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Aktív dolgozóknak: 8 000 Ft/év
70 év alatti tagoknak: 4 000 Ft/év
70 év feletti tagoknak: 2 500 Ft/év
Tanulóknak és GYES-en lévőknek: 2 500 Ft/év

A Titkárság munkarendje: hétfő-csütörtök 8.00-16.30 óráig
péntek 8.00-12.00 óráig

F I G Y E L E M
Az ÉTE Titkárság munkatársai december 22-től 31-ig szabadságon lesznek. 

2009. december 28-30. között a MTESZ Székház zárva van.
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programok,  illetve tájékoztatók

leadási határideje:

2010. január 11.
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Felelős szerkesztő: László László
Szerkesztő: Dérné Ficze Judit
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2009. DECEMBER – 2010. JANUÁR EGYESÜLETI ÉLET

Emlékeztető/jegyzőkönyv
az ÉTE 2009. november 24-i elnökségi üléséről

Jelen vannak: Gerencsér László elnök, Bálint Péter, dr. Becker Gábor, Bittmann Ernő, dr. Hajdu 
Miklós,  Korcsmár István,  Kovács  Sándor,  dr.  Magyar  Zoltán,  dr.  Nagyunyomi  Sényi  Gábor, 
László László
Meghívottak  részéről  megjelent: Ábrahám  Ferenc  FB  elnök,  Kocsis  Tamás  SZIE-YMÉK 
képviselő, Fetter Zsolt BME képviselő

Gerencsér László megnyitja az elnökségi ülést és bejelenti, hogy először a meghívóban szereplő 
BME és Ybl főiskola hallgatói szakosztályának bemutatására kerül sor. Közben Ábrahám Ferenc 
FB  elnök  az  FB  előterjesztés  tárgyalására  vonatkozó  napirend  módosító  javaslatát  a  2. 
napirendként történő tárgyalását az elnökség elfogadta.

1. Napirend: Egyetemi hallgatói képviselők bemutatkozása

Fetter Zsolt BME képviselő bejelenti, hogy az ÉTE megkeresésére október 25-én megalakították 
a  BME Hallgatói  Szakosztályát  12  fővel,  de  jelenleg  20  fő  tevékenykedik,  szervezkedik  és 
nagyjából 50 fő belépésre került sor. Az eddigi munkájukról honlapot készítenek és az egyetem 
lapjában megjelent a szakosztály megalakulása. Október 29-én az ÉTE konferencián 20 fővel 
vettek  részt.  Ezután  vázolja  a  szakosztály  terveit.  Felajánlják  a  vidéki  egyetemeknél  a 
tagtoborzást. László László főtitkár gratulál a szervezőknek a BME hallgatóinak és kéri, hogy az 
egyesületi Alapszabály szerint történjen a fiatalok beléptetése. Az alakuló taggyűlésről készített 
jegyzőkönyvet Fetter Zsolt az Elnökségnek átadta.
Kocsis Tamás SZIE-YMÉK képviselő megköszöni az ÉTE Diploma-díjat. Kiemeli az október 
29-i konferencia motiváló jellegét, melyen 30 fő Ybl hallgató vett részt. Eddig önkéntes alapon 
mintegy 500 hallgató töltött ki belépési nyilatkozatot,  és a tagdíjat a Hallgatói Önkormányzat 
korábban  rendezte.  Vázolja  az  egyesületi  munkába  történő  bekapcsolódással  kapcsolatos 
elképzeléseket  elsősorban  a  tudományos  diákköri  tevékenység  erősítését.  Szervezeti 
elképzeléseiket csak az ÉTE szakosztályok munkájának megismerése után tudják véglegesíteni, 
de addig is választottak egy 5 fős vezetőséget. 2010-re készítenek egy munkatervet és honlapot 
is. A szabályok betartására vonatkozó hallgatói kérdésre a főtitkár tájékoztatást ad. A Hallgatói 
Szakosztály jegyzőkönyveit  dr. Pallós Zoltán jogi vizsgálatra átvette.  Gerencsér László elnök 
megköszöni  a  hallgatók  részvételét.  Az  alakuló  taggyűlésről  készült  jegyzőkönyvet  Kocsis 
Tamás az Elnökségnek átadta.

Gerencsér  László  elnök  a  napirend  tárgyalása  előtt  megkérdezi,  hogy milyen  célt  szolgál  a 
hangfelvétel? László László főtitkár válasza, hogy a hangfelvételre a jövőbeni félreértések miatt 
van szükség, amivel az elnökség egyet értett.

2. Napirend (Eredeti 3. napirend): FB előterjesztés

Ábrahám Ferenc  FB elnök a  könyveléstől  kapott  2009.  évre vonatkozó gazdálkodási  adatok 
alapján  bejelenti,  hogy  a  Felügyelő  Bizottság  elnökségi  felkérésre  elvégezteti  a  teljes  körű 
gazdálkodási revíziót,  melyre Molnár István hites könyvvizsgálót kéri fel, aki a megállapodás 
szerint  a  vizsgálatot  soron  kívül  elkezdi  és  2010.  január  20-ig  befejezi.  A könyvvizsgáló  a 
küldöttközgyűlésre kiküldendő tájékoztatás érdekében folyamatos tájékoztatást ad. Az FB elnök 
kéri, hogy javaslatát az elnökség erősítse meg és utasítsa a titkárságot a szerződés megkötésére.
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E-2009/11. (11.24.) sz. határozat
Az Elnökség a Felügyelő Bizottság elnökének javaslatára elrendeli a 2009. évi gazdálkodás 
teljes  körű  könyvvizsgálatát.  A  vizsgálatra  Molnár  István  könyvvizsgálóval  a  Vas  megyei  
Könyvvizsgáló Kamara elnökével 340 EFt + áfa összegben kell szerződést kötni.
Felelős: László László főtitkár
Határidő: a könyvvizsgáló adatainak ismeretében soron kívül

3.–4.  Napirend: 2009.  október  20-i  elnökségi  ülés  emlékeztetőjének  pontosítása  és  a  
Küldöttközgyűlés előkészítése

László  László  főtitkár  bevezetőjében  előadja,  hogy  az  elnökségi  ülésről  két  különböző 
emlékeztető készült,  ami alapvetően az elhangzottak eltérő súlyozása,  valamint a határozatok 
nem szabályos megszavaztatása miatt történt. Részletesen indokolja a 3/2009. FB határozattal 
kapcsolatban  megjelenteket.  Gerencsér  László  elnök válaszában  nem látja  értelmét,  hogy az 
ilyen  kérdésekkel  foglalkozzunk és  javasolja,  hogy a  fontosabb dolgokat  beszéljük meg.  Dr. 
Hajdu  Miklós  hozzászólásában  javasolja,  hogy  a  viták  elkerülése  végett  a  jövőben  az 
emlékeztetőnek  legyen  hitelesítője.  Ezt  követően  vita  bontakozott  ki  a  hallgatók  szabályos 
beléptetéséről, amit egyhangúlag nem lehetett lezárni.

László László főtitkár javasolja a két különböző tartalmú emlékeztetőben foglaltak egyeztetését. 
Ennek  keretében  elsősorban  a  Jelölő  Bizottság  összetételéről  és  résztvevőiről  folyt  a  vita, 
melynek megtörténte  után az É-2009/7.  (10.20.)  sz.  határozat  végleges  szövegét  az  elnökség 
korrigálta. 

Módosított E-2009/7. (10.20.-11.24.) sz. határozat
AZ  ÉTE  Elnöksége  a  Felügyelő  Bizottság  4/2009.  sz.  határozata  alapján  a  rendkívüli  
Küldöttközgyűlés összehívását határozta el. A Küldöttközgyűlés időpontja 2010. február 4.,  
amikor új  Elnökség és Felügyelő Bizottság megválasztására kerül  sor.  A Jelölő  Bizottság  
összlétszámát  az  elnökség  7  főben  határozza  meg,  és  az  elnöki  teendők  ellátására  dr.  
Nagyunyomi  Sényi  Gábor társelnököt  kéri  fel.  A  Jelölő  Bizottság munkájába a korábban  
felkért tagok közül a két legnagyobb létszámú Szakosztály, valamint a legnagyobb létszámú 
Dunántúli és a Dunától keletre lévő területek szervezeti egységeiből egy-egy tagot, továbbá az  
egyetemi belépők közül a SZIE-YMÉK és a BME egy-egy tagját is be kell vonni. 
Határidő: folyamatos
Felelős: László László főtitkár, dr. Nagyunyomi Sényi Gábor társelnök

Az egyeztetésen az E-2009/8., 9. és 10. (10.20) sz. határozatok módosítására nem volt szükség, 
azok végrehajtása részben megtörtént, illetve a február 4-i Küldöttközgyűlésen realizálódik (FB 
lemondása, és a 2009. évi kitüntetések átadása.)

László  László  főtitkár  javaslatára  az  Elnökség  a  2010.  február  4-i  küldöttközgyűlés 
napirendjeinek véglegesítését határozta el az alábbiak szerint, azzal hogy az Eseti Bizottságok 
vizsgálatait nem tűzi napirendre, de tájékoztató jelleggel megküldi a küldötteknek.

E-2009/12. (11.24.) sz. határozat
Az Elnökség a Küldöttközgyűlés napirendjeit sorrendben az alábbiak szerint határozta meg:  
0./2009. évi díjátadás (a határozatképesség előtt) 1./ Levezető elnök, jegyzőkönyvvezető, jk.  
hitelesítők,  valamint  Mandátumvizsgáló-  és  Szavazatszámláló  Bizottság  megválasztása  2./  
Alapszabály módosítás az elnökségi létszámra vonatkozóan 3./ Az Elnökség beszámolója és  
lemondása  4./  Az  FB  beszámolója  és  lemondása  5./  A  Jelölő  Bizottság  beszámolója  és  
javaslata  6./ A Mandátumvizsgáló- és Szavazatszámláló (MSZ) Bizottság tájékoztatása 
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7./  SZAVAZÁS  8./  Az  MSZ  Bizottság  eredményhirdetése  9./  Az  új  Elnökség  köszöntője.  
Egyidejűleg  felkéri  az  Eseti  Bizottságok  vezetőit,  hogy max.  3-4 oldalban  foglalják  össze  
vizsgálati  megállapításaikat  és  azt  december  15-ig  küldjék  meg  a  titkárságra  a  Jelölő  
Bizottsági munka megsegítése érdekében.
Felelősök: Eseti bizottságok vezetői (Kádár Zoltán,  Gerencsér László,  László László és   

dr. Jancsó Gábor) és László László főtitkár
Határidő: Eseti Bizottságok összefoglalójának titkársághoz történő megküldése: 

2009. december 15. Eseti bizottsági összefoglalók kiküldésére 2009. december 18.

E-2009/13. (11.24.) sz. határozat
Az  Elnökség  a  jövőbeni  hatékonyabb  működőképesség  érdekében  szükségesnek  tartja  a  
jelenlegi Alapszabály 13.§ 3. bekezdés elnökségi létszámra vonatkozó módosítását „legalább 
5 és legfeljebb 9 fő”-re. A február 4-i Küldöttközgyűlésen 7 tagú Elnökség választására kerül 
sor. Egyidejűleg felhatalmazza az újonnan megválasztott Elnökséget, hogy a fenti határozat  
következményeit az SzMSz-ben érvényesítse és módosítsa az ide vonatkozó szövegrészeket.
Felelős: László László főtitkár
Határidő: 2010. január 13. (A küldöttközgyűlési anyagok kiküldésének időpontja)

Gerencsér László felkérésére dr. Hajdu Miklós az október 29-i konferenciáról tájékoztatást ad, 
beszámolt  a  konferencia  sikeréről  és  tanulságairól,  és  javasolta  a  konferencia  évenkénti 
megrendezését egy szakosztály vagy a titkárság előkészítése mellett.

E-2009/14. (11.24.) sz. határozat
Az Elnökség a 2009. október 29-én megrendezett „ÉTE Építésszervezés és Építéstechnológia  
2009”  konferenciát  sikeresnek  ítéli,  elismerését  fejezi  ki  dr.  Hajdu  Miklós  társelnöknek  
irányító munkájáért és mindazoknak, akik a szervezési és lebonyolítási munkában részt vettek.

5. Napirend: Elnökségi tagok tájékoztatása

László László főtitkár három sürgős ügyben kérte az Elnökség véleményét:
1. a MTESZ tartozásának kezelése ügyében tekintettel a MTESZ és az ÉTE között kialakult fe-

szült helyzetre. A Szövetség ugyanis írásban és szóban többször felszólította az Egyesületet 
az üzemeltetési tartozások rendezésére. Gerencsér László elnök írásbeli választ javasolt az-
zal, hogy a konkrét tárgyalásokat az új elnökség márciusban folytassa.

2. a 2009. évi Gázkonferencia elszámolásáról kért tájékoztatást dr. Magyar Zoltán társelnöktől 
és javasolta a REHVA tagdíj konferencia bevételből történő kiegyenlítését. Dr Magyar Zol-
tán alelnök tájékoztatást adott az október 28-29-i konferencia sikeres lebonyolításáról és a 
december első felében várható elszámolásról.

3. az ARCH TV lezáratlan vitás ügyei rendezésének állásáról, a peren kívüli megegyezésről. 
Gerencsér László elnök tájékoztatást ad: a Társasági Szerződés az október 20-i ülésnek meg-
felelően módosításra került, az üzletész vételárát a vevő megfizette és a tulajdonosváltozás 
bejegyzésre került. Az InnoHost Alapítvánnyal szakértői egyeztetések folynak.

4. László László főtitkár bejelenti, hogy dr. Meszléry Celesztin az ÉTE tiszteletbeli elnöke el-
hunyt,  temetése  2009.  december  21-én  11.15-kor  lesz  a  Farkasréti  temetőben.  Gerencsér 
László az ÉTE részéről elnöki és főtitkári részvételt javasol.

Az emlékeztetőt hangfelvétel alapján összeállította: László László főtitkár
Hitelesítők: Bálint Péter alelnök, Korcsmár István alelnök
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ÉPÍTÉSKIVITELEZÉSI SZAKOSZTÁLY
Időpont: 2009. december 8. (kedd) 1600

Téma: Vízy László: Káprázatos pártázatok című könyv bemutatója – 
fotókiállítással együtt - 

Helyszín: FUGA Építészeti Központ, Budapest V. kerület, Petőfi Sándor u. 5.
Előadó: A könyvet bemutatja: Dr. Czétényi Piroska építész

Közreműködik: Dr. Bőzsöny Ferenc a Magyar Rádió ny. főbemondója
Belváros-Lipótváros díszpolgára

Szervező: Merc Hajnalka telefon: (1) 266-0837, e-mail: fuga@vincekiado.hu

ÉPÍTÉSKIVITELEZÉSI SZAKOSZTÁLY
Időpont: 2009. december 14. (hétfő) 1400

Téma: Mátyás templom folyamatban lévő tetőfedő és díszítőfestő munkáinak 
megtekintése

Helyszín: Budapest I., Szentháromság tér
Előadók: Kivitelező részéről: Mazuch András mérnöki iroda vezető, 

Reneszansz-Magyar Építő konzorcium
Tervező részéről: Deák Zoltán építész vezető tervező, 
Kulturális Örökségvédelmi Szakszolgálat

Szervező: Alex Ágnes, telefonszám: 06-20-941-5107
Az épületlátogatáson max. 40 fő vehet részt, ezért kérjük, hogy az 
érdeklődők előzetesen jelentkezzenek legkésőbb december 15-ig, az 
Egyesület Titkárságán (tel./fax: 201-8416, e-mail: info@eptud.org) 

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI SZERVEZET 
Időpont: 2009. december 14. (hétfő) 1630

Téma: A Megyei Szervezet aktívabb szerepvállalása a közéletben
Helyszín: MTESZ Székház, Nyíregyháza Országzászló tér 8.
Felelős: Názon Gyula elnök, telefonszám: 06-42/313-951

BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI SZERVEZET – ÉTE KLUB
Időpont: 2009. december 17 (csütörtök) 1600

Téma: Éves munkaértékelés, évbúcsúztató
Hívunk és várunk minden építés iránt elkötelezett és érdeklődőt: tagot,  
nem tagot, barátot, ismerőst és szimpatizánst egyaránt.

Helyszín: Civil Ház Miskolc, Széchenyi u. 19. Weidlich udvar IV. em. 13.
Felelős: Brindza József titkár mobil:20-9583-840
Házigazda: Ferenczy József Géza elnök, mobil:30-2284-268
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SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI SZERVEZET 
Időpont: 2010. január 11. (hétfő) 1630

Téma: Vezetőség beszámolója, vezetőségválasztás, egyéb
Helyszín: MTESZ Székház, Nyíregyháza Országzászló tér 8.
Felelős: Názon Gyula elnök, telefonszám: 06-42/313-951

ÉPÍTÉSKIVITELEZÉSI SZAKOSZTÁLY
Időpont: 2010. január 19. (kedd) 1400

Téma: Oxigén Wellness Központ kivitelezési munkáinak megtekintése,
az építkezésen a szerkezetépítés befejeződött, a válaszfalazás, szak-
szerelőipari munkák megkezdődtek.

Helyszín: Budapest I., Czakó u. 2.
Találkozás: A Czakó utca Naphegy utca sarkán
Előadó: Generálkivitelező részéről: Wolf András műszaki igazgató, 

MARKET Zrt.
Szervező: Alex Ágnes, telefonszám: 06-20-941-5107

HONDVÉDSÉGI SZAKOSZTÁLY 
Időpont: 2010. január 20. (szerda) 1400

Téma: Beszámoló és a Szakosztály jövőjét meghatározó koncepciót megvitató 
taggyűlés

Helyszín: Budapest II. Fő u. 68. I. em. 128.
Szervező: Dr. Kovács Ferenc a szakosztály elnöke 

ÉPÍTÉSKIVITELEZÉSI SZAKOSZTÁLY – SENIOR KLUB
Időpont: 2010. január 27. (szerda) 1400

Téma: A Szabadság térről vetítéses előadás
Helyszín: MTESZ Budai Székház, Budapest II., Fő u. 68. II. em. 218.
Előadó: Hajós György okl. építészmérnök, c. főiskolai tanár
Szervező: Vetró Mihály, telefon: 225-8898

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI SZERVEZET – ÉTE KLUB
Időpont: 2010. január 28. (csütörtök) 1600

Téma: 2010. évi program megbeszélése
Hívunk és várunk minden építés iránt elkötelezett és érdeklődőt: tagot,  
nem tagot, barátot, ismerőst és szimpatizánst egyaránt.

Helyszín: Civil Ház Miskolc, Széchenyi u. 19. Weidlich udvar IV. em. 13.
Felelős: Brindza József titkár mobil:20-9583-840
Házigazda: Ferenczy József Géza elnök mobil:30-2284-268
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IN MEMORIAM

Dr. Meszléry Celesztin 
okl. épületgépész mérnök  (1939 – 2009) 

Meszléry  Celesztin  a  60  éve  működő Építéstudományi  Egyesületben  több mint  négy 
évtizeden  keresztül  dolgozott.  1968-ban  szakosztályi  titkárként  kezdte  és  több fontos 
választott  pozíció  után  megválasztották  ÉTE  Elnöknek.  Elnöki  tevékenységét  három 
cikluson keresztül, 2004-ig eredményesen végezte. 2004-től az ÉTE tiszteletbeli elnöke. 
Irányítása alatt több országos és nemzetközi konferencia sikeres megrendezésére került 
sor. Ő indította el, szervezte meg a ma is működő Nemzetközi Gázkonferencia, valamint 
a Fűtés és Légtechnikai Konferencia sorozatokat. 

Elismert  szakmai-társadalmi  tevékenysége  mellett  jó  kapcsolatokat  alakított  ki  a 
mindenkori  kormányzati  és  társszakmai  szervezetekkel.  Az  Egyesületben  dolgozó 
munkatársaival,  a  választott  testületek  tagjaival  őszinte  emberi  kapcsolatokat  ápolt. 
Korábbi  munkahelyén  a  Budapesti  Műszaki  Egyetemen  megkezdett  tudományos 
munkáját  az  Egyesületben is  folytatta.   Az egyetemi doktori,  a  műszaki  tudományok 
kandidátusi  és  a  PhD  fokozatok  megszerzése  után  1991-ben  a  Budapesti  Műszaki 
Egyetemen címzetes  egyetemi  docensi,  1998-ban  pedig  a  Pécsi  Tudományegyetemen 
címzetes főiskolai tanári címet kapott. 

Az épületgépészet szakterületén országosan ismert és elismert szaktekintély volt. Oktatói-
kutatói  munkája  mellett  vállalati  területen  (FÉG)  is  eredményesen  dolgozott. 
Munkabírására  jellemző,  hogy  az  ÉTE  elnöki  teendői  mellett  a  Magyar  Mérnöki 
Kamarában és a Magyar Épületgépészeti Koordinációs Szövetségben vezető tisztségeket 
töltött be, az utóbbinak tíz éven keresztül az elnöke volt. 

Közösségi munkájával, szakmai teljesítményével számos kitüntetésben és elismerésben 
részesült.  Az állami kitüntetések közül kiérdemelte a Magyar Köztársasági Érdemrend 
Kiskeresztjét  és  a  Köz  Szolgálatáért  Érdemjel  arany  fokozatát.  Az  Építéstudományi 
Egyesület  által  alapított  valamennyi  kitüntetést:  ÉTE  Érdemérem,  Alpár  Ignác  Díj, 
Macskásy Árpád Díj és ÉTE Díj megkapta, ez utóbbit 2007ben már betegsége alatt a 
lakásán  tudta  átvenni.  Munkájának  széleskörű  megbecsültségét  bizonyítja,  hogy  a 
társszakmai szervezetek (MTESZ, ETE, ÉVOSZ), oktatási intézmények (PTE) is számos 
kitüntetésben részesítették.

Meszléry  Celesztin  Építéstudományi  Egyesületi  hagyatéka  kiemelten  az  elnöki 
tevékenysége és szimpatikus emberi tulajdonságai maradandó például szolgálhatnak az 
utódoknak. Emlékét, egész életművét nagy tisztelettel megőrizzük.

László László főtitkár

(Dr. Meszléry Celesztintől a gyászolók végső búcsút a Farkasréti temetőben december  
21-én 11 óra 15 perckor vehetnek.)
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