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2009. FEBRUÁR EGYESÜLETI HÍREK

EMLÉKEZTETŐ
az ÉTE 2008. november 28-i Debreceni Választmányi üléséről

A  választmányi  ülés  a  „Hotel  Kálvin”  tanácstermében  Gerencsér  László  elnöki 
megnyitójával  a  program szerint  kezdődött.  Az  elnök  bejelenti,  hogy  a  választmányi 
ülésen  24  fő  választmányi  tag  (52%)  és  32  fő  meghívott  jelent  meg.  Javaslatot  tesz 
jegyzőkönyvezető  személyére  Dr.  Pallós  Zoltánra  és  jegyzőkönyv  hitelesítőre  László 
László  főtitkárra,  amit  a  jelenlévők  egyhangúlag  elfogadtak.  Ismerteti  az  írásban 
kiküldött  választmányi  ülés  napirendjeit  és  köszönti  Debrecen  megyei  jogú  város 
vezetőit: Kósa Lajos polgármester és Kováts Ákos főépítészt. A választmányi ülés első 
részében  meghallgattuk  Debrecen  város  fejlődéséről,  fejlesztési  elképzeléseiről  szóló 
színvonalas polgármesteri és főépítészi tájékoztatókat. A meghívott vendég előadók után 
Sztermen Péter  az  ÉTE Debreceni  Szervezeti  Egységének vezetője  és  Mikolás  Tibor 
DLA ismertette  az elmúlt  időszakban elért  eredményeket és  a jövőbeni terveket,  és a 
kétnapos ülés szakmai programját.

Gerencsér László elnök beszámol az Elnökség 2008. május 27-i küldöttközgyűlés után 
végzett munkáról, az eddig elért eredményekről, gondokról és a továbbfejlődés érdekében 
szükséges tennivalókról, köztük:
- a bevételek alakulásáról, felhasználásáról,
- a titkárság személyi és technikai bázisának megerősítéséről,
- a minisztériumokkal és a szakmai szervezetekkel történő kapcsolatfelvételről,
- az egyetemekkel megkezdett, de még nem kielégítő kapcsolatépítésről,
- az ARCH TV működéséről, a fiatalokkal való kapcsolattartásról,
- megjegyzi,  hogy  az  ÉTE  munkája  jó  irányba  mozdult  el,  de  ehhez  a  tagságnak 

aktivizálni kell az egyesületi munkát,
- példaként állítja a tagság figyelmébe a Debrecenben folyó átgondolt és következetes 

városfejlesztést,
- befejezésül a tartalmi munkára és  tettekre buzdítja  az ÉTE tagokat,  végül az ÉTE 

feladatai  közül  kiemeli,  hogy  „fokozni  kell  az  építési  szervezetek  felé  az  ÉTE 
érdekvédelmét”, „erősíteni kell az ÉTE tudományos jellegét”.

Gerencsér László elnök bejelenti, hogy hozzászólásokra szünet után lesz lehetőség, de 
még  szünet  előtt  a  2008.  évi  kitüntetések  átadására  kerül  sor,  felkéri  László  László 
főtitkárt, hogy ismertesse a kitüntetetteket és átadja a kitüntetéseket:
Alpár Ignác Díj kitüntetésben részesült: Alex Ágnes, Dobó László, Ferenczy József 
Géza, Korcsmár István, László László, Mikolás Tibor DLA, és Zámbó Ernő
ÉTE  Érdemérem  kitüntetésben  részesült:  Abay  Nemes  István,  Horthy  Ákos,  dr. 
Horávth Béla, Járási László, dr. Körmöczi Ernő, Takács Endréné és Varga István
ÉTE Díj kitüntetésben részesült: Dési Albert, Szabados Béla és Tóth Balázs

A választmány szünet után hozzászólásokkal folytatta munkáját.
Gáspár Anna: az építész szakosztály nevében javaslatokat tesz: meg kell találni az ÉTE 
szerepét  a  jelenlegi  pénzügyi,  gazdasági  válságban;   az  új  EU  koncepciókat  kell 
támogatni:  energiahatékonyság,  klímavédelem,  infrastruktúra  fejlesztés  területén;  meg 
kell  vizsgálni a pályázati lehetőségeket; az  összes szervezeti egység alakuljon csapattá a 
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feladatok megoldás érdekében, és vezetője egy elnökségi tag legyen; az összefogásra tett 
javaslatait véleményezésre megküldi a szervezeti egységeknek.
Bank Lajos: kifogásolja, hogy az alapszabály nem tükrözi az egyesület és a társadalom 
kapcsolatát, valamint nem szerepel a célok között a társadalom életminőségének javítása; 
hiányolja  az  ÉTÉ-n  belüli  összehangoló  munkát;  szükségesnek  tartja  a  monitoring 
bizottság létrehozását; jónak értékeli a kivitelezési szakosztály munkáját, amit véleménye 
szerint az ÉTE stratégiai elképzelési gátolnak.
Bálint  Péter: nem  ért  egyet  a  monitoring  bizottság  felállításával,  mivel  a  jelenlegi 
szervezeti  struktúra  lehetővé  teszi  az  egyesület  működését;  vállalja  a  régiók  és 
szakosztályok közötti együttműködés koordinálást (Bank Lajos ezt pótcselekvésnek tartja 
és struktúraváltozást sürget!)
Ábrahám Ferenc: nem tartja szükségesnek új bizottság létrehozását, viszont jó gondolat, 
hogy  a  szervezeti  egységek  közötti  koordinációra  Bálint  Péter  vállalkozott;  az  ÉTE 
működéséhez a jelenlegi struktúra megfelelő, ugyanakkor javasolja, ha más elképzelése 
van Bank Lajosnak, akkor azt írásban megfelelő érvekkel alátámasztva dolgozza ki és 
terjessze illetékes fórum elé döntés végett.
Semmelweis  Ferenc: javasolja,  hogy  minden  szervezeti  egység  dolgozza  ki  éves 
programját,  hogy azáltal  alakuljon ki  az ÉTE központi  éves programja;  szükségesnek 
ítéli, hogy az ÉTÉ-ben számon kérhető programok legyenek.
Sámsondy  Kiss  György: bejelenti,  hogy  az  egyesület  tudományos  munkájának 
javítására írásban javaslatot készített, amelynek főbb elemeit ismerteti.
Ferenczy  József  Géza: felhívja  a  figyelmet  a  december  5-én  megrendezésre  kerülő 
Épületgépészeti konferenciára.
Gerencsér László: egyetért Gáspár Anna felvetéseivel, mely szerint koncepciókat kell 
kidolgozni  és  azokat  az  online  TV-én  meg  kell  jelentetni.  Fontos  tisztázni,  hogy  ki 
dolgozza  ki  a  koncepciókat  és  ki-kivel  működik  együtt  azok  végrehajtásában. 
Szorgalmazza  a  pályázatokon  való  részvételt  és  ahhoz  a  megfelelő  háttérbázis 
megteremtését. A monitoring bizottsági vitában Bálint Péterrel ért egyet. Az ÉTE mai 
Alapszabályban és SzMSz-ben biztosított struktúráját jónak tatja, változtatni csak akkor 
kell, ha a működésben zavarok lépnek fel. Végül megköszöni a választmány munkáját, 
aktivitását és városnézésre illetve azt követő vacsorára hívja a jelenlévőket, majd bezárja 
a választmányi ülést.
(Az emlékeztetőt összeállította: László László)

Építők XXIV. Országos Senior találkozója

Az Építéstudományi Egyesület hagyományaihoz híven immár 24. alkalommal rendezte 
meg  az  országos  találkozót  az  „Aranytíz  Rendezvényházban”.  A  sikeres  találkozón 
mintegy 150 fő nyugdíjas ÉTE tag jelent meg, melyen a Hídépítő Zrt., az ISOTEQ Kft. 
vezetői és Vízy László ny. műemlékfelügyelő tartottak vetítettképes előadásokat. Ezt 
követően  Rudnyánszky  Pál,  a  Szilikátipari  Egyesület  társelnöke  a  „Perlit  50  éves” 
jubileum alkalmával emléklapokat adott át 10 ÉTE tagnak.
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EMLÉKEZTETŐ
az ÉTE Elnökség 2008. december 11-i üléséről

Jelen vannak: Gerencsér László elnök, Bálint Péter, Dr. Becker Gábor, Kovács Sándor, 
dr. Magyar Zoltán, dr. Nagyunyomi Sényi Gábor, Vermesy Sándor és László László
Meghívottak részéről megjelent: Ábrahám Ferenc FB elnök, Bodri Irén gazdasági vezető, 
dr. Pallós Zoltán ügyvéd, és Semmelweis Ferenc irodavezető                

Gerencsér László elnök az elnökség ülését megnyitja, bejelenti a határozatképességet, és 
ismerteti  a  napirendet,  amely  megegyezik  a  küldöttközgyűlés  elé  terjesztett 
napirendekkel:
Ismerteti a napirendet:

1. A módosított Alapszabály és SZMSZ véglegesítése 
(Előadó: Dr. Pallós Zoltán ügyvéd

2. Az Egyesület 2008. évi gazdálkodása és2009. évi költségvetés előkészítése 
(Előadó: Bodri Irén gazdasági vezető

3. A 2009. évi tagdíjmódosítás, javaslata 
(Előadó: Gerencsér László elnök)

Az előadók tájékoztatást adnak a fenti napirendek közgyűlési előterjesztések tartalmáról, 
javaslatokról. Mindezek alapján  az alábbi döntések születtek. 

E-2008/20. (12.11.) sz. határozat
Az Elnökség egyhangúlag, 8 szavazattal támogatja a Alapszabály és az SzMSz módosítá-
sának közgyűlésre történő terjesztését.

E-2008/21. (12.11.) sz. határozat
Az Elnökség egyhangúlag, 8 szavazattal – az ülésen elhangzott kiegészítésekkel – támo-
gatja Bodri Irén gazdasági vezető szóbeli tájékoztatóját.

E-2008/22. (12.11.) sz. határozat
AZ  Elnökség  egyhangúlag  8  szavazattal  támogatja  Gerencsér  László  elnöknek  az  
arányosabb teherviselésre vonatkozó tagdíj módosító javaslatának a 2009. január 1-től  
az  egyéni  tagdíjak  esetében aktív  dolgozóknál  a  6.500 Ft/fő/év  és  a  kedvezményezett  
nyugdíjasoknál,  tanulóknál  a  2.500  Ft/fő/év:  a  jogi  személy  tagok  setében  I-VI.  
kategóriában az árbevétel arányos tagdíj megállapítását a következők szerint: 
I. csoport: évi 25 millió forint nettó árbevételig: 25.000,- Ft
II. csoport: évi 25 millió forinttól 50 millió forint nettó árbevételig: 50.000,- Ft.
III. csoport: évi 50 millió forinttól 200 millió forint nettó árbevételig: 100.000,- Ft. 
IV. csoport: évi 200 millió forinttól 1 milliárd forint nettó árbevételig: 200.000,- Ft.
V. csoport: évi 1 milliárd forinttól 5 milliárd forint nettó árbevételig: 300.000,- Ft.
VI. csoport: évi 5 milliárd forint nettó árbevétel felett: 600.000,- Ft.

Összeállította: László László főtitkár
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EMLÉKEZTETŐ
Az ÉTE 2008. december 11-i Küldöttközgyűléséről

 (Jegyzőkönyv alapján)

Gerencsér  László  elnök  (a  továbbiakban  elnök)  13.30  órakor  a  regisztráció  alapján 
megállapítja,  hogy  a  szavazásra  jogosult  70  küldöttből  21  küldött  van  jelen,  ezért  a 
Küldöttközgyűlés az Alapszabály 12. § 1.a pontja értelmében nem határozatképes, mert a 
szavazásra jogosultak több mint fele nem jelent meg. Tájékoztatja a megjelenteket, hogy 
a  határozatképtelenség miatt  megismételt  Küldöttközgyűlést  14.00 órára  hívták össze, 
amely  a  megjelentek  számára  tekintet  nélkül  határozatképes.  Ezt  követően  a 
határozatképtelen Küldöttközgyűlést berekeszti.

Az elnök a megismételt küldöttközgyűlés megkezdése előtt átadja a 2008. évi Főiskolai 
Szakdolgozati Pályázati Díj nyerteseinek az okleveleket. 
Az elnök 14.00 órakor a megismételt Küldöttközgyűlést megnyitja. A Küldöttközgyűlés a 
megjelentek számára tekintet  nélkül  határozatképes.  Tájékoztatja  a  Küldöttközgyűlést, 
hogy 14 óráig 27 fő szavazásra jogosult regisztráltatta magát. Ismertette a meghívóban 
közölt napirendi pontokat, javaslatára Dr. Pallós Zoltán ügyvédet jegyzőkönyvvezetőnek, 
Hertelendy  Lajosnét  és  Bicskei  Attilánét  jegyzőkönyv  hitelesítőnek  egyhangúan 
megválasztották.

Az elnök felkérésére Dr. Pallós Zoltán ismerteti az 1. napirendi pontot:
• A módosítás érinti a tagság jogainak szabályozását, a jogi személy tagok a rendes ta-

gokkal azonos jogokat kapnak, és azonos kötelezettségek terhelik őket, a tagsággal 
kapcsolatos szabályozás egyszerűsödik, a tagdíjfizetés differenciáltan kerül megálla-
pításra. 

• A jogi személy tagok egy szervezeti  egységnek, a  Társaságok Fórumának a tagjai 
lesznek. 

• A választott testületek közül, a Küldöttközgyűlés, az Elnökség, a Választmány és a 
Felügyelő Bizottság szabályozása az Alapszabályban, az egyéb választott bizottságok 
szabályozása a Szervezeti és Működési Szabályzatban történik. 

• Az Építőipari Szakmai Közvetítő Szolgálat a jövőben a Szakértői Iroda részeként mű-
ködik, szerződéseket az Elnökség jóváhagyásával köthet. A Tanácsadó Testület és a 
Tudományos Tanács összevontan Tudományos Tanácsadó Testületként működik. A 
jövőben a Testület tagjai elsősorban a tudományos fokozattal rendelkező egyesületi 
tagok lehetnek az Elnökség felkérésének elfogadásával. 

• A választott testületek közül újra szabályoztuk a Választmány működését, a Választ-
mány egyrészt a szervezeti egységek vezetőiből, másrészt 100 főig 1 fő, majd minden 
további 100 fő után 1 választott választmányi tagból áll.  A Választmány részeként 
működhet a Monitoring Bizottság, melynek tagjai a szervezeti egységek vezetői. 

Az 1. sz. napirendhez hozzászóltak és pontosításokat javasoltak: Dr. Jancsó Gábor, Ábra-
hám Ferenc, Zábránszkyné Pap Klára, Alex Ágnes, amelyek alapján az alábbi döntések 
születettek.
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K-2008/11 (12.11) sz. határozat:
A Küldöttközgyűlés a szakosztályok meghatározására, a szervezeti egységek vezetőinek  
tisztségviselőként való megjelölésére és a határozatok legközelebbi Hírmondóban közzé-
tételére vonatkozó módosítási javaslatot 27 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.

K-2008/12. (12.11) sz. határozat:
A Küldöttközgyűlés 26 igen, 0 nem és 1 tartózkodás mellett elfogadta az Alapszabály 10.  
§  4.  pontjára vonatkozó módosítási  javaslatot,  mely  szerint  a  hivatkozott  pontban az  
egyes szervezeti egységek az Egyesület helyi és regionális csoportjai, a szakosztályok és  
a Társaságok Fóruma.

K-2008/13. (12.11) sz. határozat:
A Küldöttközgyűlés 26 igen, 0 nem és 1 tartózkodás mellett elfogadta az Alapszabály 18.  
§ 1. pontjára vonatkozó módosítási javaslatot, mely szerint a Tudományos Tanácsadó  
Testület  tagjai  elsősorban,  de  nem  kizárólagosan  tudományos  fokozattal  rendelkező  
tagok, továbbá mely szerint a Tudományos Tanácsadó Testület díjazás ellenében nem 
dönthet szakértő igénybe vétele mellett. 

K-2008/14. (12.11.) sz. határozat:
A Küldöttközgyűlés 26 igen, 0 nem és 1 tartózkodás mellett elfogadta azt a javaslatot,  
hogy a módosított Alapszabály szerint a Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadásáról  
és a vagyoni kérdésekről a Választmány dönt.  

K-2008/15. (12. 11.) sz. határozat
A Küldöttközgyűlés egyhangúlag, 27 igen szavazattal elfogadta az Alapszabály 5. §-ának 
kiegészítésére vonatkozó javaslatot, mely szerint az Egyesület jogi személy tagja köteles  
az Alapszabály 6. §- a szerinti kötelezettségeinek teljesítésére. 

K-2008/16. (12.11.) sz. határozat:
A Küldöttközgyűlés 25 igen, 0 nem és 2 tartózkodás mellett elfogadta az Alapszabálynak,  
az előterjesztésnek és már elfogadott módosító javaslatoknak megfelelő módosítását. 

K-2008/17. (12. 11.) sz. határozat:
A Küldöttközgyűlés a Szervezeti és Működési Szabályzat  kiegészítő módosításait – az  
Alapszabály módosításokkal összehangoltan – 26 igen, 0 nem és 1 tartózkodás mellett  
elfogadta.

K-2008/18. (12.11.) sz. határozat:
A Küldöttközgyűlés a Szervezeti és Működési Szabályzatot a már elfogadott módosítások-
kal kiegészített előterjesztésnek megfelelő tartalommal 24 igen, 0 nem és 3 tartózkodás 
mellett elfogadta.
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Az elnök a 2. napirendi ponthoz tartozó előterjesztés ismertetésére Bodri Irén gazdasági 
vezetőt kéri fel. 

Bodri Irén gazdasági vezető beszámol a 2008. év gazdálkodásának jelenlegi helyzetéről 
és prognosztizálja a várható bevételek és ráfordítások alakulását. Bevezetőjében elmond-
ta, hogy a 2008. terv az évek óta tapasztalható folyamatok és tendenciák alapján óvatos 
tervezéssel készült. 2008. május hónapban megválasztott elnökség programjának és el-
képzeléseinek megfelelően a minimális technikai és személyi háttérrel működő egyesü-
letben elindultak bizonyos folyamatok. Ennek első jeleként a személyi állományban tör-
téntek változások: részmunkaidős alkalmazottakból teljes munkaidőben foglalkoztatottak 
lettek, személycserével és plusz 1 fő munkavállalóval erősítettük a személyi állományt. 
Az infrastruktúrán javítottunk számítógépek és projektor beszerzésével. A bevételeknél 
mind az egyéni tagdíjak mind pedig a jogi tagdíjak várhatóan terv szinten teljesülnek. A 
tagdíjat fizető egyéni tagok létszámában jelentős csökkenés következett be a megemelt 
tagdíjak következtében,  mindezek ellenére  a 2008.  évi  egyéni  tagdíjbevétel  várhatóan 
24%-al haladja meg a 2007. évit. A jogi tagoknál az új belépőkkel és a tagságukat fel-
mondókkal együtt is mind számarányukban, mind bevételi arányukban némi javulás tör-
tént. A támogatások az új elnökség vállalásának következtében 11 300 EFT többlet bevé-
telt hoztak, viszont több mint 10 000 EFt ígért támogatási bevétel sorsa bizonytalan. A 
részvételi díjas tanfolyami, rendezvényi tevékenység bevételei várhatóan elmaradnak a 
tervezettől, itt különösen a Gázkonferenciából származó  bevétel kiesése okozza a legna-
gyobb gondot.  Sajnos ezen túlmenően ez a tevékenység az utóbbi időszakban annyira 
visszaesett, hogy a 2008. évben beindult credit pontos konferenciák, továbbképzések nél-
kül szinte elsorvadt volna. A szakértői Iroda kapcsolati rendszerén alapuló megbízásai ez 
évben némileg javultak, de itt is vannak kiaknázatlan lehetőségek. Mindezek alapján az 
év végére várható bevételek reményeink szerint fedezik a ráfordításokat.

A költségek, ráfordítások a végrehajtott személyi változások, beindult fejlesztések (lásd: 
ARCH TV, beruházások),  a fizető tagjainknak biztosított  folyóiratok tervet  jelentősen 
meghaladó költsége, a biztos fedezet nélkül nem tervezett választmányi ülés és Senior 
találkozóval együtt a tervezett nagyságrendet közel 100%-al haladják meg. A 2008.évi 
eredmény/veszteség  a  támogatási  ígéretek  teljesítésétől  és  a  Gázkonferencia 
eredményétől  függően alakulva akár  szolid  eredményt  is  hozhat,  de  lehet  jelentősebb 
veszteség  is.  A  likviditási  helyzetről  beszámolva  a  gazdasági  vezető  elmondta,  hogy 
jelenleg 10 000 E Ft-ot meghaladó kötelezettségünk (APEH, szolgáltatások stb.) és közel 
13 000 EFt követelésünk van (támogatások, jogi tagdíjak, részvételi díjak).

A 2009.  év  költségvetését  a  jelenlegi  létszámra,  infrastruktúrára  alapozva a  működés 
költségeinek fedezetére 35-37 MFT bevétel szükséges. Ezen nagyságrendben még nem 
szerepelnek olyan beindult jó kezdeményezések, mint az ARCH Tv költségei. Az egyéni 
és  jogi  tagdíjak,  működési  támogatások  ennek  mindössze  1/3-át  fedezik,  a  többit 
elsősorban  a  részvételi  díjas  konferenciák,  tanfolyamok  hasznából,  a  Szakértői  Iroda 
lehetőségeinek  minél  jobb  kihasználásával  a  szakértői  munkák,  tanulmányok 
eredményeiből és  a megszerezhető pályázati  bevételekből kell  biztosítani.  Ezekhez az 
ötleteket  elsősorban  a  tagságtól  várjuk,  aminek  a  lebonyolítását  az  apparátus  külső 
szakértők,  profi  rendezvényszervezők  és  természetesen  a  tagság  együttműködésével 
megvalósítja.
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Zábránszkyné Pap Klára hiányolja az építésügyi igazgatási konferencia megszervezését, 
illetve a rendezés jogának ismételt visszavételét. Hiányolja továbbá a pénzügyi helyzetre 
vonatkozó írásos tájékoztatót. Szeretne többet tudni az egyetemi hallgatók nagyszámú be-
lépéséről.
Gerencsér László elnök tájékoztatást ad arról, hogy az egyetemi hallgatók rendes tagként 
fognak belépni.  A legnagyobb probléma az, amit Bodri Irén is elmondott, hogy az egye-
sület működéséhez 30-35 M. Ft hiányzik, ha az Egyesület veszteséges lesz, nem tud pá-
lyázni, talán az innovációs járulékból lehet bevétel. A tagság nagyon passzív, hatalmas 
erőfeszítéseket tettünk az internetes televízió beindítása érdekében, a vállalati kapcsola-
tok erősítése érdekében, személy szerint is jelentős erőfeszítést tett, a tagdíjakból nem tud 
működni az Egyesület, néhány emberen kívül senki nem csinál semmit. Fontos az Alap-
szabály és az SzMSz, de jelenleg nem ez a legnagyobb probléma. A probléma az, hogy 
nem tudjuk, meddig lehet az Egyesületet működtetni. Fiatalítani szükséges, és előtérbe 
kell helyezni a tudományos munkát, de azt is figyelembe kell venni, hogy most nehéz a 
helyzet az építőiparban más problémák is vannak, jövőre mintegy 120 ezer ember veszti 
el munkáját. A fő probléma tehát az ha nincs bevétel nem tudunk működni.  Nem az el-
múlt fél év, hanem az elmúlt 20-30 év működése miatt jutottunk ideáig. Nem tudom, 
hogy ezzel a Felügyelő Bizottság egyetért-e?
Ábrahám Ferenc FB elnök ismerteti a Felügyelő Bizottság véleményét és hangsúlyozza, 
hogy nem elég dolgozni pénzt is kell termelni. Jelenleg nehéz helyzet van, veszteséges a 
gazdálkodás, de mivel csonka évről van szó, úgy érezzük, hogy még van menekülési út-
vonal és tavasszal még rendbe hozhatjuk az Egyesület gazdálkodását. Sajnos senki nem 
hoz olyan javaslatokat, ami az Egyesület gazdálkodásának javítását célozza. Pedig van-
nak  lehetőségek így például a Szakértői Iroda kedvező lehetőségeket biztosít arra, hogy 
tagjaink aktivizálják magukat, hogy azáltal mindenki megtalálja a számítását és az Egye-
sületnek is bevételt hozhatna. Végül kéri, hogy a Közgyűlés fogadja el a tájékoztatást a 
gazdasági helyzetről azzal,  hogy mindenki próbálja megtalálni azokat a lehetőségeket, 
amelyek pénzt hoznak. 
Gerencsér László elnök bejelenti, hogy halaszthatatlan elfoglaltsága miatt el kell távoz-
nia, ezért a Küldöttközgyűlés elnöki teendőit átadja László László főtitkárnak.
Preisich Katalin  Építész Szakosztály vezetőség tagja kérdezi, hogy mi a célja az ÉTÉ-
nek, felidézi a korábbi időszak eredményes működését. Jelenleg sok szakmai szervezet 
van, nem célszerű, hogy tőlük vegyünk el feladatokat. Azt javasolja, hogy valamilyen 
koncepció volna szükséges arra vonatkozóan, hogy az Egyesületnek meg legyenek a sajá-
tos feladatai. 
Ábrahám Ferenc nem ért egyet azzal, hogy az Elnökségtől várja a feladatok meghatáro-
zását Preisich Katalin, hiszen ez tulajdonképpen a szakosztályok, szervezeti egységek fel-
adata. Az ügyvezető elnökség azokat a feladatokat fogja össze és koordinálja, melyeket a 
szervezeti egységek előkészítenek. Javasolja, hogy a szervezeti egységek határozzák meg 
feladataikat a további munkához.
Mikó Imre a Kivitelezési Szakosztály képviselője sajnálatát fejezi ki, hogy nem volt írá-
sos előterjesztés a gazdasági helyzetről. Nagyon nehéz úgy véleményt mondani a helyzet-
ről, hogy nem ismerjük pontosan a számokat. Javasolja, hogy 2009 évre óvatosabban, 
visszafogottabban tervezzünk, mivel a jelenlegi tagság gyenge aktivitása miatt nem fogja 
eredményezni a 35 M Ft-os tervet.
Dr. Jancsó Gábor a Környezet- és településgazdálkodási Szakosztály vezetője kedvező-
nek tartja, hogy a fiatalok belépnek az Egyesületbe.
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László László főtitkár a felszólalásokra reagálva előadja, hogy a gazdasági helyzetről va-
lóban jó lett volna az írásos előterjesztés, de túl nagy volt a bizonytalanság, napról napra 
változtak a számok, ezért úgy gondoltuk, hogy egy előzetes szóbeli tájékoztatást adunk a 
pillanatnyi gazdasági helyzetről. A fő problémát – több felszólaló véleményével egyező-
en – abban látja, hogy az Egyesület szervezeti egységeinek aktivitása folyamatosan csök-
ken. Kedvezőnek ítélte a kreditpontos konferenciák szervezését, de ezzel kapcsolatban 
problémának tartja,  hogy a bevételek nem megfelelően alakultak, ezáltal az Egyesület 
csak  erkölcsi  eredményeket  könyvelhet  el  magának.  Más  szervezetek  által  szervezett 
konferenciák példái alapján javasolja, hogy a részvételi díjakat a jövőben úgy állapítsuk 
meg, hogy azáltal az Egyesület  gazdálkodása is javuljon. Kedvezőnek ítéli, hogy régóta 
napirenden lévő fiatalítás végre jó mederbe került és reméli, hogy a fiatalok új lendületet 
hoznak az egyesületi munkába. Tájékoztatást ad az ÉTE szakmai felügyeletével működő 
Arch TV-ről, annak céljáról, mely szerint a szakma legszélesebb rétegeinek, de főleg a fi-
ataloknak az egyesületi munkába történő bevonását várja. Kéri a jelenlévőket, hogy te-
gyenek javaslatokat a TV adások témáira és szereplőire. Mikó Imre úrral egyet ért abban, 
hogy a gazdálkodási terv készítésénél mértéktartónak és a realitásokhoz igazodónak kell 
lenni. 
A 2. sz. napirend hozzászólásai és az arra adott főtitkári válaszok után határozathozatalra 
került sor.

K-2008/19. (12.11.) sz. határozat:
A Küldöttközgyűlés a gazdálkodással kapcsolatban előterjesztett  szóbeli  tájékoztatót a 
hozzászólásokban foglalt kiegészítésekkel egyhangúlag, 23igen szavazattal  elfogadja.

László László főtitkár Gerencsér László távollétében ismerteti a  3. napirendet, az ÉTE 
Elnökségének december 11-i ülésén elfogadott  tagdíjmódosításra vonatkozó javaslatát. 
Előadja, hogy az elnökség legelső gondolatai között volt az, hogy meg kell teremteni az 
egyesületen belüli  arányos teherviselést az egyéni és jogi tagdíjak módosításával.  Az 
egyéni tagdíjak esetében az Elnökség javaslata aktív dolgozóknál 6.500 Ft/fő/év, nyugdí-
jasok és egyetemi hallgatók esetében pedig 2.500.-Ft/fő/év. Jogi személy tagok tagdíja 
esetében pedig árbevétel arányos tagdíj megállapítást javasol az elnökség a következők 
szerint:

I. csoport: évi 25 millió forint nettó árbevételig: 25.000,- Ft
II. csoport: évi 25 millió forinttól 50 millió forint nettó árbevételig: 50.000,- Ft.
III. csoport: évi 50 millió forinttól 200 millió forint nettó árbevételig: 100.000,- Ft. 
IV. csoport: évi 200 millió forinttól 1 milliárd forint nettó árbevételig: 200.000,- Ft.
V. csoport: évi 1 milliárd forinttól 5 milliárd forint nettó árbevételig: 300.000,- Ft.
VI. csoport: évi 5 milliárd forint nettó árbevétel felett: 600.000,- Ft.

Mikó Imre nem tartja indokoltnak az egyéni tagdíjak csökkentését, javasolja a korábbi 
tagdíj mértékének megtartását.

Ifj. Meszléry Celesztin csatlakozik Mikó Imre felszólalásához, nem javasolja a tagdíjak 
csökkentését, de a fiatalok esetében esetleg indokoltnak tartja.
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Ábrahám Ferenc egyetért az Elnökség javaslatával, de megállapítja nem a tagdíj mértéke 
a legmeghatározóbb a működésben. Javasolja az Elnökség tagdíjcsökkentésre vonatkozó 
javaslatának elfogadását.

Bicskei Attiláné a Győri szervezeti egység nevében javasolja, hogy szülessen kompro-
misszumos megoldás az aktív egyéni tagok esetében. 8.000.-Ft/fő/év tagdíjat tart reális-
nak.

Mikó Imre egyetért a kompromisszumos javaslattal, azzal kiegészítéssel, hogy a nyugdí-
jasoknak is egy minimális tagdíjcsökkentés legyen. Külön kategóriába javasolja a tanulók 
tagdíját megállapítani. 

László László bejelenti, hogy az egyetemi, főiskolai hallgatókkal már megtörtént az elő-
zetes megállapodás és elfogadták a 2.500.-Ft/fő/év tagdíjat.

Alex Ágnes is a kompromisszumos megoldást javasolja.

Bittmann Ernő javasolja az aktív tagoknál a 8.000.-Ft/fő/év, a 70 év alatti nyugdíjasoknál 
4.000.-Ft/fő/év, és a 70 év feletti nyugdíjasoknál és a tanulóknál pedig a 2.500.-Ft/fő/év 
tagdíj megállapítását.

A 3. napirend gazdálkodásról szóló tájékoztatójának vitája után határozathozatalra került 
sor.

K-2008/20. (12.11.) sz. határozat:
A Küldöttközgyűlés az egyéni tagdíjat 2009. január 1-től aktív egyesületi tagok esetében 
8.000.-Ft/fő/Év, a 70 év alatti nyugdíjasoknál 4.000.-Ft/fő/év és a 70 év feletti nyugdíja-
soknál, tanulóknál és a GYES-en lévőknél pedig 2.500.-Ft/fő/év tagdíjat, 19 igen, 3 nem  
és 0 tartózkodás mellett fogadta el.

K-2008/21. (12.11.) sz. határozat:
A Küldöttközgyűlés a jogi személy tagdíjat 2009. január 1-től árbevétel arányosan I-VI.  
kategóriában egyhangúlag, 22 igen szavazattal a következők szerint fogadta el::
I. csoport: évi 25 millió forint nettó árbevételig: 25.000,- Ft
II. csoport: évi 25 millió forinttól 50 millió forint nettó árbevételig: 50.000,- Ft.
III. csoport: évi 50 millió forinttól 200 millió forint nettó árbevételig: 100.000,- Ft. 
IV. csoport: évi 200 millió forinttól 1 milliárd forint nettó árbevételig: 200.000,- Ft.
V. csoport: évi 1 milliárd forinttól 5 milliárd forint nettó árbevételig: 300.000,- Ft.
VI. csoport: évi 5 milliárd forint nettó árbevétel felett: 600.000,- Ft.

László László főtitkár megkérdezi, hogy a napirendeken kívül kinek van javaslata vagy 
bejelenteni valója.  További hozzászólás hiányában a főtitkár megköszöni a jelenlévők 
részvételét és aktivitását,  kellemes ünnepeket és eredményes újévet kívánva bezárja a 
közgyűlést.

Az emlékeztetőt a jegyzőkönyv alapján összeállította: László László főtitkár
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BÁCS-KISKUN MEGYEI SZERVEZET
Időpont: 2009. február 10. (kedd) 1000 - 1200

Helyszín: Tudomány és Technika Háza Kecskemét, Rákóczi út 2. 
Földszinti terem

Téma: Korszerű, hatékony, gazdaságos technika a szennyezett csapadékvíz 
olajmentesítésére: a szelektív szűrés elmélete, gyakorlati készülékei és 
működtetésének tapasztalatai

Előadó: Bárczy István okl. vegyészmérnök, a környezetvédelem mestere 
Szervező: Halasi László telefon: 06-70-618-6715, 

Ágoston Magdolna telefon 06-30-821-3632
A konferencián való részvételért a Magyar Mérnök Kamara 1 kredit pontot ad. 
A konferencián való részvétel díjtalan, azonban előzetes írásos bejelentkezés szükséges. 
A  jelentkezéseket  a  kamarai  azonosító  megadásával  az  iroda@barczy.hu vagy 
info@proman.hu e-mail címre legkésőbb 2009. február 6-ig kell megküldeni.

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI SZERVEZET
Időpont: 2009. február 10. (kedd) 1600 
Helyszín: MTESZ Székház Nyíregyháza, Országzászló tér 8. 317. szoba
Téma: Egyesületi program egyeztetése 2009. évre
Előadó: Názon Gyula megyei elnök
Szervező: Názon Gyula, telefon: 06-42-313-951

Minden érdeklődőt tisztelettel várunk.

TARTÓSZERKEZETI SZAKOSZTÁLY
fib Magyar Tagozatával közösen
Időpont: 2009. február 12. (csütörtök) 1400 
Helyszín: MTESZ Budai Székház, Bp. II., Fő u. 68. II. em. 218. sz. terem
Téma: Előadások Dr. Gilyén Jenő tiszteletére
Szervező: Dr. Balázs György ny. egyetemi tanár

Zámbó Ernő szakosztályvezető, telefon: 06-20-944-4345

Program:
1. előadás: Dr. Gilyén Jenő okl. építészmérnök: Kezdetektől a vasdiplomáig
2. előadás: Dr. Újhelyi János a műszaki tudományok doktora: 

Újabb kutatások a beton mechanikai tulajdonságai területén
3. előadás: Szlávik Tibor statikus tervező és igazságügyi szakértő: 

Dr. Gilyén Jenő szerepe a házgyártásban
4. előadás: Polgár László az ASA Építőipari Kft. műszaki igazgatója: Előregyártott 

elemekből készített szerkezetek
5. előadás: Zámbó Ernő a Tartószerkezeti Szakosztály elnöke: 

Dr. Gilyén Jenő szerepe az Építéstudományi Egyesületben

12

mailto:info@proman.hu
mailto:iroda@barczy.hu


2009. FEBRUÁR PROGRAMOK

BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI SZERVEZET
Időpont: 2009. február 12. (csütörtök) 1330 
Helyszín: Miskolci Egyetem Campus

Találkozási hely Miskolci Egyetem Kollégiumi buszmegálló
Téma: Miskolci Sportuszoda építés közbeni látogatása

Felelős tervezők: építész Kovács Attila építész (Keletterv Kft. Debrecen 
telefon: 06-52-348-244), statikus Dezső Zsigmond építőmérnök (Hidrostat 
Kft. Debrecen, telefon: 06-52-453-413)
Felelős kivitelező: Hajdúép Kft. (Debrecen telefon: 06-52-530-530)
Beruházók: Miskolc megyei Város Polgármesteri Hivatala, 
Káli Sándor polgármester
Miskolci Egyetem, dr. Patkó Gyula rektor

Felelős: Ferenczy József Géza elnök, telefon: 06-30-228-4268
Házigazda: Brindza József titkár, telefon: 06-20-958-3840

ÉPÍTÉSKIVITELEZÉSI SZAKOSZTÁLY
Időpont: 2009. február 12. (csütörtök) 1400

Helyszín: Budapest IX., Tinódi u. 1-3.
Találkozás a Tinódi utca és a Soroksári út sarkán 
(megközelíthető a Boráros tér felől)

Téma: Gizella Malom (MILL LOFTS) apartmanház 
építkezésének megtekintése

Előadók: Beruházó részéről: Szabó Mónika projektvezető, Gizella malom Kft.
Tervező részéről: Hevesi Károly főtervező, Hevesi és Pap Építész Iroda
Kivitelező részéről: Pataki Mihály projektvezető, Vegyépszer Zrt.

Szervező: Alex Ágnes, telefon: 20-941-5107
Az  épületlátogatáson  való  részvételért  várhatóan  kreditpont  kapható.  Ügyintézése 
folyamatban  van.  Aki  kreditpontot  kíván  kapni,  2009.  február  10-ig  küldje  el 
jelentkezését az ÉTE Titkárságra (fax: 225-1948, e-mail:  info@eptud.org), megjelölve – 
ha a Mérnök Kamarának a tagja – mi a kamarai azonosító száma. Amennyiben Építész 
Kamara tagja, akkor a lakáscím, melyik területi kamarához tartozik, kamarai névjegyzék 
száma, jogosultsága (pl. építész, műszaki ellenőr, felelős műszaki vezető) szükséges.
Részvételi díj: kreditpontot nem igénylő ÉTE tagoknak:     ingyenes
                        kreditpontot igénylő (tagdíjat fizető) ÉTE tagoknak:  1.500.-Ft+áfa
                        kreditpontot igénylő nem ÉTE tagoknak:     2.500.-Ft+áfa
A  részvételi  díj  befizetésének  módjáról  január  folyamán  az  ÉTE  Titkárság  ad 
tájékoztatást. 

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI SZERVEZET
Időpont: 2009. február 16. (hétfő) 1500 
Helyszín: MTESZ Technika Háza Győr, Szent István u. 5. I. em.
Téma: Levegő-víz hőszivattyús eljárások és napkollektorok alkalmazási 

lehetőségeinek ismertetése és szakmai konzultáció
Bemutatkozik az IRO-DI-OK Kft.

Előadó: Sulyok Tibor a svéd ESB hőszivattyúk magyarországi forgalmazója
Szervező: Perjési Emilné elnök

Ujvári Miklós szervező titkár, telefon: 06-30-969-9129

13

mailto:info@eptud.org


2009. FEBRUÁR PROGRAMOK

ÉPÍTÉSKIVITELEZÉSI SZAKOSZTÁLY
Időpont: 2009. február 19. (csütörtök) 1400

Helyszín: Budapest X., Gyömrői út 30/32.
Téma: RICHTER Gedeon Nyrt. új Kémiai Kutató- és Irodaépületének 

megtekintése
Előadók: A Budapesti Építészeti Nívódíjjal kitüntetett létesítményt bemutatja: 

Beruházó, építtető részéről: Pantócsik Jenő osztályvezető, K. Szabó Miklós 
főépítész Richter Gedeon Nyrt.
Tervező részéről: Zoboki Gábor vezető tervező, Zoboki-Demeter és Társai 
Építésziroda, Oláh Éva és Tóth Zoltán vezető tervezők, ZÉ Design Stúdió
Generálkivitelező részéről: STRABAG-KIPSZER Mérnöki Iroda
Szikszay János projektvezető, STRABAG MML Kft.
Ilinszky István projektvezető, KIPSZER Zrt.

Szervező: Alex Ágnes, telefon: 20-941-5107
Az épületlátogatáson max. 50 fő vehet részt, ezért kérjük az érdeklődőket, hogy az ÉTE 
Titkárság telefonszámán 225-1947 vagy 201-8416 előzetesen jelentkezni szíveskedjenek.

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI SZERVEZET
Időpont: 2009. február 24. (kedd) 1600 
Helyszín: MTESZ Székház Nyíregyháza, Országzászló tér 8. 317. szoba
Téma: Panelprogram
Előadó: Názon Gyula megyei elnök
Szervező: Názon Gyula, telefon: 06-42-313-951

Minden érdeklődőt tisztelettel várunk.

ÉPÍTÉSKIVITELEZÉSI SZAKOSZTÁLY
Senior klub
Időpont: 2009. február 25. (szerda) 1400

Helyszín: MTESZ Budai Székház, Budapest II. Fő u. 68. II. em. 218.
Téma: Kínai nagykörút III. rész

Vetítettképes előadás
Előadó: Mikó Imre okl. építészmérnök, Alpár-Díjas
Szervező: Vetró Mihály, telefon: 226-8898

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI SZERVEZET
ÉTE KLUB
Időpont: 2009. február 26. (csütörtök) 2600 
Helyszín: Civil Ház Weidlich udvar IV. emelet 3.
Téma: Közgyűlési határozatok ismertetése és megbeszélése
Felelős: Brindza József titkár, telefon: 06-20-958-3840
Házigazda: Ferenczy József Géza elnök, telefon: 06-30-228-4268
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P R O G R A M E L Ő Z E T E S
(Részletesebben a márciusi Hírmondóban)

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI SZERVEZET
Időpont: 2009. március 2. (hétfő) 1500

Helyszín: MTESZ Technika Háza Győr, Szent István u. 5. I. em.
Téma: Új Berlin felépítése

BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI SZERVEZET
Időpont: 2009. március 5. (csütörtök) 1330 
Találkozás:  Diósgyőri piac villamos megálló
Téma: CBA áruház építés közbeni látogatása

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI SZERVEZET
Időpont: 2009. március 16. (hétfő) 1500

Helyszín: MTESZ Technika Háza Győr, Szent István u. 5. I. em.
Téma: Épületek hőenergetikai tulajdonságainak javítására szolgáló 

rétegbevonatok és festékek

BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI SZERVEZET
ÉTE KLUB
Időpont: 2009. március 26. (csütörtök) 2600 
Helyszín: Civil Ház Weidlich udvar IV. emelet 3.
Téma: Gazdasági válság hatása az építőipar az Észak-magyarországi 

régióban. Kerekasztal beszélgetés

ELŐZETES FELHÍVÁS
Szlovéniai tanulmányútra

Az  ÉTE  Titkársága  2009.  árpilis  23-27. között  (5  napos)  Szlovéniai  Szakmai 
Tanulmányutat szervez olaszországi kitérővel. 

A tervezett útvonal:
Budapest, – Lendva, – Maribor, – Ptuj, – Celje, – Ljubjana, – Bled, – Bohinj, – Kobarid, 
– Udine, –Monfalcone–Duino, – Triest, – Piran, – Postojana, – Murska Sobot – Budapest
Várható elhelyezés: három csillagos szállodákban. 

Részletes  program  a  márciusi  Hírmondóban  jelenik  meg,  de  előzetes  jelentkezést 
elfogadunk.  Jelentkezni  lehet  Dr.  Szántó  Imrénénél  telefon:  (1)  225-1947,  fax:  (1) 
225-1948, vagy 06/20-380-8302.
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SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ 1%
A személyi jövedelemadó 1+1%-ról szóló rendelkezés 

A magánszemély az alábbi lehetőségek alapján tud rendelkezni adója 1%-ról:
1. A magánszemély saját maga készíti adóbevallását. Ez esetben a 0853 bevallás 
0853-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
2. A magánszemély munkáltatójától kér adó megállapítást. Ez esetben az APEH 

honlapjáról  letölthető  nyomtatványt  kitöltve,  vagy  az  APEH  kirendeltségeken 
beszerezhető formanyomtatvány alkalmazásával lezárt borítékban, a borítékon a 
magánszemély  adóazonosító  jelét  feltüntetve,  a  ragasztott  felületére  átnyúlóan 
saját kezűleg aláírva 2009. május 10.-ig adhatja át munkáltatója részére.

3. A magánszemélynek az előzőektől eltérően 2009. 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!

16



2009. FEBRUÁR    HÍREK - TÁJÉKOZTATÓK

EMLÉKEZTETŐ

„TRENDEK AZ ÉPÍTŐIPARBAN-KÖTÖTT ÉPÍTÉSI MÓDOK
SZAKMAI NAP ÉPÜLETLÁTOGATÁSSAL” című rendezvényről

A kreditpontos szakmai programra 2008. november 6-án az Építéstudományi Egyesület 
Csongrád Megyei Csoportja szervezésében került sor.  Házigazdáink, előadóink a Real 
Hungary Nyrt., a Mindszenti Építő Kft. és a Magyar Doka Zsalutechnika Kft. vezetői, 
jeles képviselői voltak.

Program és előadók:

1. Az  Építéstudományi  Egyesület  részéről  Mura  Mészáros  József  elnökségi  tag és 
Mura Mészáros Zsolt titkár fogadta és köszöntötte a megjelent szakembereket.

2. Tisza  Palota  projekt  előkészítése,  tervezés,  logisztika,  építésirányítás,  értékesítés. 
Előadó: Lobozár József Real Hungary Nyrt. Értékesítési vezető, Tóth Horgosi József 
Real Hungary Nyrt. Statikus tervez

3. Monolit vasbeton szerkezetépítés technológia, építésszervezés, humán erőforrások. 
Előadó: Zsótér Károly Mindszenti Építő Kft Ügyvezető

4. Építéstechnológia,  trendek  az  építőiparban,  kötött  építési  módok.  Előadó:  Kittka 
Péter Magyar Doka Kft. főiskolai docens

5. Doka  zsalutechnika  bemutatása,  Burj  Dubai  a  világ  legmagasabb  épülete 
bemutatása. Előadó: Pasker Iván Magyar Doka Kft Ügyvezető

6. Építés helyszíni bejárása. Vezető: Zsótér Károly Mindszenti Építő Kft 

A szakmai napon 43 fő vett részt. Képviseltette magát az Építéstudományi Egyesület 
Csongrád Megyei Csoportja, Szeged Város Polgármesteri Hivatal Építési Osztálya, a 
Csongrád  Megyei  Építész-  és  Mérnökkamara,  a  Vedres  István  Építőipari 
Szakközépiskola  tanárai  és  diákjai  valamint  meghatározó  szegedi  építőipari 
vállalkozások.  Az  előadók  bemutatták  a  Tisza  Palota  projekt  teljes  vertikumát  a 
tervezéstől  a  kivitelezésen  át  az  értékesítésig.  Az  épületegyüttes  110  m Tisza-parti 
fronttal rendelkezik, speciális helyen, árvízvédelmi töltés tövében a védett oldalon épül, 
ami  a  változó  talajszerkezet  miatt  különleges  alapozási  technológiát  igényelt.  A 
választott alapozási technológia TSD a talaj-kiszorításos cölöpalapozás. 1067 db 35 cm 
átmérőjű 16 m-es cölöp készült. A felépítmény monolit vasbeton harántfalas szerkezet 
tégla kitöltő falakkal készül. Az épület nagy méretei miatt (3600 m2 alapterület, 35 m 
épületmagasság)  7  tömbre  tagolódik  (földrengés-védelem),  melyek a  cölöpösszekötő 
gerenda  felső  síkjától,  egymástól  függőlegesen  el  vannak  dilatálva.  Az 
épületegyüttesben 36 000 m2 födém és 23 500 m2 vasbeton fal készül, 12 lépcsőház ill. 
12 liftakna. Az építkezés emelőgép igényét 3 toronydaru látja el. 16 500 m3 beton, és 
több mint 1 900 t betonacél kerül bedolgozásra. A házigazdák az előadások helyszínéül 
a szegedi Öreg Kőrössy Halászcsárda különtermét választották a Tisza partján (közel az 
építkezéshez), ahol az előadások nagyszünetében a résztvevőket megvendégelték ízletes 
svédasztalos ebéddel. 
Ezúton  is  szeretnénk  megköszönni  vendéglátóinknak,  az  előadóiknak  a  kiemelkedő 
szakmai bemutatót és a szívélyes vendéglátást.

Mura Mészáros Zsolt
Csongrád megyei titkár
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MŰSZAKI ELLENŐRÖK KONFERENCIÁJÁNAK ÖSSZEFOGLALÓJA 
(2008. 11. 04.)

1. Előadás: Követelmények a betonra és az igazolás módjai az MSZ 4798-1:2004 
szabvány alapján  (dr. Arany Piroska, BME Építőanyagok Tanszék)
Az  MSZ  4798-1:2004  (Beton  1.  rész:  Műszaki  feltételek,  teljesítőképesség, 
készítés  és  megfelelőség,  valamint  az  MSZ  EN  206-1  alkalmazási  feltételei 
Magyarországon) szabvány követelményeket ír elő: a beton alkotóanyagaira, a 
friss-  és  szilárd  beton  tulajdonságaira,  a  betonösszetétel  határértékeire,  a 
megfelelőségi feltételekre, a kezdeti és folyamatos gyártásra és ezek igazolására. 
A  jelenlegi,  még  átmeneti  időszak  után,  minden  érdekeltnek  át  kell  térni  e 
szabvány alkalmazására - figyelembe véve az ehhez kapcsolódó előírásokat. Az 
MSZ 4798-1:2004 szabvány legfőbb különbsége a korábbi szabványokhoz képest 
az, hogy a benne megjelenő változások (kiemelve ezek közül pl. a beton jelében 
is szereplő környezeti osztályt) a tartós szerkezeti beton előállítását tűzik ki célul.

2.  Előadás:  Faanyagvédelem  az  építés-kivitelezésben,  a  műszaki  ellenőrzés 
szempontjai   (Molnár Eszter faanyagvédelmi szakértő)
Figyelemfelkeltő  képsorok  súlyos  biológiai  károsodásokról  –  a  problémák 
nincsenek  kellő  súllyal  kezelve.  Jogszabályi  háttér:  a  módosított  OTÉK 
faanyagvédelmi  vonatkozásainak,  és  a  37/2007.  (XII.  13.)  ÖTM  rendelet 
építészeti  –  műszaki  dokumentáció  tartalmi  követelményeire  vonatkozó 
előírásainak ismertetése. Ezen jogszabályi háttérrel kezdődik a műszaki ellenőr 
feladata a tervező, a beruházó és a kivitelező szempontjainak összehangolásával. 
A faanyagvédelem „lespóroló” elmulasztásának várható következményei, rosszul 
végzett tetőtér-beépítés konkrét példáján bemutatva. A megelőző és megszüntető 
védelem ellenőrzésének legfontosabb szempontjai,  szakkivitelező bevonásának 
és szakértői művezetés igénybevételének elrendelése. Pozitív példa bemutatása 
egy műemlék-épület házigomba-mentesítésén.
3. Előadás: A műszaki ellenőrök új szakmagyakorlási szabályozásának 
tapasztalatai  (dr. Korda János  az MMK alelnöke)
1.)  Mérnöki  kamarai  névjegyzékben szereplő  Műszaki  ellenőrök  száma (ME):

~13.000 fő
2.) A műszaki ellenőrök ügyei közül mi tartozik a kamarára? 

• 2007 előtt jogosultak átvétele az addig illetékes hatóságtól
• A kamarai jogosítási eljárás belső szabályozása
• Névjegyzék felállítása, folyamatos vezetése
• A  továbbképzés  szervezése,  a  követelmény  teljesítésének  ciklusonkénti 

ellenőrzése
• Etikai-szakmai felügyelet (figyelmeztetés)

3.) A jogosultsági előírással kapcsolatos tapasztalatok
• Etikai-szakmai felügyelet nehézségei kötelező tagság hiányában
• Tagság nélküliek érdekérvényesítése (pl. vásárlási kedvezmények)
• Tagság és választójog nélküliek kamarai szerveződése?
• A  jogosultságok  átfednek  végzettségben,  gyakorlatban.  Összevonásuk 

megfontolandó!
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4.)  Esetleg  összevonható  ME  jogosultságok  (Többen  szakmailag  rokon 
jogosultság-párokat kérnek)
• É. Magasépítés ↔ M. Mélyépítés (mint MV-nél)
• VV.  Vasútvillamosság  ↔ V.  Építményvillamosság,  vagy  EN.  Energetikai 

építmény
• TÉ. Távközlési építmény ↔ É.+M. (építmény terv sz.)
• BÁ. Fluidumbányászati ép. ↔ GO. Fluidumvezeték ↔ TH. Távhő termelés-

szállítás építmény
• EN. Energetikai építm. ↔ VI. Villamos energetikai építm.

5.) Jogosultsági vizsga
• Vizsgajelentkezés máris, (www.mmk.hu-n kérőlap), vizsgáztatás kezdete 

2009. január
• Általános főrészhez CD-segédletet kap minden vizsgázó, rajta a 

vizsgakérdések
• Szakmai, különös főrészhez a jogszabályokat a vizsgán kiosztjuk
• Kiegészítő szakmai alapismereti vizsga csak a felsőfokú végzettség 

nélkülieknek
• Legalább 70%-os írásbeli vizsga esetén nem kell szóbeli vizsgát is tenni

Dr. Szesztai Attila

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

IN MEMORIAM

Dr. Balázs György okl. közgazda, okl. építészmérnök (1927-2008)
Gazdag  és  eredményes  életpályája  során  végig  a  magyar  építőipar  különböző 
területein  dolgozott.  Tizenöt  évig  a  minisztériumi  (ÉM,  ÉVM)  felsőirányító 
munkában  vett  részt.  Később  hosszabb  időn  keresztül  a  Középületépítő  Vállalat 
igazgatójaként,  majd  a  43-as  ÁÉV-nél  vezérigazgatóként  meghatározó  szerepet 
töltött be az építőiparban. A mintegy 45 000 budapesti lakás építése és olyan épületek 
építése  kötődik  vezetői  tevékenységéhez,  mint  a  Hilton  és  a  Intercontinental 
szállodák.  1981-től  az  ÉGSZI  főigazgatója,  1991-től  -2005-ig  az  ÁPV  Rt. 
Menedzsere,  2007.  június  1-től  halálig  az  ÉTE  által  alapított  Magyar  Építőipar 
folyóirat Kiadó Kft. ügyvezető igazgatója. Az Építéstudományi Egyesületben 1955-
től  dolgozott,  több cikluson keresztül  az  Építéskivitelezési  Szakosztály vezetőségi 
tagja. Létrehozta az egyesület közvetítői (mediátori) szolgálatát, melynek vezetőjévé 
választották. Egyesületi munkájáért több kitüntetésben – köztük Alpár Ignác Díjban – 
részesült.  Élete  során  magas  színvonalú  szakmai  tudásáért,  valamint  példamutató 
emberi  magatartásáért  széleskörű megbecsülés övezte.  Emlékét  az építők szakmai 
társadalma és az Építéstudományi Egyesület tisztelettel megőrzi.

(László László)
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A 2009. márciusi
programok, illetve tájékoztatók

leadási határideje:

2009. február 10.

Kiadja az ÉPÍTÉSTUDOMÁNYI EGYESÜLET
Felelős kiadó: Gerencsér László

Felelős szerkesztő: László László
Szerkesztő: Dérné Ficze Judit

Készült 2500 példányban
Nyomda: Keskeny és Társai Nyomdaipari Kft.

Felelős vezető: Keskeny Árpád
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