
 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016./4-5. 

 

TARTALOMBÓL: 
 

 ÉTE Küldöttközgyűlés - meghívó 

2016. május 13.  1300 

 

 Választmányi ülés - emlékeztető 

2016. április 12.   

 

 Elnökségi ülés - emlékeztető 

2016. április 12.   

 

 Projektmenedzsment előadássorozat 

93. és 94. előadás 

2016. április 29.  1500 

 

 Kanadai nagy körút 2. előadás 

  2016. május 17. 1500 

 

 BAZ megyei ÉTE Klub 

2016. május 25.  
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É P Í T É S T U D O M Á N Y I   E G Y E S Ü L E T 

Székhely: 1027 Budapest, Fő u. 68. telefon/fax: 06-1 201-8416  
Kereskedelmi és Hitelbank: 10200830 – 32310281 – 00000000  

e-mail: info@eptud.org internet: www.eptud.org 
Titkárság: 1095 Budapest IX., Mester u. 87. III. em. 315. (KÉSZ Udvarház) 

 
 

 
EGYÉNI TAGDÍJAK  

 

 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 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kiadja: az ÉPÍTÉSTUDOMÁNYI EGYESÜLET 
Felelős kiadó: Dr. Nagyunyomi-Sényi Gábor elnök 

Felelős szerkesztő: Uhrinyi Balázs főtitkár 
Szerkesztő: Dérné Ficze Judit 

 

A 2016. júniusi 
Hírmondóban megjelenő 

 

programok,  hírek, illetve tájékoztatók 

 

   leadási határideje: 2016. április 30.   

mailto:info@eptud.org
http://www.eptud.org/
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2016. ÁPRILIS-MÁJUS      EGYESÜLETI ÉLET 

 

MEGHÍVÓ 

az Építéstudományi Egyesület 

2016. május 13-i Küldöttközgyűlésére 

 

Tisztelt Tagtársunk! 

 

Az Egyesület Alapszabálya 11.§ 3.bek. alapján az Elnökség 

 

2016. május 13-én (péntek) 13
00

 órára 

 

a BME 1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3. „K” épület II. em. 10. sz. termébe 

összehívja az ÉTE 2016. évi Küldöttközgyűlését a meghívóban foglalt 

napirendekkel. Amennyiben fenti időpontban a Küldöttközgyűlés nem 

határozatképes, úgy az Elnökség ismételten, változatlan napirenddel 2016. május 

13-án 13:30 órára hívja össze a Küldöttközgyűlést. A megismételt 

Küldöttközgyűlés a megjelentek számától függetlenül határozatképes. Az 

Alapszabály és a Szervezeti és Működési Szabályzat alapján szavazati joggal 

kapnak meghívót a küldöttközgyűlés választott tagjai, tanácskozási joggal 

meghívtuk a Választmány tagjait, az Elnökség tagjait, a Bizottságok vezetőit, a 

folyóiratok főszerkesztőit, a szervezeti egységek vezetőit és a jogi személy tagok 

képviselőit. 

 

Napirendek: 

1. Határozatképesség megállapítása, a levezető elnök, a jegyzőkönyvvezető és 

hitelesítői, és a szavazatszámláló bizottság tagjainak megválasztása 

 Előadó: dr. Nagyunyomi-Sényi Gábor elnök 

2. Főtitkári beszámoló 

 Előadó: Uhrinyi Balázs főtitkár 

3.    A 2015. évi közhasznúsági jelentés 

Előadó: Uhrinyi Balázs főtitkár 

A Felügyelő Bizottság részéről véleményezi: Ábrahám Ferenc FB elnök 

4. A 2016. évi gazdálkodási terv 

Előadó: Uhrinyi Balázs főtitkár 

A Felügyelő Bizottság részéről véleményezi: Ábrahám Ferenc FB elnök 

5.  ÉTE logó megválasztása 

6. Egyebek 

 

Kérjük a szavazati joggal rendelkező küldötteket és a tanácskozási joggal 

meghívottakat, hogy aktív részvételükkel segítsék a Küldöttközgyűlés munkáját.  

 

Budapest, 2016. április 27.       

             Tisztelettel az Elnökség megbízásából: 

       Uhrinyi Balázs  

              főtitkár 
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2016. ÁPRILIS-MÁJUS      EGYESÜLETI ÉLET 

 

EMLÉKEZTETŐ AZ ÉTE VÁLASZTMÁNYI ÜLÉSÉRŐL 

2016. április 12. 

 

Helyszín: BME „K” épület II. em. 210. (1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3.) 

 

Jelen vannak: Barcsik József, dr. Barna Lajos, Ferenczy József Géza, Hollai Pál, 

dr. Jancsó Gábor, dr. Magyar Zoltán, Mezei László, Mikó Imre, dr. Nacsa János, 

Semmelweis Tamás, Tóti Magda, Zámbó Ernő, Ábrahám Ferenc, Dévai Zoltán, 

Dérné Ficze Judit, Frey Lajos, Lipcsei Gábor, Makkainé Hoksza Éva, Molnár 

Dénes, dr. Nagyunyomi-Sényi Gábor, Szádeczky-Kardoss Gábor, Uhrinyi Balázs, 

Váradi Péter 

Kimentést kértek: Borbély Éva, Kovács Sándor, dr. Némethy Zoltán, Tóth Balázs, 

Zábránszkyné Papp Klára 

 

Uhrinyi Balázs köszönti a Választmányi ülés résztvevőit, majd a kiküldött írásos 

anyagot szóban kiegészíti.  

A szervezet működésének racionalizálása az előző év során elkezdődött.  

A tervezetthez képest a tavalyi év során nőtt az egyéni tagdíjakból befolyt bevétel. 

A bérek rendezésére kiírt pályázaton sikeresen elnyertünk 1 m Ft Központi 

Költségvetési támogatást. A Fővárosi Vízművek Zrt.-vel kötött szakértői 

megállapodás egy munkarész kivételével megvalósult. A Kész Mester Irodaházba 

költözéssel jelentősen csökkenteni tudtuk a működési költségeinket. Ennek 

eredményeképpen a mérlegbeszámoló szerint a 2015-ös évet nyereséggel zárhattuk. 

A tervek között szerepel többek között, hogy az Egyesület visszaköltözzön a BME-

re, de ez ma még nem valósítható meg. Sajnos azt még mindig el kell mondanunk, 

hogy több éve tartozásokat görgetünk magunk előtt, amit még mindig nem sikerült 

teljesítenünk 

Fontos lépésnek tartjuk az ÉTE arculatváltását, a logó és a web oldal megújulását, 

amelynek kialakításában a KÉSZ FM Kft. közreműködik.  

A szervezeti egységek között nagyon kevés az a szakosztály, illetve régió, amelyik 

folyamatosan működik. Bevezette az elnökség, hogy kibővített üléseket tart a 

szakosztályok és régiók vezetőivel, így is segítve azok munkáját. 

Az Épületgépész és a Villamosítási szakosztály megújulásán dolgozunk, mindkét 

szakosztálynál agilis fiatalok bevonásával szeretnénk a szakosztályok életét 

felpezsdíteni.  

„ÉTE tudás partner” hálózat kialakítására törekszünk, ami ehetőséget ad az ágazat 

vállalatainak megszólítására olyan módon, hogy egy tömör ismertetőben 

bemutassuk az egyesület céljait, szervezetét, értékeit és ne egyszerűen támogatást 

kérjünk, hanem egy partnerségben való együttműködést kezdeményezzünk. 

Tekintettel arra, hogy az egyesület komoly tradíciókkal rendelkezik, az építési 

ágazatban az egyetlen, amelynek tagsága átfogja a teljes szakmát, ezzel és a 

tudományos alappal mentessé tudja tenni magát, a partikuláris érdektől, ezért és az 

előzetesen megkérdezett vállalatvezetők pozitív fogadtatása miatt is számítunk rá, 

hogy a jogi tagok, támogatók száma bővül.   
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2016. ÁPRILIS-MÁJUS      EGYESÜLETI ÉLET 

 

Nagyunyomi-Sényi Gábor tájékoztatást ad az Alpár síremlék helyrehozatalával 

kapcsolatosan. A Nemzeti örökség Intézete (NÖRI) szárnya alá vette a síremlék 

helyreállítását úgy, hogy közbeszerzési pályázatot írnak ki közel 70 síremlék 

felújítására. Ebben az első csomagban benne lesz az Alpár síremlék is. Pályázni 

fővállalkozásban, vagy konzorciumi formában lehet. A csomagba kerülést az is 

alátámasztotta, hogy az Alpár síremlék a kiemelt Árkádsor közvetlen közelében 

van, amelyet most feltétlen felújítanak, ezért nem megengedhető, hogy mellette 

méltatlan állapotban lévő síremlék legyen. A síremlékek felújításának műszaki 

ellenőrzését és felügyeletét a NÖRI munkatársai fogják ellátni. Az ÉTE képviselői 

az előbbiekben vázolt munkák ellátását megkönnyítendő, átadják a 

megrendelésükre elkészített helyreállítási szakvéleményt az Alpár síremlék 

felújítására vonatkozóan és a Főváros V. Kerületi Építésügyi és Örökségvédelmi 

Osztály hozzájárulását a felújítási munkák elvégzéséhez. 

Mikó Imre hozzászólásában megkérdezi, hogy hol tart az MTESZ felszámolás; a 

titkárság hogyan működik; törekedni kell arra, hogy a Magyar Építőipar legalább 

nullszaldós legyen és lehessen a folyóiratban hirdetéseket megjelentetni. 

Uhrinyi Balázs válaszában elmondja, hogy Barta Andrea munkaviszonya 

megszűnt, az irodavezetői munkakör megszűnik, helyette Dévai Zoltánt kértük fel 

ügyvezetői pozícióba. Az ügyvezetői pozícióba olyan munkatársak kerestünk, aki 

jártas az építőipari szakmában, végzettsége is meg van hozzá. 

Dévai Zoltán, mint a Magyar Építőipar Kiadó Kft. ügyvezetője elmondja, hogy 

sajnos eddig a folyóirat csak 300 példányban jelent meg, amibe nem lehetett 

hirdetéseket szerezni. A folyóirat jelenleg 1200 példányban jelenik meg, és így már 

lehet hirdetéseket szerezni a lapba. 

Nagyunyomi-Sényi Gábor tájékoztatást ad arról, hogy Becker Gáborral felkeresték 

az ÉMI-nél Henn Pétert, hogy együttműködési megállapodást kössön az ÉTE és az 

ÉMI Nonprofit Kft. a Magyar Építőipar c. folyóirat sikeres, gazdaságos és magas 

szakmai színvonalú kiadása érdekében. Ezen felül az ÉTE szeretne szakértői jellegű 

tevékenységekkel kapcsolatban is együttműködést kötni az ÉMI-vel. 

Szádeczky-Kardoss Gábor tájékoztatást ad arról, hogy az ÉTE is tagja a 

Projektmenedzsment Kiválósági Táblának, valamint az Év Projektmenedzsere Díj 

átadásának szervezésében és bonyolításában is részt veszünk. 

Mezei László az MTESZ felszámolással kapcsolatosan elmondja, hogy jelenleg is 

tart a felszámolás, sajnos többet nem tudunk. Meghívja a Választmányi ülés 

résztvevőit május 6-án 10 órára az Építéstudományi Egyesület regionális/országos 

építészeti sétájára a Séd-völgyben. Programnyitás a Jezsuita kolostorban. 

Nacsa János kérdezi, hogy a Felügyelő Bizottság miért nem véleményezi a 

közhasznúsági jelentést, a főtitkári beszámolót és a 2016. évi gazdasági tervet.  

A régió alelnököknek – véleménye szerint – többet kellene tenni a régióban végzett 

munkákért. Hiányolja, hogy a Magyar Építőipar újságban nem jelent meg Simay 

Jenő Pál nekrológja. Az Építéskivitelezési és Tervezési Szakosztály nevéből 

javasolja kivenni a „Tervezés”-t, mert az Építéskivitelezési Szakosztályba beolvadt 

Építész szakosztályból senki nem aktivizálja magát. Tájékoztatja a Választmány 

tagjait, hogy Heincz Mihályt a Ferencvárosi Önkormányzat decemberben Pro Urbe  
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Ferencváros díj kitüntetésben részesítette 90 éves születésnapjára tekintettel, más, 

neves díjazottakkal együtt. Figyelemre méltó az indokolás, amelyre példát nem igen 

találunk. Kollégánk a kitüntetést építészmérnökként, mint a kerület József Attila 

lakótelep főépítésvezetője kapta meg! Ez olyan ritka, mint a fehér holló! A szép 

gesztus alapján megfontolásra javasolja az elnökségnek,  ÉTE Díszoklevél 

adományozását 75, 80, 85, 90 éves tagtársainknak, ez nem kerülne sokba és a 

megemlékezéssel kifejezhetnénk idős tagjaink megbecsülését. Az oklevéllevéllel 

bővülhetne az egyesületi díjazás lehetősége.   

Uhrinyi Balázs válaszában elmondja, hogy a nyugati régió alelnöke Mezei László, 

a keleti régió alelnöke Sztermen Péter. A felvetett témáról már az elnökség is 

tárgyalt. Mezei László rendezvényszervezéssel igyekszik a régió életét élénkíteni. 

Sztermen Péter a régióban sikeresen bevonta a fiatalokat az egyesületi életbe, akik 

ÉTE tagok lettek. Fontos, hogy minden szakmában legyen ott az ÉTE, a 

tudományosságot meg kell őrizni. Az elnökség feladata, hogy a tervezési 

szakosztály is fennmaradjon. 

Ábrahám Ferenc válaszában elmondja, hogy a Felügyelő Bizottságnak csak a 

Küldöttközgyűlésen kell véleményeznie a közgyűlési anyagokat. A szervezeti 

egységek kevesebb aktivitását abban látja, hogy a kamarák létrejöttével kiszakadtak 

az egyesület életéből a mérnökök, építészek a kötelező kamarai tagság miatt. 

Lipcsei Gábor elmondja, hogy elkészült az új logó és az új arculat is. Szerinte 

fontos a fiatalok bevonása az egyesületi életbe. Az „ÉTE tudás partner” hálózattal, 

szakmai párbeszéd kialakításával saját magunkat is be tudjuk mutatni. 

Uhrinyi Balázs felkéri a Választmány tagjait, hogy szavazzanak arról, hogy az 

elnökség a Küldöttközgyűlés elé viheti-e a 2015. évi közhasznúsági jelentést, a 

főtitkári beszámolót és a 2016. évi gazdasági tervet. 

 

Az ÉTE Választmányának tagjai egyhangúlag elfogadták és a 

Küldöttközgyűlés élé terjesztik a 2015. évi közhasznúsági jelentést, a főtitkári 

beszámolót és a 2016. évi gazdasági tervet. 

 

Uhrinyi Balázs megköszönte a résztvevők aktív munkáját és bezárta a 

Választmányi ülést. 
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EMLÉKEZTETŐ AZ ELNÖKSÉGI ÜLÉSRŐL 
2016. április 12. 

 

Résztvevők: jelenléti ív szerint. 

Helyszín: BME K épület 2. emelet 210. (1111 Budapest Műegyetem rkp. 3)  

 

I. Uhrinyi Balázs megnyitja az ülést, és ismerteti a napirendet 

 

II. Küldöttközgyűlés időpont + napirend 

Uhrinyi Balázs javaslatot tesz a Küldöttközgyűlés időpontjára, helyszínére, 

programjára  

Időpont: 2016. május 13.(péntek) 13:00, amennyiben a Küldöttközgyűlés nem 

szavazatképes, akkor a megismételt küldöttközgyűlés új időpontja 2016. május 13. 13:30 

Helyszín: Budapesti Műszaki Egyetem K épület 2. emelet. 210 terem.  

                 (1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3.) 

Napirend: 

1. Határozatképesség megállapítása, a levezető elnök, a jegyzőkönyvvezető és 

hitelesítői és a szavazatszámláló bizottság tagjainak megválasztása 

Előadó: Dr. Nagyunyomi - Sényi Gábor elnök 

2. Főtitkári beszámoló 

Előadó: Uhrinyi Balázs főtitkár 

3. A 2015. évi közhasznúsági jelentés 

Előadó Uhrinyi Balázs főtitkár 

A Felügyelő Bizottság részéről véleményezi Ábrahám Ferenc FB elnök 

4. A 2016. évi gazdálkodási terv 

Előadó Uhrinyi Balázs főtitkár 

A Felügyelő Bizottság részéről véleményezi Ábrahám Ferenc FB elnök 

5. ÉTE logó megválasztása 

6. Egyebek 

 

E-2016/2. (04.12) Elnökségi határozat: 

Az elnökség egyhangúan elfogadja a küldöttközgyűlés napirendjét, időpontját és 

helyszínét. 

 

III. Uhrinyi Balázs ismerteti a Válaszmányi ülésen elfogadott 2015. évi 

közhasznúsági jelentés tervezetét, a 2015. évi Főtitkári beszámolót, valamint a 

2016. évi gazdasági tervet.  

 

IV. Arculat 

 

Lipcsei Gábor tájékoztatja az elnökséget, hogy a kisarculat elkészült. A kiegészítő 

arculati elemek, valamint a honlap struktúrája kidolgozás alatt áll. 

A honlap tesztelése pár hónapon belül elkezdődhet. A teljes arculat bevezetése 

várhatóan a nyáron megtörténhet. 
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V. ÉMI tárgyalások 

 

Uhrinyi Balázs tájékoztatja az Elnökséget, hogy a Magyar Építőipar Kiadó és az 

ÉMI között aláírás közelébe került egy hosszú távú megállapodás, mely 

remélhetően segít a lap anyagi helyzetének a stabilizálásában. Ehhez azonban 

szükséges, hogy az ÉTE 100%-os tulajdonosává váljon a kiadónak.  

Ezzel kapcsolatban már folynak az egyeztetések a Magyar Építő Zrt.-vel. 

A Kiadóval kötendő megállapodás mellett lehetőség nyílhat szakértői megbízások 

szerzésére az ÉMI-től. Ehhez az ÉMI egy bemutatkozó anyagot kér az egyesülettől. 

Semmelweis Ferenc jelzi, ha szakértési munkáról egyeztet az Elnökség, akkor arra a 

Szakértői irodát is hívják meg! Továbbá tájékoztatja az Elnökséget, hogy a titkárság 

rendelkezik egy korábban összeállított promóciós célokra használható anyaggal. 

 

VI. Titkárság működése 

 

Uhrinyi Balázs tájékoztatja az elnökséget, hogy Barta Andrea távozott a 

titkárságról, és a titkárságvezető pozíció megszüntetésre kerül.  

A felügyelő bizottságtól tájékoztatást kér, hogy mi a pontos menete egy ügyvezető 

kinevezésének. 

Ábrahám Ferenc tájékoztatja az elnökséget, hogy az SZMSZ 4.1.2. pontja szerint:  

„ Az Elnökség, vagy az Elnökség felhatalmazásával a Főtitkár pályázatot írhat ki az 

egyesületi ügyvezetői munkakörére, melyet az Elnökség bírál el. Alkalmazott 

ügyvezető hiányában az ügyvezető munkakörébe tartozó feladatokat a főtitkár látja 

el.” 

Az elnökség a pályáztatás lehetőségével nem kíván élni. 

 

E-2016/3. (04.12) Elnökségi határozat 

Az elnökség egyhangú szavazással kinevezi Dévai Zoltánt az egyesület ügyvezetői 

posztjára. 

 

VII. Regionális szervezetek, szakosztályok 

 

Az elnökség egybehangzó véleménye szerint a Kivitelezési és a tervezési 

szakosztály összeolvadása nem volt sikeres. Ezért támogatja a kivitelezési 

szakosztály eredeti nevének visszaállítását.  

E mellett fontosnak tartja a Tervezési szakosztály újjáalapítását. Erre Uhrinyi 

Balázs, Becker Gábor és Lipcsei Gábor vállalja, hogy megfelelő embert keres. 

Uhrinyi Balázs tájékoztatja az elnökséget, hogy a keleti és a nyugati régiókban 

elindult a szervezeti élet, azonban a déli régióban nincs aktív csoportunk. Uhrinyi 

Balázs vállalja, hogy felkutatja a megfelelő embereket. 

 

Uhrinyi Balázs   

főtitkár 
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2016. ÁPRILIS-MÁJUS      PROGRAMOK 

 

ÉPÍTÉSTUDOMÁNYI ÉS PROJEKTMENDZSER SZAKOSZTÁLY  

Időpont: 2016. április 29.  (péntek) 15
00

 

Helyszín:  BME Budapest XI. Műegyetem rkp. 3. II. em. 11. 

Téma:  Projektmenedzsment előadássorozat 93. és 94. előadása 

  Ingyenes, kreditpontos előadás  

Előadók: ifj. Czinege Károly „10 éves hazai tapasztalat alapján mit tud, és mire 

használható a Thermoshield nanotechnológiás energiamegtakarító 

bevonat?” 

Benkei Sándor „TAKATA légzsákgyár Miskolc projekt bemutatása” 

Szervező: Szádeczky-Kardoss Gábor titkár, mobil: +36-20/492-7018 vagy  

  +36-20/241-8543, e-mail: szadeczky_kardoss_gabor@yahoo.com  

 

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI SZERVEZET 

Időpont: 2016. május 2. (hétfő) 15
00 

Találkozás: Győr, Rát Mátyás tér 14:30-tól (Rába kettőshíd Újváros felöli hídfője) 

Téma: Insula Lutherana Projekt, Győr - Építési helyszín látogatása 

Szervező: Lekics Gábor titkár, mobil: +36-20/321-5660 

Házigazda:  Ujvári Miklós elnök, felelős műszaki vezető 

  Egyéni védőfelszerelésekről (munkavédelmi sisak, láthatósági mellény) 

kérjük lehetőség szerint gondoskodni, mert a helyszínen korlátozott 

számban vannak felszerelések. Kérjük, részvételi szándékát szíveskedjen 

előre jelezni a szervezőnél. 

 

BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI SZERVEZET – OMBKE 

Időpont: 2016. május 5. (csütörtök) 13
30 

Helyszín: Civil Ház Miskolc, Weidlich udvar IV. emelet 3. 

Téma: A felsőoktatási duális képzés formai elemzése 

Előadó: Morvai Tibor egy. adjunktus 

Felelős: Ferenczy József Géza elnök, mobil: +36-30/2284-268 

Házigazda:  Dankó Gyula titkár, mobil: + 36-20/203-2055 

 

ÉPÍTÉSKIVITELEZÉSI ÉS TERVEZÉSI SZAKOSZTÁLY – ÉTE KLUB 

Időpont: 2016. május 17.  (kedd) 15
00 

     

Helyszín:  BME Budapest XI. Műegyetem rkp. 3. „K” épület II. em. 10. 

Téma:  Kanadai nagy körút II. rész, vetítettképes előadás  

Előadó:  Mikó Imre okl. építész, gazdasági mérnök tart előadást a Kanadában 

megtett körútjáról. Az előadáson röviden ismerteti az ország 

történelmét, földrajzát és a mai hétköznapi életet.  

Szervező:  Mikó Imre, e-mail: miko.imre@freemail.hu  

ÉTE titkárság, telefon: (1) 201-8416, e-mail: info@eptud.org  

Kérjük előzetes jelentkezését a szervezőnél vagy az ÉTE titkárságán. 

Minden érdeklődőt szeretettel várunk egy szerény büfé mellett! 

 

 

mailto:szadeczky_kardoss_gabor@yahoo.com
mailto:miko.imre@freemail.hu
mailto:info@eptud.org
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2016. ÁPRILIS-MÁJUS      PROGRAMOK – HÍREK 

 

BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI SZERVEZET ÉTE-KLUB 

Időpont: 2016. május 25. (szerda) 16
00 

Helyszín: Szomjas Szerda Kávézó Miskolc, Széchenyi u. 54. 

Téma: A nyugdíjemelési terv várható következményei, a CSOK építési 

piacra való hatásának elemzése 

Felelős: Ferenczy József Géza elnök, mobil: +36-30/2284-268 

Házigazda:  Dankó Gyula titkár, mobil: + 36-20/203-2055 
 

 

ÉTE TITKÁRSÁG 

Időpont: 2016. június 3. (péntek) 10
00

 

Helyszín:  Vasas Szakszervezet Székháza, Díszterem  

(1086 Budapest, Magdolna u. 5-7.) 

Téma:  Építők Napja ünnepi ülés 

Szervező: Dérné Ficze Judit, mobil: +36-20/268-0994, e-mail: info@eptud.org  
 

 

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

 

PRO URBE FERENCVÁROS DÍJ 

 

Ferencváros polgármestere Pro Urbe Ferencváros díjban részesítette az idén 90 éves 

Heinz Mihályt, az Építéskivitelezési és Tervezési Szakosztály vezetőségi tagját.  

Pro Urbe Díjat azon magánszemélyeknek, szervezeteknek, közösségeknek 

adományozhatnak, akik/amelyek Ferencvárosért, a kerület környezetének építésért, 

alakításáért, értékének megőrzése érdekében kimagasló, egyedi alkotó 

tevékenységet folytatott, maradandót alkotott. Heincz Mihály építészmérnöknek, 

mint a József Attila-lakótelep korábbi főépítésvezetőjének adták át e jeles díjat. 

Gratulálunk és további jó egészséget kívánunk!  

 

 
 

 

mailto:info@eptud.org
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2016. ÁPRILIS-MÁJUS      HÍREK 

 

A MAGYAR ÉPÜLETGÉPÉSZET 2016/3. SZÁMÁNAK TARTALMÁBÓL 

 

Dr. Magyar Zoltán – Baráth Géza: Közel nulla energiafelhasználású épületek 

felújításának számítási módszerei 

Prof. Nyers József – Nyers Árpád – Daniel Stuparic – Boros Dorottya: 

Hőszivattyú elpárolgási folyamatának korszerű és hagyományos szabályozása 

Diana Kováčová – Otília Lulkovičová PhD: Using of Hybrid Photovoltaic-

Thermal Solar Collectors 

Dr. Csoknyai Tamás: Az épületenergetikai rendeletek helyzete 

Szabadka Sándor: Energia megtakarítás fűtés-korszerűsítéssel a sátoraljaújhelyi 

Távhőnél 

Construma 2016 – Program 

Szilágyi Zsombor: Változik az elszámolás a földgáz piacon 

Fűtéskorszerűsítés kémény nélküli kivitelben! Az ErP hatása a MIKA-6E 

gázkészülék családra! 

Társasházak fűtés-korszerűsítése gyűjtőkémény átalakítással 

A társszakmáknak építeniük kell egymás tudására (MACSOI Találkozó)  

LG Electronics légkondicionáló és energetikai megoldások – Therma V levegő-víz 

hőszivattyú 

Uponor Smatrix szabályozás a felület fűtéshez és hűtéshez  

Gyurkovics Zoltán: Tájékoztatás a kötelező szakmai továbbképzés módosított 

rendszeréről 

Prof. em. Bánhidi László:    Dr. Dr. h.c. Macskásy Árpád életútja 

Tanulságos életpályák – Prof. emeritus Dr. Garbai László 

Szakmai hírek 

A 2015-ös év összesített tartalomjegyzéke 

További információ: www.epgeponline.hu 

 
 

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

 

 

 
 

Rendelkezés az SZJA 1%-ról Egyesületünk javára 

ADÓSZÁMUNK: 19815651 – 2 – 41 

Előre is köszönjük, ha ily módon is támogatja Egyesületünket! 

 

http://www.epgeponline.hu/

