunk a Magyar
Épületgépészeti folyóiratra. 2008 évi 1 számot fentiektől függetlenül megküldjük azoknak is,
akik 2007 évben befizették a tagdíjat, de nem választottak folyóiratot és azoknak is akik 2007ben még nem voltak kötelezettek a tagdíjfizetésre (70 év felettiek és Alpár érmesek/díjasok).
Fenti tapasztalataink alapján nyomatékossággal kérjük T. tagtársainkat
- a tagsági díjak határidőig - 2008. március 31.-ig - történő befizetésére
- a megváltozott címek, telefonszámok, e-mailek titkárság felé történő közlésére
- és amennyiben még nem jelentették be igényüket a tagdíjhoz kapcsoló folyóirat
kiválasztására, akkor azt soron kívül kérjük.
A tagnyilvántartás tisztázásra a titkárság hétfőn, kedden és pénteken 8:30 és 12 óra között,
szerdán és csütörtökön 13-16 óra között rendelkezésére áll. (tel.: 201-8416, email:
info@eptud.org)

2. A szervezeti egységek vezetőinek küldött 2008. január 18.-án kelt levélben arra kértük a
vezetőségválasztó taggyűlés március 20.-ig történő megrendezését, a helyszín és időpont
megjelölésével, annak február 15.-ig történő visszajelzését. Lapzártáig (február 20.) csak 5
szakosztály és 4 regionális csoport jelezte a taggyűlés tervezett időpontját és helyszínét.
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Ismételten kérjük a szervezeti egységek vezetőit, hogy a vezetőségválasztó taggyűlés
előkészítésére a szükséges intézkedéseket tegyék meg és döntésükről az alábbiak szerint
tájékoztassák a titkárságot.
- tűzzék ki a taggyűlés időpontját a helyszín megjelölésével
- válasszanak elnököt, titkárt, vezetőségi tagot, választmányi tagot és küldöttet
- tegyenek javaslatot – a Jelölő Bizottság felhívása alapján – az ÉTE tisztségviselőire
(Elnök, Főtitkár, Alelnökök, Bizottsági tagok)
- értékeljék a szervezeti egység elmúlt ciklusban végzett munkáját (2005-2008 között)
és adjanak javaslatokat az ÉTE új Elnökségének munkájához
- fentieket a taggyűlésen foglalják jegyzőkönyvbe, a megválasztottak névsorával,
elérhetőségi adataival.
A tájékoztatásokat mielőbb várjuk:
Titkárság

PROGRAMOK
2008. március 6-7. (csütörtök-péntek) 14:00
XIII. Országos Energiatakarékossági Konferencia és Ausztriai Energiatakarékossági
Szakvásár.
Sopron, Hotel Szieszta, Lővér krt. 37.
www.zoldtech.hu/esemenyek/20080306Sopron,_Wels_(Ausztria)/program.doc
Szervező: Vécsi Barnabás, Áldott Zoltánné tel.: 88/429200, 425120 email.: vecsi@mteszveszprem.hu
2008. március 11 (kedd) 14:00
Budapest IX. ker. Ferencvárosi lakóépületek 2008. évi rehabilitációs programjának
ismertetése.
Budapest, IX. ker Üllői út 45. fsz. 18.
Szervező: Bukovszki András tel.: 30/9423372, Csapkay Miklós tel.: 30/9500357
2008. március 12. (szerda) 16:00
MTESZ Székház 1027 Bp., Fő u. 68. 218. terem
Földrengésvédelem 2. rész, tartja: Dr. Csák Béla és Dr. Kegyes Csaba
Szervező: Zámbó Ernő tel.: 20/944-4345
2008. március 13. (csütörtök) 9:00-17:00
BME Díszterem (K I.70.) Budapest Műegyetem rkpt. 3.
VI. Épületszigetelési konferencia (kreditpontos rendezvény)
Üzemi és használati víz elleni szigetelések
Szervező: VILLAS Hungaria Kft. a BME Épületszerkezettani Tanszék, az ÉTE, a MÉK, az
MMK és az Épületszigetelők védnökségével.
Farkas Emese tel.: 2380518, fax.: 2380519, email: regisztracio@villascolor.hu
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2008. március 26. (szerda) 14:00
MTESZ Székház 1027 Bp., Fő u. 68. 218. terem
Izraeli nagykörút I. rész (vetített képes előadás), tartja Mikó Imre Alpár-érmes, okl. építész
Szervező: Vetró Mihály tel.: 2268898
2008. március 27.(csütörtök) 14:00
Budapest, XI. Tétényi út – Vahot u. sarok (megtekintés csak vastagtalpú cipőben)
Munkahely-látogatás a 4-es METRO Tétényi úti állomásának építésénél
Mogyoróssy Péter építésvezető, Móra Ibolya technológiai vezető
Szervező: Alex Ágnes tel.: 20/9415107, Móra Ibolya tel.: 20/9818384
2008. április 2. (szerda) 16:00
MTESZ Székház 1027 Bp., Fő u. 68. 218. terem
Földrengésvédelem 3. rész, tartja: Dr. Csák Béla
Szervező: Zámbó Ernő tel.: 20/944-4345
2008. április 8. (kedd) 14:00
Budapest, Honvéd u. 3.
„Bedő-ház” a Magyar Szecesszió Háza épületlátogatás, tartja Vad Tivadar ép. vállalkozó és
Benkovics Attila generál tervező, felelős műszaki vezető
Szervező: Alex Ágnes tel.: 20/9415107
2008. április 18-19. (péntek-szombat)
Manréza Konferencia Központ Dobogókő, Fény utca 1.
VII. Faanyag védelmi konferencia
Szervező: FATE titkárság tel.: 2019929, Dr. Pluzsik András tel.: 3743246
2008. április 30. (szerda) 14:00
MTESZ Székház 1027 Bp., Fő u. 68. 218. terem
Dzsingisz kán (előadás diavetítéssel), tartja: Weszelits Gergely Alpár érmes okl. mérnök
Szervező: Vetró Mihály tel.: 2268898

PROGRAM ELŐZETES
2008. június 23 (hétfő)
MTA II em-i nagyterem
Betonszerkezetek tartóssága konferencia (részvételi díj: 21.000 Ft)
Szervező: Zámbó Ernő tel.: 20/944-4345
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HÍREK, INFORMÁCIÓK
ÉSZAK-ERDÉLYI TANULMÁNYÚT
Időpont:
Utazás:
Elhelyezés:
Ellátás:

2008. április 17 – 22.
emelt szintű autóbusszal
családoknál, panzióban, szállodában, 2 - 3 ágyas szobákban
félpanzió

PROGRAM:
1. nap:

Elutazás reggel 6 órakor az ÉTE székház elől (II. Budapest, Fő u. 68.).
Határátkelés Ártándnál. Továbbutazás Kolozsvárra, ismerkedés a várossal.
Következő állomásunk Bonchida, a Bánffy-kastély megtekintése. Szállás Wass
Albert szülőhelyén, a „Válaszúton” panzióban.

2. nap:

Szamosújvár (örmény templom), Dés (református templom, fejedelmi szállás),
Beszterce (az egykori szász város nevezetességeinek megtekintése). Délután
Borsafüredről kirándulás felvonóval a Lóhavas-vízeséshez. Szállás
Borsafüreden szállodában.

3. nap:

Először Máramarosszigettel, majd Nagybányával ismerkedünk. Szállás
Koltón, magánházaknál (2 éj).

4. nap:

Ma Koltón, Petőfi mézesheteinek helyszínén kezdjük a napot (Teleki-kastély),
majd Nagybányára visszatérve a képtárat tekintjük meg. Gyalogos kirándulást
teszünk az egyik természeti érdekességhez, a Kakastaréjhoz.

5. nap:

Reggel Szatmárnémeti felé indulunk (ismerkedés a várossal), , majd
Érmindszentre, Ady Endre szülőhelyére látogatunk. Ezután Sződemeterre
indulunk, Kölcsey Ferenc szülőfalujába. Szállás Nagykárolyban (panzióban vagy
magánházaknál).

6. nap:

Nagykárolyban a kastélyt és a református templomot látogatjuk meg, majd
hazautazás. Útközben megállás a bihari földvárnál. Határátkelés Ártándnál,
Érkezés Budapestre 20 - 21 óra között.

Részvételi díj: 55.700,- Ft/fő + 1860 Ft/fő biztosítás + költőpénz belépőkre kb 3000 Ft/fő
(Román lej az autóbuszban az idegenvezetőnél váltható.)
Jelentkezésről és a további részletekről tájékoztatást ad Dr. Szántó Imréné (ÉTE titkárság ) a
201-8416 telefonon vagy 20/380-8302.
Jelentkezési határidő: 2008. március 7.
Befizetési határidő: 2008. március 14.
(Befizetési határidő után lemondást a szállásfoglalások miatt nem tudunk elfogadni)
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FŐISKOLAI DÍJAZOTTAK
Az Építéstudományi Egyesület által 2007.évben kiírt főiskolai „Szakdolgozati Díj” pályázatán
a tanári szakzsűri (Tóti Magda Alpár díjas vezetésével) az alábbi hallgatókat részesítette
Szakdolgozati díjban. A díjak átadására 2007. december 14.-én az ÉTE Senior találkozóján
került sor.
Császár Viktor, Hofmaiszter Hajnalka, Jakab Edina, Kaló Zsuzsanna, Rabár (Kovács)
Eszter, Szabó Levente, Szabó Tamás, Szabó Zsófia, Zólyomi Orsolya (Szent István
Egyetem, Ybl Miklós Építéstudományi Kar)
Balogh Tamás, Papp Kornél Árpád, Sárdi Gábor, Zsolnay Orsolya (Pécsi
Tudományegyetem, Pollack Mihály Műszaki Kar)
Kovács Sándor (Széchenyi István Egyetem, Műszaki Tudományi Kar, Győr)

IN MEMORIAN
Kordik László aranydiplomás okl. építészmérnök (1920-2008)
Sikeres szakmai életpályája során elsősorban a beruházások előkészítésével, irányításával
foglalkozott, többek között a Larsen-Nielsen házgyár telepítésével, honosításával. Beruházási
feladatai mellett felső szintű építésigazgatási és - mint több nyelvet beszélő szakember eredményes építésdiplomáciai tevékenységet is folytatott. Szűkebb szakmai területéhez a
beruházásokhoz az ÉPBER-től történő nyugdíjba vonulásáig, sőt, azt követően is hű maradt.
Nyugdíjasként a Pannonhalmi Apátság megelégedésére látta el a rekonstrukciós munkák
beruházási feladatait. Az egyesületnek 1952-től tagja és több cikluson keresztül
tisztségviselője volt. 2008. február 21.-i temetés alkalmával az ÉTE nevében sírján elhelyezett
koszorúval tisztelegtünk munkásságának. Emlékét tisztelettel megőrizzük.
(László László)

Mattyasovszky Zsolnay Tamás aranydiplomás okl. gépészmérnök (1915-2008)
A gyáralapító Zsolnay Vilmos dédunokája. Egész tartalmas életét a méltón világhírű Zsolnay
kerámia szolgálatába állította. Módszeresen gyűjtötte a Zsolnay építészeti kerámia elemeit,
arra törekedett, hogy az épületek felújítása eredeti Zsolnay kerámiával történjen.
Kultúrtörténeti jelentőségű előadásokat tartott, kiállításokat rendezett Magyarországon és
külföldön, elveit szerzőtársaival a „Zsolnay építészeti kerámia Budapesten” c. könyvében
publikálta. Maradandó és megszívlelendő tanácsokkal látta el a tervező és hatósági
szakembereket. 1993-tól az ÉTE tagja. Részt vett az egyesület 2006 évi Délerdélyi
tanulmányútján is, ahol 90. évében is szorgalommal és elkötelezettséggel térképezte fel a
Herkules fürdői Szapáry fürdőházban lévő Zsolnay kerámia kutat. 2008. február 21.-i
temetésén sírján az ÉTE nevében koszorút helyeztünk el. Emlékét tisztelettel megőrizzük.
(László László)

FIGYELEM
A 2008. május-júniusi HÍRLEVÉLBEN közlésre szánt programok, ill. tájékoztatók
a leadási határideje: 2008. március 31.
Kiadja az Építéstudományi Egyesület
Felelős kiadó: Takácsy Gyula Felelős szerkesztő: László László Szerkesztő: Keszei Barbara
Készült 1500 pld-ban „KESKENY” nyomdában Felelős vezető: Keskeny Árpád
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