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EGYÉNI TAGDÍJAK 2008. ÉVRE
Aktív dolgozóknak:
70 év alatti tagoknak:
70 év feletti tagoknak:
GYES-en lévőknek, tanulóknak

12 000 Ft/év
4 500 Ft/év
2 500 Ft/év
2 500 Ft/év

A Titkárság munkarendje: hétfő-csütörtök 8.00-16.00 óráig
péntek 8.00-12.00 óráig

2008. SZEPTEMBER

EGYESÜLETI HÍREK

EMLÉKEZETETŐ/JEGYZŐKÖNYV
A 2008. JÚNIUS 25-i ELNÖKSÉGI ÜLÉSRŐL
Jelen vannak az
elnökség részéről:

Gerencsér László elnök, dr. Becker Gábor, Vermesy
Sándor, Korcsmár István, Kovács Sándor, Pappné Tombácz
Ildikó, dr. Sámsondi Kiss György, László László

Meghívottak részéről
jelen volt:
Bodri Irén gazdasági vezető, Semmelweis Ferenc
Az elnökségi ülés első részében Bodri Irén gazdasági vezető tájékoztatást adott a
tagdíjbevételek felhasználása megosztásának lehetőségéről. Hangsúlyozta, hogy az
egyéni tagdíjbevételek esetében a szervezeti egységeknél meg kell teremteni a
gazdálkodási feltételeket, a jogi tagdíj bevételeknél pedig célszerűnek tartja a
korábbi szerződések megújítását. Megfelelő előkészítés után a tagdíjbevételek
megosztásának új rendszerét 2009. januártól tartja indokoltnak bevezetni. A 2008.
évre befolyt egyéni tagdíjak 50%-át a szervezeti egységek létszámarányosan
megkaphatják. A szervezeti egységek a tagdíjbevétel arányos részét kiadásaik
fedezetére használhatják fel, azzal a megkötéssel, hogy a reprezentációs kiadások és
ajándékok együttes összege a felhasználható keret 50%-át nem haladhatja meg. (Ez
alól az elnökség írásbeli kérelem alapján felmentést adhat.)
Ezt követően a megjelent elnökségi tagok beszámoltak a június 4-iki elnökségi
ülésen vállalat feladatok végrehajtásának állásáról, majd Semmelweis Ferenc adott
tájékoztatást a Tanácsadó Testület létrehozásának szükségességéről és a javasolt
működési elképzelésekről. A szóbeli javaslat alapján Gerencsér László elnök
írásbeli javaslatot is kért a Tanácsadó Testület létrehozásával kapcsolatban.
Az elnökségi ülés második felében Gerencsér László elnök az egyesület működése
megerősítésének szükségességét hangsúlyozta. A soron kívüli feladatok közül
kiemelte az Alapszabály módosítással összehangolt Szervezeti és Működési
Szabályzat (SZMSZ) elkészítését, valamint a titkárság megerősítését. A vita során
felmerült alapítványok kérdéskörét a következő elnökségi ülésen történő napirendre
tűzését javasolta.
Az ülés további részében hozzászólásokra került sor:
Pappné Tombácz Ildikó a konferenciák és előadás sorozatok szervezését javasolta.
Becker Gábor a Budapesti Műszaki Egyetem Építészmérnöki Karával történő
együttműködés lehetőségeit taglalta. Sámsondy Kiss György a Tudományos Tanács
és a Tanácsadó Testület szükséges összehangolására hívta fel a figyelmet, Kovács
Sándor pedig a Magyar Tudomány Napja rendezvényeibe való bekapcsolódást
szorgalmazta.
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A hozzászólások után az elnökség határozatokat hozott.

E-2008/3 (06.25.) sz. határozat
„Az elnökség az Alapszabály módosítással összehangolt Szervezeti és Működési
Szabályzat elkészítését rendeli el, melynek első változatát – lehetőleg – a
szeptemberi elnökségi ülésen kell előterjeszteni.”
Határidő: 2008. augusztus 31.
Felelős: László László főtitkár

E-2008/4 (06.25.) sz. határozat
„Az elnökség az SZMSZ módosítással összhangban egyéni és jogi tagdíj
bevételek megosztásának felülvizsgálatát tartja szükségesnek.”
Határidő: SZMSZ jóváhagyását követő 30 napon belül
Felelős: LászlóLászló főtitkár
Bodri Irén gazdasági vezető

E-2008/5. (06.25.) sz. határozat
„Az elnökség az egyéni és jogi tagdíjakra vonatkozó határozatokkal és a
gazdálkodási szabályzattal összehangoltan a Számviteli és Pénzügyi Szabályzat
módosítását rendeli el.”
Határidő: SZMSZ jóváhagyását követő 30 napon belül
Felelős: LászlóLászló főtitkár
Bodri Irén gazdasági vezető

E-2008/6. (06.25.) sz. határozat
„Az elnökség a 2008. évi egyéni tagdíjbevételek 50%-át a szervezeti
egységeknek a működési költségek fedezetére, feltételekkel rendelkezésre
bocsátja. A felhasználható keretösszegről és a felhasználás módjáról az
érintettek írásbeli tájékoztatást kapnak.”
Határidő: 2008. augusztus 31.
Felelős: László László főtitkár
Bodri Irén gazdasági vezető
Emlékeztetőt összeállította: László László

EMLÉKEZTETŐ
ÉTE BIZOTTSÁGOK ELNÖKVÁLASZTÁSÁRÓL
2008. július 9.
A 2008. május 27-i küldöttközgyűlés megválasztotta a Felügyelő,- az Etikai- és a
Díjbizottságok tagjait, azonban az Alapszabály rendelkezésének értelmében a
bizottságok tagjai maguk választanak elnököt. A választásokra 2008. július 9-én
törvényes keretek között került sor, mivel a bizottságok megválasztott tagjainak
több mint 50%-a jelen volt.
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A választás két fő napirendjét László László főtitkár ismertette:
1. A Bizottságok választásának menete, javaslatok az egyes bizottságok elnökeire.
2. A megválasztott és konszenzussal kialakított javaslatok előterjesztése majd a
választás lebonyolítása.
Az egyes bizottságok tagjai egyhangúlag választották meg az elnököt, melynek
alapján:
– a Felügyelő Bizottság Elnöke: Ábrahám Ferenc
– az Etikai Bizottság Elnöke: Makkainé Hoksza Éva és
– a Díjbizottság Elnöke: Mezei László
A megválasztott elnököknek a főtitkár gratulált és vázolta az egyes bizottságok
feladatait. Ezt követően a Bizottságok elnökei megköszönték a bizalmat és kérték a
tagok, valamint az ÉTE vezetőinek segítségét munkájukhoz.
A választást követően Gerencsér László elnök is eredményes munkát kívánt az
újonnan megválasztott bizottsági Elnököknek, majd ismertette az ÉTE
megújulásával kapcsolatos elképzeléseit, a legsürgősebb egyesületi teendőket.
EMLÉKEZTETŐ
MINISZTÉRIUMI ÉS ÉTE VEZETŐK TALÁLKOZÓJÁRÓL
2008. július 3.
A megbeszélésre a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium Területfejlesztési
és Építésügyi Szakállamtitkár, Dr. Szaló Péter hivatalában került sor.
Jelen voltak: Dr. Szaló Péter Szakállamtitkár
Fegyverneky Sándor főosztályvezető
Gerencsér László ÉTE elnök
László László ÉTE főtitkár
Gerencsér László elnök tájékoztatta a minisztérium képviselőit az ÉTE 2008. május
27-i választásáról a megválasztott elnökség tagjairól, feladatairól és az egyesület
célkitűzéseiről:
- Az építésügyi ágazat időszerű feladataiból való tervezett részvállalásról.
- Az építőipar legsürgetőbb teendőinek elősegítéséről (ágazati bértarifa rendszer
módosítása, reális bérek megállapítása, kétirányú szerződéses garancia rendszer
bevezetése, az igazságszolgáltatási folyamatok rövidítése, az ellenőrzési rendszer
szigorítása, stb.).
- Az egyesület tudományos jellegének megerősítéséről.
- A szakmai kapcsolatrendszer kiszélesítéséről.
- Az oktatási rendszer szükségszerű átalakításáról, különös tekintettel a középfokú
és szakmunkás képzésre.
- Az ÉTE szakértői munkacsoportok (jogi, gazdasági, oktatási) kialakításáról.
Dr. Szaló Péter szakállamtitkár tájékoztatást adott az építésügyet érintő legutóbbi
kormányzati átszervezésről a területfejlesztési és építésügyi szakállamtitkárság
szerepéről, illetve feladatairól. Az ÉTE elnökének javaslatait megköszönve a
szakállamtitkár az egyesületet további együttműködésre, az építésügyi ágazat előtt
álló feladatok és célkitűzések támogatására, valamint Gerencsér Lászlót a
kormányzat Építésgazdasági Munkabizottságának munkájában való részvételre
kérte fel.
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ÉPÍTÉSKIVITELEZÉSI SZAKOSZTÁLY
Időpont:
2008. szeptember 2. (kedd) 14 óra
Helyszín:
Budapest V., Dorottya u. 6.
Téma:
A Palazzo Dorottya felújított és átalakított
épületegyüttesének megtekintése a befejező munkák
időszakában
Előadó:
Nemeshegyi Balázs főépítésvezető, Swietelsky Építő Kft.
Szervező:
Alex Ágnes, telefon: 20/941-5107
ÉPÍTÉSKIVITELEZÉSI SZAKOSZTÁLY
Időpont:
2008. szeptember 9. (kedd) 14 óra
Helyszín:
Budapest X., Albertírsai út, III. Kapu
Téma:
A HUNGEXPO területén épült, megnyitás előtt álló „G”
Pavilon megtekintése
Előadó:
György Miklós vezérigazgató és Ferenczi Zsófia projektvezető
a HUNGEXPO Vásár és Reklám Zrt. részéről
Szervező:
Alex Ágnes, telefon: 20/941-5107
ÉPÍTÉSKIVITELEZÉSI SZAKOSZTÁLY
Időpont:
2008. szeptember 24. (szerda) 14 óra
Helyszín:
Budapest II., Fő u. 68. II. em. 218. terem
Téma:
Izraeli nagykörút II. rész (Vetítettképes előadás)
Előadó:
Mikó Imre okl. építészmérnök, Alpár-díjas
Szervező:
Vetró Mihály, telefon: 226-8898
BÉKÉS MEGYEI SZERVEZET
Időpont:
2008. szeptember 19.-20.-21. (péntek-szombat-vasárnap)
Helyszín:
Románia (Arad és Temesvár)
Részvételi díj:
35.000 Ft/fő
Jelentkezési határidő: szeptember 5. (Jelentkezés a szervezőknél)
Szervezők:
Szabados Béla telefon: 30/965-9949,
Krausz József telefon: 30/205-6997
Részéletes program:
Szeptember 19. péntek
06,00
Gyülekezés: Békéscsaba, Szabadság tér (volt Parti étterem előtt)
06,30
Gyulaiak felszállása a buszra (az Ibolya Night Klub előtti buszváróban)
07,40
Érkezés Aradra, találkozás Darida János helyi építésszel
- A Városháza bemutatása,
- Minorita templom (a vértanúk szobrait őrizték 1918-tól felállításukig)
- Református templom (1901-ben itt tartotta Horthy Miklós)
- Kultúrpalota szecessziós stílusban épület, ma Történeti Múzeum
- Régi színház épület 1818-ban készült el. Evangélikus templom
13,30
Ebéd a városközpontban lévő pince étteremben, majd a szállás elfoglalása
15,00
Indulás Arad hegyalja borvidéken keresztül Világosra, majd Máriaradnára
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- Római katolikus templom, régi ortodox templom, stb.
- Máriaradna Ferencesek temploma
19,00
Arad – Hegyaljai Ménes történelmi borvidék elhíresült Wine Princess
borászat pincéje, bórkóstoló és vacsora
22,00
Indulás Aradra, a szálláshelyre
Szeptember 20. szombat
09,00
A reggeli után indulás Temesvárra
- Néprajzi, művészeti és történeti múzeum
- Római Katolikus Székesegyház
- Dóm tér, Dóm templom (1736 után épült osztrák barokk stílusban)
- Épülő ipar park bemutatása
13,00
Ebéd helyi étteremben
14,30
Hunyadi várkastély megtekintése
- Régi Városháza piarista gimnázium (eredetileg Ferences kolostor)
bemutatása
16,00
Kirándulás Oravicabányára
- Város és környezetének látnivalóinak buszból történő megtekintése
- Románia legrégibb színházépületének megtekintése
Vacsora Aradon a szálloda étteremben, szabadprogram
Szeptember 21. vasárnap
09,30
Az aradi vár megtekintése (előre bejelentett létszámmal és névsorral)
13,00
Ebéd Maros partján lévő kerthelyiségben (vagy étteremben)
14,30
Az eredetileg Attila téren (ma a Megbékélés parkjában) felállított aradi
vértanúk monumentális emlékművének megtekintése (Zala György
alkotása), szabadprogram
16,00
Indulás Kürtösre a Mácsay kastély megtekintése (A kastélyt a Teleki grófok
építették, sokáig tilos volt látogatni)
19,00
Indulás Gyulára
20,00
Érkezés Békéscsabára

OKTÓBERI PROGRAM ELŐZETES
ÉPÍTÉSKIVITELEZÉSI SZAKOSZTÁLY
Időpont:
2008. október 14. (kedd) 9-15h
Helyszín:
MTESZ Pesti Konferencia Központ
Budapest V., Kossuth L. tér 6-8. I. emelet
Téma:
Helyszíni monolit szerkezetépítés – Beton és zsaluzat
egymásrahatása – Kreditpontos konferencia!
A korai kizsaluzás feltételei, rendszerzsaluzatokkal szembeni
tervezői és kivitelezői elvárások, tapasztalatok, szerkezetépítés
utólagos elemzése
Szervező:
Móra Ibolya, telefon:20/981-8384, e-mail: mora@neva.hu
Jelentkezés:

2008. október 6-ig az ÉTE titkárságon t/f: 201-8416,
e-mail: info@eptud.org
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Tervezett program:
Ami formát ad a betonnak – rendszerzsaluzatok
Zsaluzat kiválasztása: a szerkezet-felületi igény – gépesítettség – átfutási idő és a költségek
ismeretében
Előadó: Móra Ibolya – MEVA Zrt.
Zsaluzási tervekről – Mi a feladata a zsalutechnológusnak?
Tervezés – méretezés – gyártás – művezetés (Debrecen Fórum, Paksi Atomerőmű, Metro-4
Tétényi úti megálló, M6 Autópálya völgyhíd)
Előadó: Oberrecht Kálmán –MEVA Zrt.
Oláh Zoltán –MEVA Zrt.
Fejér Gábor –MEVA Zrt.
M7 autópálya és völgyhíd pályaszerkezeteinek tervezéséről
Előadó: Goda Balázs – FŐMTERV
Beton és zsaluzat egymásrahatása (betonnyomás, betonbedolgozás, korai kizsaluzás
feltételei)
Schuon-képlet – elmélet és gyakorlat a Bauverlag BV Kiadó Wegweiser Sichtbeton
szakkönyvében publikáltak alapján
Előadó: Helmut Schuon (Előadás német nyelven tolmácsolással)
Vízzáró betonszerkezettel szembeni elvárások, kivitelezői tapasztalatok
Budapest Központi Szennyvíztisztító Telep - Csepel
Előadó: Nádas Csaba – P.A.M. Invest 2000 Kft.
Látszóbeton készítés – szabályozás – ellenőrzés
Zsaluhéjjal szembeni követelmények
Előadó: Pethő Csaba – MC Bauchemie Kft.
Cigándi vízbeeresztő és leeresztő vasbeton műtárgy
Kivitelezési pontosság – zsaluzás – betontechnológia
Előadó: Hollai Pál – Vegyépszer Zrt.
Szerkezetépítések utólagos elemzése (utókalkuláció) a zsalu, az idő, a létszám és ár
ismeretében
Előadó: Huszár Zsolt – BME Építéskivitelezés Tanszék
Betonszerkezetek primér védelme
Előadó: Nagy-Kriston Csaba – Ancotech-BETOMAX Kft.

A KONFERENCIÁRÓL RÉSZLETES PROGRAM AZ OKTÓBERI HÍRMONDÓBAN
JELENIK MEG!

ÉPÍTÉSKIVITELEZÉSI SZAKOSZTÁLY
Időpont:
2008. október 29. (szerda) 14 óra
Helyszín:
Budapest II., Fő u. 68. II. em. 218. terem
Téma:
Kínai nagykörút II. rész (Vetítettképes előadás)
Előadó:
Szervező:

Mikó Imre okl. építészmérnök, Alpár- díjas
Vetró Mihály, telefon: 226-8898
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NEMZETKÖZI ÉPÍTÉSZ DIÁKKONFERENCIA SZABADKÁN
2008. április 18-20. között új helyszínen, immár 14. alkalommal megrendezett
nemzetközi építész konferencia a műemlékek, építészeti értékeink megőrzését célzó
alapprogramjának megfelelően, sikeres szakmai rendezvénysorozatot nyújtott a
Kárpát medence közel 200 fős szakmai résztvevőjének. Egyesületünket az Elnökség
megbízásából a Csongrád megyei Szervezet részéről Szerencsés Gyula kollégánk
képviselte.
A magas színvonalú, nagyon jól előkészített, kitűnően szervezett programokkal,
kiállításokkal, és az észak-bácskai körutazás során a résztvevők megismerhették
Szabadka, Palics, Kanizsa, Zenta műemlékeit, kiemelkedő építészeti alkotásait. A
meglátogatott helyszíneken a Szabadkai Politechnikai Iskola jól felkészült diákjai
tartottak színvonalas előadásokat.
A szakmai programokat az új építészeti információk ismeretanyagából rendezett
helytörténeti vetélkedő és az Új Városháza dísztermében tartott záróünnepséggel
fejeződött be, amikor a vetélkedők nyerteseinek díjátadására került sor. Ennek
keretében került sor Egyesületünk ajándékainak átadására is. (ÉTE Évkönyvek,
folyóiratok)

ÉPÍTŐK VITORLÁS KUPÁJA 2008
A legtradicionálisabb hazai vitorlásklub a 141 éves Balatonfüredi Yacht Club 3
évvel ezelőtt rendezte meg először az Építők Vitorlás Kupája vitorlásversenyt. A
regatta életre hívásával a szervezők elsődleges célja az volt, hogy a vitorlás sport
tehetséges utánpótlás versenyzőit segítsék a sikeres és eredményes felkészülésben.
A kezdeményezés idén immáron a harmadik évadjába lép 2008. szeptember 5-én,
Balatonfüreden újra találkoznak vízen és szárazföldön az építőipari cégek. Többek
között az építők támogatásnak is köszönhető, hogy két fiatal, tehetséges utánpótlás
versenyző idén két nagy nemzetközi versenyen felállhatott a dobogó legfelső fokára.
Bathó Péter 2008. márciusában a Laser 4.7 Európa Kupa futamon és Kaiser Kristóf
pedig májusban szintén Andorában tartott Laser Radial Európa Kupa futamon
egyaránt az első helyen végzett. Honlap elérhetőség: www.epitokkupa.hu
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POGÁNY FRIGYES CENTENÁRIUMA

Dr. Pogány Frigyes építész egyetemi tanárra emlékeznek egykori tanítványai
születésének centenáriumán, 2008. szeptember 9. (kedd) 17 óra ICOMOS Klub:
Budapest I., Táncsics Mihály u. 1. (KÖH)
A beszélgetést vezeti: Vízy László ny. műemléki felügyelő, ÉTE-ICOMOS
Dr. Pogány Frigyes (Budapest 1908. szeptember 9. – Bukarest 1976. december 15.)

Egykori lakását márvány emléktábla jelzi,
nevét iskola őrzi,
mellszobra díszíti a róla elnevezett iskola
auláját,
valamint
az
Iparművészeti
Egyetemet,
a Farkasréti temetőben a Kodály köröndön
áll egyszerű kereszttel jelzett síremléke
Pogány Frigyes emlékérem
Józsa Bálint szobrászművész munkája
Pogány Frigyes 1908. szeptember 9-én született tisztviselői családban. A budapesti
József Nádor Műegyetemen építészmérnöki diplomát szerzett 1933-ban. Tudásának
elmélyítését szolgálta azzal, hogy több alkalommal is Olaszországban járt a Római
Magyar Akadémián és Franciaországban. Ezek az élmények határozták meg
egyetemi tanári előadásainak mondanivalóját és könyveinek tárgykörét. Az itáliai és
francia reneszánsz-barokk művészet és a nagy történelmi városok hangulata: Róma,
Firenze, Velence és Párizs. A művészetek atyja az építészet iránti
elkötelezettségének és kutatásainak eredménye több építészeti elméleti könyv
megszületése, a belső terek, az utcák terek művészetén át a művészetek szintézisével
foglalkozó Szobrászat és festészet az építészetben - című munka. Napjaink talán
még aktuálisabb kérdésének esztétikai elemzése, iránymutatása – immár évtizedek
óta nem kapható könyvesboltjainkban – A szép emberi környezet…
Pogány Frigyes munkásságának indítékai a külföldi tanulmányutak voltak azáltal a
hazai építészeti és városrendezéséi munkában való részvétel eredményeképpen azok
megoldására is utat mutatott. Budapest ostroma után a főváros helyreállításának
tervezőjeként megoldást talált a Roosevelt tér a Clark Ádám tér rendezésére, a
Lánchíd forgalmának megfelelően a kapuzatok keresztmetszetének műemléki
szempontú átalakítása által. Műemléki és városképi elvei napjainkban sem
10
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hagyhatók figyelmen kívül, tanulságai mellett nem mehetünk el szakmai és erkölcsi
tisztelet nélkül. Gondolatainak középpontjában a művészetek atyja az építészet állt.
Ahogy a régi rómaiak mondták: Primus inter pares, azaz „első az egyenlők között”.
Az embert körülvevő természet világában helyezte el az alkotásokat. A Belvárosra
vonatkozó FÓRUM terv mellett állt ki, mint a Fővárosi Közmunkák Tanácsának
építész-városrendező előadója, amikor annak megszűntetéséig (1948)
megakadályozhatta az Erzsébet téren, a park területére telepített buszpályaudvar
létesítését, amely ott most is kietlen-lakatlan értelmetlen ipari jellegű épület. A hely
a Magyar Nemzeti Színházat illeti meg! A buszpályaudvar, ha műemlék is áttelepíthető onnan…
A budapesti városkép és Duna-hídjaink 1960-as esztétikai megfogalmazásakor
szinte világörökségünk jelenlegi védelmének hiányosságait tárja elénk:
„ A Duna-parti beépítés sajátossága a horizontalitás és a zártság. A tájkert
felépítése, kötött méretei, a hegyek elsősorban a Várhegy magassága, a Duna
szélessége olyan adottságok, amelyek mondhatnánk örök érvénnyel állapítják meg a
jelenlegi palotasor magasságát, mint soha át nem léphető felső határ.” Majd így
folytatja:
„ A jövő építészeinek meg kell érteniük, hogy a Duna-parton nem lehet a magasba
törő építészeti hangsúlyokat tovább szaporítaniuk, Olyan ez mint egy műalkotás.
Sem elvenni, sem hozzátenni valamit nem lehet, csak az egész szétrombolása árán.”
A múlt szeretetéből és alkotásainak megbecsüléséből származott a hazai
műemlékvédelem
legfontosabb dokumentumainak létrehozása Budapest
műemléképületeinek első nagyobb lélegzetű feldolgozása a hivatalos jegyzék
elkészítése, valamint a műemléki monográfiák megindítása és a városképi műemléki
vizsgálatokban való tevékeny részvétel. Érdemes összehasonlítani, hogy 1955-ben
az általa készített budapesti műemlék-jegyzékben 831 épület, míg 1990-ben csupán
781 szerepel. A tanári és tudományos munkásságát kiterjesztette a beosztások és
kinevezések egész sora. Minisztériumi műemléki referens, műszaki egyetem
építészettörténeti tanára, a művészettörténeti doktori cím megszerzése által
tudományos és nemzetközi elismertsége a magyar műemlékvédelem hírének és
eredményeinek publikálója számos hazai és külföldi lapban megjelent cikkei által.
Az építészeti tervezői szakma egyik vezéregyénisége, a Magyar Építészeti
Szövetség a MÉSZ elnöke 1967-69 között, majd alelnöke és mindvégig választott
vezetője az 50-70-es években. Az Ybl-díjas és állami díjas építész példaképe volt a
korabeli ifjúságnak az új építészeti nemzedék tanításain nőtt fel. Az Egyetemi
Színpad híres estjeinek előadója, mint Örkény István író, Nagy László költő és
Latinovits Zoltán építész, színészkirály. Sokunknak maradandó élményt jelentett
Pogány professzor előadása a történelmi építészeti korok emlékeiről, a reneszánsz
humanista-világképét megfogalmazó centrális templomokról, ahol a világmindenség
középpontja az ember. Le Corbusier híres Ronchamp-i kápolnájának építészetiművészeti megformálásán keresztül bemutatta a modern ember és a világegyetem
viszonyát. Előadásait nemcsak az építészettel foglalkozó fiatalok, de a művészet
különböző ágai iránt érdeklődők is nagy szeretettel és elismeréssel fogadták. A
kulturális látókör megnyitása az ismeretek megértése által minden értelmiségi
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fiatalnak felüdülést adott, sőt technikai mérnöki beállítottságúak építészeti
szemléletének kiterjesztéséhez vezetett. Példaként említem, hogy Hegedűs Margit
okleveles mérnök, aki előadásainak hatására lett építésszé, a Belváros Lipótváros
építési osztályvezető főmérnöke, az 1997. évi országos műemléki konferencia egyik
rendezője.
Egy külföldi meghívásos tanulmányúton 1976-ban Bukarestben hunyt el. Emlékét
díszsírhely őrzi a Farkasréti temető Kodály-köröndjén. Mellszobrát a tanítvány
Józsa Bálint készítette, az ihletett alkotás immár két helyen a Pogány Frigyes
Szakközépiskolában, valamint az Iparművészeti Egyetemen látható. Születésének
centenáriumán ez évben avatjuk fel szobrát a Műegyetem kertjében. Pogány
Frigyesnek, Budapest jeles polgárának emlékezete műveiben és tanítványainak
sokaságában él tovább.
Vízy László építész
ny. műemléki felügyelő
egykori Pogány Frigyes tanítvány

A szerkesztőség és a szerző a cikk megírásához nyújtott segítségéért köszönetet mond
Pogány Frigyes professzor leányának, Dr. Váliné Pogány Jolán építészmérnöknek.

IN MEMORIAN
Cser Tamás okleveles híd és szerkezetépítő mérnök (1936-2008).
Arany diplomás okleveles mérnök apa nyomdokain haladva 196l-ben a Budapesti
Műszaki Egyetemen híd és szerkezetépítői, majd 1970-ben vasbeton építési
szakmérnöki oklevelet szerzett. Első munkahelye a Mélyépítő Vállalat, Vácon a
DCM, majd a csepeli vízmű bővítés volt. Később a kísérleti talajstabilizációs
útépítést irányította. Tervező mérnökként dolgozott a Mélyépítési Tervező
Vállalatnál. Mint irányító tervező érdeklődésének megfelelően foglalkozott
mélyépítési létesítmények, különféle alapozások, gép- és turbinák, dinamikai és
rezgéstani vizsgálatokkal. Később a Honvédség Építési Tervező Intézetében a
statikus szakosztálynak lett a vezetője. Jól hasznosította korábbi ismereteit,
elsősorban a vasbeton építmények és speciális katonai igényeknek megfelelő
létesítmények tervezésénél. 30 éves ÉTE tagsága alatt rendszeresen részt vett a
Honvédségi szakosztály munkájában. Több éve ismerte betegségét, annak várható
következményét, de akaraterejére jellemző, hogy elhunyta előtti hónapban még részt
vett a szakosztály zsámbéki programján, ahol csendesen néhány kollégától elköszönt.
Emlékét tisztelettel megőrizzük.
Gábor Ferenc
Honvédségi Szakosztály
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RENEXPO – AUGSBURG 2008
Az augsburgi RENEXPO® kiállítás immár 9. alkalommal közvetíti az aktuális
ismereteket 2008. október 9-12. között minden a megújuló energiák és az
energiahatékony építkezés és épületfelújítás körül fog forogni Augsburgban. A
témakörök az épületfelújítástól a nap- és fafűtésen át egészen a passzívházakig,
kapcsolt energia erőművekig, hőszivattyúkig, vízenergiáig, illetve szélenergiáig
terjednek. A szakmai kiállítás új nemzetközi irányvonalát idén is egy partnerország
jelenléte erősíti, 2008-ban Csehország tölti be ezt a szerepet. A RENEXPO®
kiállítással párhuzamosan több magasrangú kongresszus zajlik majd. A
Bundesverband BioEnergie e.V. (BBE) rendezésében Németország 2. legnagyobb
szakkiállításán, az IHE® HolzEnergie keretein belül kerül megrendezésre a 8.
Nemzetközi Faenergia Kongresszus. A hőszívattyúról és annak alkalmazásáról a
regionális 4. Hőszívattyú Kongresszus ad számtalan információt az érdeklődőknek.
Az említetteken felül más konferenciák is megrendezésre kerülnek, többek között az
interGreenBuilding®, amely az energiahatékony építészetet, modernizálást és
felújítást foglalja magába. Az IBEF® International Business Exchange Forum
lehetőséget nyújt nemzetközi kapcsolatteremtésre és a projektek előkészítésre a
gazdasági és kormányküldöttségek számára, mint például Thaiföldről, Kínából,
Romániából és Magyarországról érkezőknek.

RENEXPO – BUKAREST 2008
Az 1. nemzetközi kiállítás Dél-Európában a megújuló energiákról és
energiahatékonyságról. A nemzetközi RENEXPO® kiállítás és szakmai konferencia
az alternatív energiák, energiahatékony építés és felújítás témaköreiről 2007-ben és
2008-ban a magyar fővárosban, Budapesten már két alkalommal sikeresen
megrendezésre került. Ezt a vásárkoncepciót kívánják elsőként Délkelet-Európában
is meghonosítani. Bukarest szívében található a SALA PALATULUI vásár- és
konferenciaközpont, amely a 2008. november 19-21. között megrendezésre kerülő
RENEXPO® South-East Europe-nak helyet ad. A Romániából, Németországból,
Ausztriából, Magyarországról és a más európai országokból érkező kiállítók
számára 2600m2-es terület áll rendelkezésükre. Nagyszámú látogatói és
kongresszushallgatói létszámot várnak a jövő egyik vezető rendezvényére. A vásár
keretein belül megrendezésre kerül több kongresszus is, amelyek a bioüzemanyag,
hulladékból származtatott energia, geotermia, energiahatékonyság, szélenergia,
vízenergia és finanszírozás-támogatás témaköreit öleli fel. A politika, gazdaság,
szövetségek és média szereplői közül mintegy 400 szakember részvétele várható,
akik a jogi és támogatási háttérről, technológiáról, gyakorlati megvalósításról, a
legújabb kutatási eredményekről és a jövőbeli piaci tendenciákról, és fejlesztési
stratégiákról informálódhatnak.
Kapcsolatfelvétel: REECO Hungary Kft. Zsótér Gabriella hungary@reeco.hu
www.energie-server.de
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TOVÁBBKÉPZÉS
Az ALU-REDŐNY Kft. kreditpontos továbbképzési programot hirdetett meg.
Témája: - ROMA árnyékoló rendszerek típusai,
- hagyományos és biztonsági csomagok,
- az épülethez, nyílászárókhoz való optimális kapcsolódás,
- tervezési segédlet,
- gyártási folyamatok megtekintése.
Időpont: 2008. szeptember 3., október 8., november 5. (Választható időpontok)
Helyszín: ALU-REDŐNY Kft. Oktatóbázisa, 2146 Mogyoród, Víztorony u. 1.
Szervező: Járai Katalin, telefon: 06-30-821-3917
Időtartam: 8-16h
Előadásonként adható kreditpont: 1,5

*******************************************************************
SZAKOSZTÁLYOK ELNÖKEI ÉS ELÉRHETŐSÉGEI
1. EGÉSZSÉGÜGYI SZAKOSZTÁLY
Elnök:
Kapelnerné Szőnyei Éva
Levelezési cím: 1204 Budapest, Borsa u. 11.
Telefon/e-mail: 20/956-1529, kapy@t-online.hu
2. ÉPÍTÉSZ SZAKOSZTÁLY
Elnök:
Gáspár Anna
Levelezési cím: 1112 Budapest, Cseresznye u. 54.
Telefon/e-mail: 249-3191, gaspar.a@t-online.hu
3. ÉPÍTÉSKIVITELEZÉSI SZAKOSZTÁLY
Elnök:
Bank Lajos
Levelezési cím: 1021 Budapest, Hűvösvölgyi út 72.
Telefon/e-mail: 200-0082, bankl@asz.hu
4. ÉPÜLETGÉPÉSZETI SZAKOSZTÁLY
Elnök:
Dr. Magyar Zoltán
Levelezési cím: 2310 Szigetszentmiklós, Csokonai u. 15/C
Telefon/e-mail: 30/964-2500, zmagyar@invitel.hu
5. ÉPÜLETVILLAMOSÍTÁSI SZAKOSZTÁLY
Elnök:
Dési Albert
Levelezési cím: 1117 Budapest, Szerémi út 37.
Telefon/e-mail: 204-1418, 20/925-4281,
desi.albert@gkm.gov.hu, mtszbt1@t-online.hu
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6. HONVÉDSÉGI SZAKOSZTÁLY
Elnök:
Dr. Kovács Ferenc
Levelezési cím: 2092 Budakeszi, Barackvirág u. 60.
Telefon/e-mail: 30/343-8362, hunvirag@mail.datanet.hu
7. HŐSZIVATTYÚS SZAKOSZTÁLY
Elnök:
Dr. Ádám Béla
Levelezési cím: 1141 Budapest, Zsigárd u. 21.
Telefon/e-mail: 221-1458, adam@hgd.hu
8. KÖRNYEZET ÉS TELEPÜLÉSGAZDÁLKODÁSI SZAKOSZTÁLY
Elnök:
Dr. Jancsó Gábor
Levelezési cím: 1145 Budapest, Szugló u. 68.
Telefon/e-mail: trendkornyezetvedelem@t-online.hu
9. MARKETING SZAKOSZTÁLY
Elnök:
Dr. Kiss Zsolt István
Levelezési cím: 1113 Budapest, Bartók Béla út 76.
Telefon/e-mail: 209-2519, ascstudio@t-online.hu
10. SZÍNDINAMIKAI SZAKOSZTÁLY
Elnök:
Szende Árpád
Levelezési cím: 1126 Budapest, Böszörményi út 8.
Telefon/e-mail: 212-9052, 30/922-1457, archigram@t-online.hu
11. TARTÓSZERKEZETI SZAKOSZTÁLY
Elnök:
Zámbó Ernő
Levelezési cím: 1186 Budapest, Goroszló u. 13.
Telefon/e-mail: 20/944-4345, info@statikusstudio93.t-online.hu
12. TELEPÜLÉSRENDEZÉSI SZAKOSZTÁLY
Elnök:
Zábránszkyné Pap Klára
Levelezési cím: 2000 Szentendre, Iskola u. 4.
Telefon/e-mail: 20/326-9694, papklara@dunakanyar.net
13. VÁLLALKOZÁSI ÉS CÉGMENEDZSELÉSI SZAKOSZTÁLY
Elnök:
Molnár Dénes
Levelezési cím: 1037 Budapest, Kolostor u. 14.
Telefon/e-mail: 20/928-7419, damol@t-online.hu
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A 2008. októberi Hírmondóba
közlésre szánt programok,
illetve tájékoztatók

leadási határideje:

2008. szeptember 8.

Kiadja az ÉPÍTÉSTUDOMÁNYI EGYESÜLET
Felelős kiadó: Gerencsér László
Felelős szerkesztő: László László
Szerkesztő: Dérné Ficze Judit
Készült 1000 példányban
Nyomda: Keskeny
Felelős vezető: Keskeny Árpád
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