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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. ÁPRILISI 
programok,  illetve tájékoztatók

leadási határideje:

2011. MÁRCIUS 16.

Kiadja az ÉPÍTÉSTUDOMÁNYI EGYESÜLET
Felelős kiadó: Gerencsér László

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

Készült: 580 példányban
Nyomda: Keskeny és Társai Nyomdaipari Kft.

Felelős vezető: Keskeny Árpád

http://www.eptud.org/
mailto:info@eptud.org


2011. MÁRCIUS                 EGYESÜLETI ÉLET
EMLÉKEZTETŐ

az Építéstudományi Egyesület 2011.  február 10-i
kibővített elnökségi üléséről

Résztvevők:       Fetter Zsolt, dr. Hajdu Miklós, dr. Nagyunyomi-Sényi Gábor
Meghívottként: Ábrahám Ferenc, Balázs Erika, Bank Lajos, Dési Albert, Ferenczy József 

Géza, Gáspár Anna, Hollai Pál, Kajtár Lajos, dr. Kiss Zsolt István, Molnár 
Dénes,  Semmelweis  Ferenc,  Semmelweis  Tamás,  Szabados  Béla, 
Szádeczky-Kardoss Gábor,  Zámbó Ernő,  Antalffy Krisztina,  Dérné Ficze 
Judit, Sferle-Baranyai Tímea

Az Egyesület kibővített elnöksége az alábbi témákat tárgyalta.

Küldöttközgyűlés
A Küldöttközgyűlés időpontja: 2011. március 31. csütörtök 14 óra. (A helyszín egyeztetés  
alatt.)

A szervezeti egységek bemutatják az éves programjukat, stratégiájukat és javaslatot 
tesznek az ÉTE 2011. évi programjához.
Nagyunyomi Sényi Gábor főtitkár tájékoztatást adott arról, hogy a felhívásra hét szakosztály 
küldött  be anyagot.  Ezeket  az  elnökség feldolgozza és  beépíti  a  2011.  évi  stratégiájába, 
illetve  gazdasági  tervébe.  Megállapította,  hogy  vannak  olyan  szakosztályok,  amelyek 
lemorzsolódtak, viszont többségében a szakosztályok eredményes munkát végeztek. 2010-
ben megnehezítette gazdálkodásunkat, hogy a pályázati lehetőségeket felfüggesztették és az 
egyéb  bevételi  források  is  elmaradtak.  Leszögezte,  hogy  2011.  évre  olyan  tudományos 
munkákat kell az egyesületnek végeznie, amely gazdasági stabilitást eredményez.
Hajdu Miklós a Magyar Építőipar c.  újsággal kapcsolatosan javaslatot  tett arra, hogy az 
újságot ne tagdíj ellenében kapja az ÉTE tag, hanem kedvezményes előfizetéssel, ami 4.000 
Ft/év lenne. Az internetre is feltennék az újságot a megjelenés után 1-2 hónappal. Elmondta, 
hogy a  tudományos  jellegét  megőrizve  az  újság  másodközlésre  továbbra  sem fogad  be 
anyagot.
Ferenczy József Géza véleménye szerint a nyugdíjasoknak nem lesz pénze az újság külön 
előfizetésére, javasolja, hogy a jogi tagdíjból fizesse az ÉTE az újságot. Indítványozta, hogy 
országosan elfogadott Tervtanácsoknak legyen tagja az ÉTE.
Semmelweis  Ferenc a  következőket  kérdezi:  A  kitöltött  kérdőíveken  ki  jelölte  meg  a 
Szakértői Irodát? A Választmányi ülések ismét meg lesznek-e tartva, mert a régi közösségi  
fórumok nem működnek. A szakmai utak (pl. az erdélyi, a felvidéki) ismét megszervezésre 
kerülnek-e  önköltséges  alapon?   Mi  az  állásfoglalás  az  ÉTE  TV-vel  kapcsolatban, 
folytatódik-e?
Bank Lajos véleménye, hogy a tagságot meg kell tartani. A közgyűlés napirendjét javasolja  
tematikusan összefoglalni.
Gáspár Anna javasolja, vegyük figyelembe, hogy az építőipar igen nehéz helyzetben van, 
ha nem tudunk a saját lábunkon megállni, más irányba kell fordulni. Exponálni kell, hogy 
milyen körülmények között tudjuk a fiatalokat bevonni az egyesületi életbe.
Kiss  Zsolt  István véleménye,  hogy az  építőipari  minőség  ma  nem versenyszempont.  A 
tervezésnél,  a  kivitelezésnél  az  építőipari  minőség tudjon olyan erőt  képviselni,  hogy a 
minőség és a műszaki színvonal kerüljön előtérbe, továbbá az meghatározza az építésügyet.
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Balázs  Erika az  újság  előfizetésénél  javasolja  a  nyugdíjasok  részére  a  havi  500  Ft-os 
részletfizetési lehetőséget.
Zámbó Ernő javasolja, hogy az ÉTE-nél, és az újságnál is erősítsük a tudományos jelleget 
Dési  Albert javaslata,  hogy  az  ÉTE  működjön  együtt  a  kamarákkal,  közös  munkákra 
tegyünk javaslatot a kamarák vezetőinek.
Molnár Dénes javaslata, hogy az ÉTE csatlakozzon az Országos Építésügyi Fórumhoz.
Nagyunyomi Sényi Gábor a küldöttközgyűlés várható napirendjének az alábbiakat javasolja.

1. A 2010. év értékelése, a 2010. évi gazdasági beszámoló elfogadása
2. A 2011. évi program összeállítása a Szakosztályok és a Régióvezetők program- és 

stratégiai javaslatai alapján
3. Alapszabály módosítás
4. Médiák: Magyar Építőipar, Magyar Épületgépészet, TV
5. A tagság létszámának növelése
6. Gazdasági bázis megteremtése

- szakértés, rendezvény (kredit pontos)
- szakmai előadások
- fizetős tudományos munkák

Évkönyv
Antalffy Krisztina tájékoztatást adott arról, hogy nem minden szervezeti egységtől érkezett 
be az anyag, ezúton is kéri a Szakosztályok és a Régiók vezetőit, hogy küldjék meg az 
Évkönyv  megjelentetéséhez  szükséges  beszámolókat.  A  jelenlévők  úgy  foglaltak  állást, 
hogy azok az anyagok kerülnek be a kiadványba, amik febr. 25-ig beérkeznek.

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

 PROGRAMOK

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI SZERVEZET 
Időpont: 2011. március 10. (csütörtök) 15ºº
Helyszín: MTESZ Székház Győr, Szent István u. 3-5. I. em. 
Téma:  „Építészoktatás a győri Szent István Egyetemen” 

  Tájékoztató szakembereknek és leendő hallgatóknak
Előadó: Czigány Tamás DLA tanszékvezető egyetemi docens, 

Épülettervezési Tanszék 
Szervező: ÉTE Győr-Moson-Sopron Megyei Szervezete 

(Perjési Emilné, tel:+36-20/313-5037)

BÉKÉS MEGYEI SZERVEZET
Időpont: 2011. március 10. (csütörtök) 14ºº
Helyszín: Agro Hotel, Gyula, Part u. 5. 
Téma:   Épületlátogatás
Szakmai vezetés: id. Bujdosó Antal Strabag Zrt.
Közreműködik: Szabó János tervező
Mindenkit szeretettel vár a szervezet.
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BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI SZERVEZET
Időpont: 2011. március 21. (hétfő) 11ºº
Találkozás: Miskolc, Városház tér 
Téma: Városháza-bővítés építés közbeni látogatása 4. 

Az  új  szárny  magasépítése,  belső  burkolása,  kábelhálózati  kialakítása  és 
épületgépészete  befejeződött,  azaz  a  téliesítés  alatti  munkák  jó  ütemben 
haladtak, egyúttal a régi Városháza belső átalakítása is megkezdődött. 

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
kivitelezés-vezető: Géczi Zoltán, tel: +36-30/952-0866

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

ÉPÍTÉSKIVITELEZÉSI SZAKOSZTÁLY - SENIOR KLUB
Időpont:      2011. március 30. (szerda) 14ºº óra
Helyszín: ÉTE tárgyaló (BME "K" épület III. emelet 41.)
Téma: Dél-amerikai nagy körút 
Előadó: Mikó Imre
Szervező: Balázs Lajosné Lukátsy Katalin +36-70/943-1846 

Kérjük előzetes jelentkezését az ÉTE titkárságán leadni.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk egy szerény büfé mellett!

BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI SZERVEZET 
   Időpont: 2011. március 31. (csütörtök) 16ºº

Helyszín: Civil Ház, Miskolc, Széchenyi u. 19. Weidlich udvar IV. emelet 
Téma: ÉTE Klub – Ismét a Zöld Nyílról. Nyomvonal és gördülő állomány.
Felelős: Brindza József titkár, mobil: +36-20-9583-840 
Házigazda: Ferenczy József Géza elnök, mobil: +36-30-2284-268

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

ÉPÍTÉSKIVITELEZÉSI SZAKOSZTÁLY
Időpont: 2011. március 31. (csütörtök) 1500

Téma: Művelődési Ház és 42 lakásos lakóépület generál-kivitelezésének 
megtekintése, a téli munkavégzés problémáinak és tapasztalatainak 
ismertetésével. 

Helyszín: Budapest, XI. Fehérvári út 45. 
Építtető: BHG F-45 Kft.
Generálkivitelező: Propszt Szerkezetépítő és Generálkivitelező Kft.
Előadó: Wéber György okl. építészmérnök, a Propszt Kft. felelős műszaki vezetője
Szervező: Szádeczky-Kardoss Gábor okl. építészmérnök, Építéskivitelezési Szakosztály 

titkára, tel: +36-20-241-8543, +36-20-492-7018
Találkozás: Budapest, XI. Fehérvári út 45. számú épület előtt

Várunk minden érdeklődőt!
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PROGRAMAJÁNLÓ
Időpont: 2011. március 18. – április 30.
Helyszín: Budapest, Nemzeti Múzeum, kerítés
Téma: Az európai szecesszió nagymesterei - A Magyarország soros elnöksége 

alkalmából rendezett kulturális programsorozat egyik kiemelkedő eseménye. 
Magyarország, Spanyolország és Belgium, az EU-trió három országa egy-egy 
városának szembetűnő nevezetességét, szecessziós építészetét mutatja be 
Victor Horta, Antoní Gaudí és Lechner Ödön művészetén keresztül. Az utazó 
fotókiállítás három város kiemelt közterein jelenik meg ún. „kerítéskiállítás” 
formájában. Barcelonában a Sagrada Familia, Budapesten a Nemzeti 
Múzeum, Brüsszelben pedig a Városi Park kerítésén lesz látható hat-hat 
héten át az 50 speciális tablón, az épületfotókból álló szabadtéri tárlat.

PROGRAMELŐZETES

ÉPÜLETVILLAMOSÍTÁSI ÉS ÉPÜLETÉPÉSZ SZAKOSZTÁLY 
Időpont: 2011. április 7. (csütörtök) 11ºº
Helyszín: Budapest, CONSTRUMA 2011 kiállítás (F pavilon Tükörterem) 
Téma: VILLAMOS – GÉPÉSZ Szakmai Nap a Construmán

Mindkét szakma szakembereinek egyaránt szóló előadások lesznek hallhatók.
A kreditpontokat gyűjtő szakemberek itt is bővíthetik „gyűjteményüket”.

Előadások: 
1. Az épület-felügyeleti rendszer szerepe és hatása az energiatudatos épületgépész és 
villamos kivitelezésben (Keszthelyi István MMK - Darvas István MEE - Hegedűs József)
2. Az épületek energiahatékonyságáról szóló 2010/31/EU Irányelv újabb szakmai 
kiterjesztései és előírásai (dr. Magyar Zoltán, PTE Épületgépészeti tanszék vezetője)
3. Megújuló energiaforrások bekapcsolási lehetőségei az épületek gépészeti és villamos 
hálózataiba (Virágh Zoltán DUOPLAN Kft. ügyvezető)
4. Új, megújuló energiatermelő berendezések tetőn történő elhelyezésének villámvédelmi 
és érintésvédelmi megoldásai (dr. Novothny Ferenc Óbuda Egyetem, igazgatóhelyettes)
5. 60 W-ból hány Lux? (dr. Borsányi János MEE – Molnár Károly MEE)
Moderátor és információ: Dési Albert, mobil: +36-20/925-4281, mtszbt1@t-online.hu

KÖRNYEZET- ÉS TELEPÜLÉSGAZDÁLKODÁSI SZAKOSZTÁLY 
Időpont: 2011. április 8. (péntek) 9³º
Helyszín: Budapest, HUNGEXPO Kerámia-terem
Téma:  XIII. Igazságügyi Környezetvédelmi Szakértői Konferencia  - 2011
A  konferencia  vezértémája:  Igazságügyi  környezetvédelmi  szakértői  feladatok  a 
közigazgatási, a polgárjogi és a büntetőjogi területeken. Az előadások napjaink jellemző 
környezetkárosító  eseményeit  tárgyalva  mutatják  be a  környezeti  károkozás  gazdasági, 
jogi,  pszichológiai  hatásait,  valamint  a  hatások,  következmények  vizsgálatában, 
értékelésében az igazságügyi szakértői munka jelentőségét.
További  információ: dr.  Jancsó  Gábor,  trendkornyezet@citromail.hu  vagy  a  BISZK 
Titkárságán (telefon: 355-18-57)
A március 17-ig jelentkező ÉTE tagok részére a HUNGEXPO területére az ÖKOTECH 
kiállításra díjmentes vásárbelépőt biztosítunk. Jelentkezés az ÉTE Titkárságán. 
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IN MEMORIAM 

Heckenast Péter Ybl díjas építész - városrendező (1926 - 2011)

Építészdinasztiából  származott,  felmenői  anyai  és  apai  ágon  több  generációs  pallérok, 
építőmesterek,  ácsok,  templom-  és  oltárépítők,  oltáraranyozók,  épületszobrászok.  A 
Budapesti  Műszaki  Egyetem  Építészmérnöki  Karán  1950-ben  szerzett  diplomát.  Mint 
kiemelkedő  tehetséget,  bent  tartották  a  Várostervezési  Tanszéken,  8  évig  végzett  ott 
tudományos  munkát,  emellett  a  VÁTERV-nél  tervezett  félállásban.  1958-ban  került  a 
Miskolci  Tervező  Vállalathoz,  ahol  10  évig  dolgozott  építésztervezőként  és 
várostervezőként. 1963-tól BAZ megye, Heves megye és Miskolc város főépítészi teendőit  
végezte,  majd  a  megyei  tervező  vállalatnak,  a  Borsodterv-nek  lett  főmérnöke.  13  év 
szolgálat után visszatért az ÉSZAKTERV-be főépítésznek és irodavezetőnek. Nyugdíjazása 
után 10 évig tanított építészettörténetet a Miskolci Bölcsész Egyesületnél, aktívan részt vett  
a  Területi  Főépítészi,  a  Megyei  Kamarai  és  a  Városi  Főépítészi  Tervtanácsokban 
zsűritagként.  Az  Ybl  Miklós-díjat  meghatározó  fiatalkori  városrendezési  és  építészi 
munkájára: a Miskolc Kilián-Dél városrész tervezésére 1963-ban kapta. Másik fontos műve 
a  selyemréti  szocreál  lakótelep  északi  bővítésének  városrendezési  levezénylése  volt. 
Jelentős munkája a Szentpéteri kapu városrendezése, a térbe állított toronyházzal. Az Avas-
Dél  lakótelep  terveit  Horváth  István  Ybl-díjas  építésszel  együtt  jegyezte.  A 
településtervezés, az urbanisztika területén horgonyozzon le, így viszonylag kevés épületet 
tervezhetett  Komoly,  tekintélyt  teremtő  egyéniség  volt.  Az  Építésztudományi  Egyesület 
Alpár Ignác-díjjal (1999), ÉTE Érdeméremmel (1997) fejezte ki megbecsülését. Emlékét 
megőrizzük.

     Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szervezet

Kosztrián János (1930-2010)

16 évesen kezdett  dolgozni  a 21.  sz.  Állami  Építőipari  Vállalat  jogelődjénél,  mint ipari 
tanuló, majd a középiskola után elvégezte a felső építőipari iskolát, amit 1950-ben fejezett  
be.  A  vállalatnál  dolgozott  mint  technikus,  műszaki  előadó,  majd  építésvezető.  A 
Műegyetem mérnöki karán szerzett diplomát 1955-ben. 1962-ig a 24. sz. majd a 43. sz.  
ÁÉV-nál  volt  építésvezető.  1962–1967  között  az  Építésügyi  és  Városfejlesztési 
Minisztériumban önálló mérnökként dolgozott. 1967-től a Budapesti Lakásépítő Vállalatnál 
töltött be vezető tisztségeket nyugdíjazásáig. Többször részt vett külföldi építőipari cégek 
szakmai  megismerésében  és  a  technológiák  (alagútzsaluzás  építési  rendszerré  alakítás, 
vízzáró  tetőfödém  kifejlesztése,  panelos  építés  adaptálása,  előre  gyártott  fogadószint 
kialakítása) hazai bevezetésében. Több építőipari folyóiratban publikált. 1974-ben ,,Eljárás 
a  testek  felület  vízszigetelésére,  korrózió  védelmére,  illetve  ragasztására”  szabadalom 
kidolgozásában  vett  részt.  Az  ÉTE-nek  1976  óta,  az  Építéskivitelezési  Szakosztály 
vezetőségének  pedig  1980  óta  volt  tagja.  Évente  mintegy  60  rendezvényt  szervezett.  
Előszeretettel  foglalkozott  az  épületlátogatásokon  a  diákokkal  és  a  fiatal  mérnökökkel. 
Kitüntetései: ÉTE Érdemérem (1988), Alpár Érem (1996). Betegsége miatt 2008-tól nem 
vett részt az aktív munkában. Szomorú szívvel búcsúzunk, emlékét megőrizzük.

Építéskivitelezési Szakosztály vezetősége
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Rendelkezés az SZJA 1%-áról
 egyesületünk javára

2011-ben tizennegyedszer nyílik arra lehetősége minden magyar adózónak, hogy szabadon 
döntsön fizetendő személyi jövedelemadója 1%-ának sorsáról.

A beérkezett összegről és annak felhasználásáról Közhasznúsági jelentésünkben, az ÉTE 
HÍRMONDÓ-ban és honlapunkon adunk számot.

Előre is köszönjük, ha kedvezményezettként egyesületünket támogatja.

Rendelkező nyilatkozat a befizetett adó 1+1 százalékáról 

Ha valamelyik kedvezményezett számára nem kíván rendelkezni, azt áthúzással jelezze.

Kérjük,  hogy  a  nyilatkozatot  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!

Az alábbi nyilatkozatmintán feltüntettük az ÉTE adószámát.
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