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EGYÉNI TAGDÍJAK 2010. ÉVRE 

 
 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 8.00-14.00 óráig 
 

 
 
 

A 2011. FEBRUÁRI 
programok,  illetve tájékoztatók 

 
leadási határideje: 

 

2011. JANUÁR 11. 
 
 
 

Kiadja az ÉPÍTÉSTUDOMÁNYI EGYESÜLET 
Felelős kiadó: Gerencsér László 

Felelős szerkesztő: Dr. Nagyunyomi Sényi Gábor 
Szerkesztő: Antalffy Krisztina 

Készült: 450 példányban 
Nyomda: Keskeny és Társai Nyomdaipari Kft. 

Felelős vezető: Keskeny Árpád 
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EMLÉKEZTET Ő 
az Építéstudományi Egyesület 2010.  november 18-i 

elnökségi üléséről 
 
Résztvevők: Gerencsér László, dr. Nagyunyomi Sényi Gábor, dr. Becker Gábor, dr. Hajdu 

Miklós, Fetter Zsolt, dr. Magyar Zoltán, Kocsis Tamás 
Meghívottként: Ábrahám Ferenc (FB elnök), Antalffy Krisztina, Sferle-Baranyai Tímea 
 
Napirend előtt Fetter Zsolt, az ÉTE-BME Hallgatói Szakosztály nevében a 41-es terem 
kihasználhatóságáról beszélt. Havonta egy alkalommal klubnapot tartanának, és időnként 
igénybe vennék az ÉTE infrastruktúráit. 

 
Az Egyesület Elnöksége az alábbi témákat tárgyalta és az alábbi határozatokat hozta: 
 
Költözés 
A költözés rendben lezajlott, az új iroda kialakítása megfelel az elvárásoknak. A továbbiakban 
az ÉTE a 1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3. III/39-ben található meg, egyéb elérhetősége nem 
változott. Az Elnökség felterjesztette az új cím telephelyként való bejegyzését. 

  
E-2010/51. (11. 18.) sz. Elnökségi határozat  
Az Elnökség egyhangú szavazással elfogadta a költözésről tartott beszámolót, továbbá 1111 
Budapest, Műegyetem rkp. 3. III/39. telephelyként való bejegyzését. 
Felelős: ÉTE Titkárság 
Határidő: 2010. december 15. 

 
Rendezvények 
Dr. Hajdu Miklós beszámolt az Építésmenedzsment és Technológia Konferencia 2010 
tapasztalatairól. A rendezvény sikeres volt anyagi és látogatottsági tekintetben is. 4 szekcióban, 
53 előadóval, közel 120 látogatóval zajlott a rendezvény, amelynek fotói a www.eptud2010.hu 
weboldalon megtekinthetők. Dr. Hajdu Miklós – a felmerült igények alapján – javasolta, hogy 
2011-ben nemzetközi konferenciát rendezzenek, több külföldi előadó részvételével.  

 
E-2010/52. (11.18.) sz. Elnökségi határozat  
Az Elnökség egyhangú szavazással elfogadta az Építésmenedzsment és Technológia 
konferenciáról tartott beszámolót. 
 
E-2010/53. (11. 18.) sz. Elnökségi határozat  
Az Elnökség egyhangúlag döntött arról, hogy 2011-ben az Építésmenedzsment és Technológia 
konferencia nemzetközi legyen.  
Felelős: dr. Hajdu Miklós 
Határidő: folyamatos 

 
Sferle-Baranyai Tímea elmondta, hogy az „Építési beruházások, műszaki vezetése és 
ellenőrzése” konferencia szervezési munkálatai rendben zajlanak, a várakozásoknak megfelelő 
részvétellel lehet számolni.  
Sferle-Baranyai Tímea elmondta, hogy az Egészségügyi konferencia 2010. december 7-én lesz. 
Szervezése rendben folyik, nagyszámú érdeklődőre lehet számítani az egészségügy részéről.  
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Dr. Magyar Zoltán beszámolt a Nemzetközi Gázkonferencia sikeréről - 450 résztvevő, 100 
külföldi látogató.  
Gerencsér László beszámolt arról, hogy támogatásával készült el a Budapest HolnapHolnapután 
című kiadvány, amelyre alapozva egy konferenciasorozatot lehetne szervezni, fókuszpontban 
Budapest és jövőképe, jövője.  A sorozat tematikájának elkészítésére felkérte dr. Becker Gábort. 

 
E-2010/54. (11. 18.) sz. Elnökségi határozat  
Az Elnökség egyhangúlag elfogadta, hogy Budapest konferencia-sorozatra tematika készüljön. 
Felelős: dr. Becker Gábor 
Határidő: 2010. 11. 23. 
 
Évkönyv 
Antalffy Krisztina beszámolt a 2010. évi Évkönyv előkészületi munkálatairól. Elmondta, hogy 
ha 2010. december 3-ig elkészülnek az anyagok, az év végére menedzselhető az Évkönyv 
megjelenése. Bizonytalan azonban a kiadvány költségfedezete. Az Elnökség javasolta, hogy a 
2010. évi Évkönyv a 2011. évi küldöttgyűlésre jelenjen meg. 

 
E-2010/55. (11. 18.) sz. Elnökségi határozat  
Az Elnökség egyhangú szavazással elfogadta, hogy a 2010. évi Évkönyv a 2011. évi 
küldöttgyűlésre jelenjen meg. 
Felelős: Antalffy Krisztina 
Határidő: 2011. évi küldöttgyűlés 
 
Egyéb - Magyar Építőipar  
Dr. Becker Gábor jelezte, hogy a Magyar Építőipar 5. száma szerkesztőbizottság feltüntetése 
nélkül jelent meg. Ezt a következő számban mindenképpen pótolni kell, hiszen a Magyar 
Építőipar – műfajában egyedülállóan – a Magyar Tudományos Akadémia által elismert lap. 
Dr. Nagyunyomi Sényi Gábor elmondta, hogy a múltban is csak virtuálisan létezett a 
szerkesztőbizottság, de elismerte, hogy ha a jövőben is meg akarja tartani pozícióját az újság, 
tudományos szerkesztőbizottságot kell felállítani.  
Dr. Hajdu Miklós javasolta, hogy írjanak ki pályázatot tudományos szerkesztőbizottságban való 
részvételre. 
Kocsis Tamás szerint ideiglenes megoldás kell, amíg az új tudományos szerkesztőbizottság 
feláll. 
Több javaslat érkezett a szerkesztőbizottság elnökének személyére, végül dr. Hajdu Miklós 
elvállalta egy évre a pozíciót.  

 

E-2010/56. (11. 18.) sz. Elnökségi határozat  
Az Elnökség egyhangú szavazással elfogadta, hogy a következő 1 évben dr. Hajdu Miklós 
legyen a Magyar Építőipar című lap szerkesztőbizottságának elnöke. 
 

Frontal Holding Rt. jelezte az ÉTE Elnökségének, hogy a Magyar Építőipar Kiadó Kft.-ben 
lévő üzletrészét eladja az Egyesületnek. Az Elnökség jóváhagyta az adásvételt. 
  
E-2010/57. (11. 18.) sz. Elnökségi határozat 
Az Elnökség egyhangú szavazással elfogadta, hogy a Frontal Holding Rt. teljes üzletrészét 
névértéken – 180 napos – fizetési határidővel megvásárolja. 
Felelős: dr. Nagyunyomi Sényi Gábor 
Határidő: 2011. április 
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BARANYA MEGYEI SZERVEZET 
Időpont:  2010. december 2-3. és december 9–10. (4 nap, 30 óra) 
Téma: Betontechnológia tanfolyam - Betontechnológiai ismeretek, az MSZ 4798-

1:2004 szabvány és alkalmazása (betonok jelölése, megfelelőség, kitéti 
osztályok, adalékszerek, olvasztósó állóság vizsgálat, roncsolás mentes 
vizsgálatok, vasbeton-korrózió, különleges betonok és technológiák, 
pályaburkolati betonok, öntömörödő, nagyszilárdságú, szálerősített és lövellt 
betonok) Részletek: a www.rqc.hu weboldalon, a képzések menüpontban 
a Magyar Mérnöki Kamara és a Magyar Építészkamara tagjai számára  8 
kreditpontot ér 

Helyszín: Hunor Hotel, Budapest III, Pünkösdfürdő u. 40. 
Előadó: dr. Orbán József okl. betontechnológus szakmérnök, tanszékvezető főiskolai 

tanár, az ÉTE Baranya megyei szervezetének elnöke 
Tanfolyam szervezője: RQC Kft, Pécs, (Ny. sz.: 02-0085-04, AL: 1048) 

Bodányi Győző, tel: 72/522-613, fax: 72/522-614/12, mail: bodanyi@rqc.hu 
Részvételi díj: 108.000,- Ft + Áfa/fő, tananyaggal, ebéddel*, vizsgával és oklevéllel. 

ÉTE tagok számára 10% kedvezmény 
*Az étkezések közterheit a számla kiegyenlítője fizeti a feltüntetett részletezés 
alapján. 
A képzési díj a szakképzési hozzájárulás terhére elszámolható! 

 
BÉKÉS MEGYEI SZERVEZET  
Időpont: 2010. december 03. (péntek) 18ºº 
Helyszín: Hotel Fiume  
Téma: Évzáró közgyűlés   
Program:  Beszámoló a szervezet 2010. évi tevékenységéről  
  Ötletek a jövő évi tanulmányi kirándulásunk programjáról 
  Élőzenés, táncos vacsora, ameddig jólesik. 
Mindenkit szeretettel vár a szervezet. 
Szervezők: Szabados Béla, tel: +36-30/9659-949 és Krausz József, tel:+36-30/2056-997  
  Kérik a részvételi szándék visszajelzését. 

 
BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI SZERVEZET 
Időpont: 2010. december 06. (hétfő) 10ºº 
Találkozás: Miskolc, Városház tér  
Téma: Miskolc - Városháza-bővítés építés közbeni látogatása 3.  

A mélyépítési munkák befejeztével az új szárny magasépítése „szerkezetkész”, 
burkoló és épületgépészeti munkák folynak, ugyanakkor a régi Városháza 
homlokzati felújítása és átalakítása befejeződött.  

Tervező:  V+A Mérnökiroda Kft.  
Felelős tervező: Viszlai József építész, tel: 46/505-222 
Kivitelező:  Kalotherm Zrt. 1078 Budapest, Nefelejcs u. 42. tel: 1/322-0250    
Felelős: Géczi Zoltán kivitelezés-vezető, tel: +36-30/952-0866, Gergely István építésv. 
Beruházó:  MIK Zrt. tel: 46/516-200 
Felelős:  Ferenczy József Géza elnök, mobiltelefon: +36-30/2284-268 
Házigazda: Brindza József titkár, mobiltelefon: +36-20/9583-840 
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EGÉSZSÉGÜGYI SZAKOSZTÁLY  
Időpont:  2010. december 07. (kedd) 9³º  
Téma:  „Építészet a gyógyulásért 2010 – Európai Uniós támogatással” -

konferencia és kiállítás   
Helyszín: Nemzeti Erőforrás Minisztérium Egészségügyi Államtitkárság főelőadója 

(Budapest V. ker., Arany János u. 6-8.)  
Fővédnök:  dr. Szócska Miklós egészségügyért felelős államtitkár  
Szervező: Építéstudományi Egyesület Egészségügyi Szakosztálya  
 Magyar Építőművészek Szövetségének Egészségügyi Munkabizottsága  
 Semmelweis Egyetem Egészségügyi Menedzserképző Központja  
A konferencia védnöke Gerencsér László, az Építéstudományi Egyesület elnöke.  
A kiállítás védnöke Kálmán Ernő DLA, a Magyar Építőművészek Szövetségének elnöke.   
Az Építéstudományi Egyesület Egészségügyi Szakosztály hagyományai szerint 
megpróbálja integrálni az egészségügyi beruházásokban dolgozó szakmákat. Hisszük, hogy 
sikeres beruházás csak úgy képzelhető el, ha abban az intézményi, orvos-szakmai, műszaki 
és esztétikai szempontok egyaránt érvényesülnek és a közreműködők között állandó, jó 
kommunikáció folyik. 
A mostani rendezvény szervezőinek célja a közelmúlt Európai Unió által támogatott 
projektjeinek szereplőit meghívni az eddigi tapasztalataik kicserélésére, hogy egymás 
szempontjait megértve, az elkövetkező időszakban hatékonyabb együttműködésre 
nyílhasson lehetőségünk. 
A konferencián rövid nemzetközi kitekintés után a pályázatok kiírói, elbírálói, illetve a 
kedvezményezettek, pályázatírók és tervezők mondják el tapasztalataikat és 
elképzeléseiket. A konferencia megnyitóját és záró előadását dr. Szócska Miklós 
államtitkár úr tartja, betekintést nyújtva a közeli jövőnk várható alakulásaiba. 
A konferenciát kísérő építészeti kiállításon várhatóan mintegy 20 építésziroda 40-50 tablón 
mutatja be a témakörhöz kapcsolódó munkáit. Az UIA WP Public Health Magyarországi 
Egészségügyi Munkabizottsága 2000 óta többször rendezett kiállítást a kiemelkedő 
magyarországi egészségügyi építészeti alkotások bemutatására. Idén a Társadalmi 
Infrastruktúra Operatív Program keretében megvalósuló egyes egészségügyi beruházások 
bemutatásával kíván hozzájárulni az egészségügyi ellátáshoz kapcsolódó programkészítés, 
tervezés, építés és fenntartás során szerzett tapasztalatok cseréjéhez, az egészségügyi 
építészet fejlődéséhez. A kiállítással kapcsolatos további információkat a MÉSZ 
Egészségügyi Munkabizottságának vezetőjétől, dr. Kiss Zsolt Istvántól kérhetnek az 
érdeklődők. 
A rendezvény látogatása csak előzetes regisztráció esetén lehetséges. Kérünk minden 
érdeklődőt, hogy nevének, elérhetőségének, az általa képviselt intézménynek és 
beosztásának megadásával regisztrálni szíveskedjen 2010. november 30-ig a 
baranyait@eptud.org e-mail címen. A konferenciaterem véges befogadóképessége miatt 
csak a visszaigazolt regisztrációk jogosítanak fel belépésre, szíves megértésüket kérjük! 
A konferenciával kapcsolatos további információkat az ÉTE Egészségügyi Szakosztály 
titkárától, Semmelweis Tamástól kérhetnek az eu.eptud@gmail.com e-mail címen, illetve a 
30 449 7718-as telefonszámon. 
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BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI SZERVEZET  
Időpont:  2010. december 09. (csütörtök) 10ºº 
Találkozás: Miskolc, Zenepalota, Bartók tér 
Téma:  Zenepalota műszaki átadás utáni látogatása  
 A belváros szívében a múlt század 20-as éveiben közadakozásból épült 

palota már régen megérett a felújításra. A város többszöri 
nekirugaszkodásra az Egyetemmel közösen megtalálta a felújításhoz 
szükséges forrásokat, így a rekonstrukció megkezdődhetett. A kívül-belül 
teljesen kész, szépen felújított épületet az átadás után tekinthetjük meg.  

Tervezők: Műépítész Kft., felelős tervező: Puskás Péter Ybl-díjas építész,  
tel: 46/413-644  

 Hadas Műterem Építész és Művészet Kft., felelős tervező: Rudolf Mihály 
Ybl-díjas építész, tel: 46/356-763 

Beruházó: Miskolci Egyetem tel: 46/565-111, Miskolc mj. Város Önkormányzata  
tel: 46/512-700 

Fővállalkozó: Hunép Zrt. Budapest, projektvezető: Székely Tamás tel: 1/453-8847 
Kivitelező:  Imola Építő Kft. Eger 
Felelős:  Ferenczy József Géza elnök, mobil: +36-30-2284-268   
Házigazda: Brindza József titkár, mobil: +36-20-9583-840 
 
BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI SZERVEZET  
Időpont: 2010. december 16. (csütörtök) 16ºº 
Helyszín:  Civil Ház, Miskolc, Széchenyi u. 19. Weidlich udvar IV. emelet  
Téma:   ÉTE Klub - Évbúcsúztató 

  Hívunk és várunk minden építés iránt elkötelezett érdeklődőt, tagot, nem 
tagot és szimpatizánst egyaránt.  

Felelős:   Brindza József titkár, mobil: +36-20-9583-840  
Házigazda:  Ferenczy József Géza elnök, mobil: +36-30-2284-268  

 
*************************************************** ******************** 
  
 
PROGRAMELŐZETES 
 

   ÉPÍTÉSKIVITELEZÉSI SZAKOSZTÁLY  
Időpont:  2011. január 12. (szerda) 14ºº 
Téma: A XII. ker. M űvelődési Ház (volt MOM székház) felújításának és a 

hozzá kapcsolódó mélyépítési munkáknak a megtekintése  
Helyszín: Budapest XII, Sirály u.-Jagelló u. sarok  
Beruházó: Budapest, XII. ker. Önkormányzat  
Tervezők:     Csavarga Rózsa (XII. ker. Önkorm.) és Bikki István (FIRKA Stúdió)  
Kivitelező:   MARKET Kft., felelős műszaki vezető: Murányi József  
Házigazda:  Vida Balázs (Önkorm. Városüzemeltetési Iroda) 
Szervező:   Diószeghy Miklós tel.:+36-30/327-7360  
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FELHÍVÁS PRO RÉGIÓ DÍJ-RA JELÖLÉSRE  
 

A díjra a terület- és regionális fejlesztés, a térségi és kistérségi együttműködés 
előmozdítása, a társadalom, a gazdaság és a környezet összehangolt fejlesztése terén 
kiemelkedő teljesítményt nyújtó személyeket, illetve szervezeteket lehet javasolni. A díj 
adományozására bárki tehet javaslatot. 

A javaslat benyújtási határideje: 2010. december 17. 
A Pro Régió Díj adományozására vonatkozó javaslatot a Pro Régió Díj Bizottsághoz kell 
benyújtani (elnöke: a Belügyminisztérium területrendezési és építésügyi helyettes 
államtitkára; tagjai az elnök által a területfejlesztés és területrendezés elismert 
szaktekintélyei közül felkért személyek).  
A március 15-e alkalmából adományozható díjjal plakett, az adományozást igazoló oklevél, 
és - személyek esetén a mindenkori köztisztviselői illetményalap hatszorosa, szervezet 
részére történő adományozása esetén az illetményalap tizenkétszerese - pénzjutalom jár. 
Évente legfeljebb 10 db díj kerül odaítélésre. 
A díjat ugyanaz a személy vagy szervezet 5 éven belül csak egyszer kaphatja meg, újabb 
díj adományozására csak olyan teljesítmény alapján lehet javaslatot tenni, amelyet a 
javasolt személy vagy szervezet a korábban adományozott díj elnyerése óta ért el.  
A díj adományozására vonatkozó javaslatot a bizottság titkári teendőit ellátó 
Belügyminisztérium Területrendezési és Településügyi Főosztályára (dr. Tompai Géza 
főosztályvezető részére címezve) kell megküldeni (Postai cím: 1903 Budapest, Pf. 314., 
fax: 999-4392). 
 
 

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

 
IN MEMORIAM 
Mentesné Zöldy Sarolta okl. építészmérnök (1928–2010) 
 
A hazai tartószerkezeti és ezen belül a beton- és vasbetonépítési szakma ismert és egyik 
legkiválóbb személyisége. Hosszú szakmai pályafutása során kivitelezőként, tervezőként, 
oktatóként, kutatóként és a szakmai közélet számos területén egyaránt bizonyította 
kivételes képességét, saját alkotásain kívül mindig képes volt maga körül iskolát teremteni, 
mérnökök és építészek generációi tanulhatták tőle a szakma igazi fortélyait. Részt vett a 
hazai és nemzetközi méretezési szabványok korszerűsítésében, folyamatosan foglalkozott 
a tartószerkezet vizsgálati követelmények és módszerek fejlesztésével, valamint a külföldi 
gyakorlat tanulmányozásával. A szerkezetek jó minősége érdekében végzett munkát 1963-
tól az ÉMI tudományos főmunkatársaként, 1992-től a tudományos minőségi igazgató 
tanácsadójaként, 1998-tól pedig az ÉMI-TÜV Bayern Kft. főmunkatársaként és az 
ügyvezető tanácsadójaként. Gazdag szakmai életútját kivételes tájékozottságának és 
széleskörű műveltségének, népszerűségének köszönheti.  Több mint 100 szakcikket írt, 
volt a Magyar Építőipar folyóirat főszerkesztője, az ÉTE Tartószerkezeti szakosztályának 
tagjaként Alpár Ignác díjas. Emlékét tisztelettel megőrizzük.  
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