
 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A TARTALOMBÓL: 

 
 Elnökségi ülés – jegyzőkönyv 

2018. június 11. 
 

 

 Építésbiológiai és Ergonómiai tudományos 

előadássorozat 5.-6. előadása 

2018. szeptember 14. 1500 – 1830 

 
 

 Projektmenedzser előadássorozat 

129.-130. előadása 

2018. szeptember 28. 1500 – 1830  
 

 

 Építészettörténeti és Hagyományőrző 

munkacsoport 6.-7. előadása 

2018. október 12. 1500 – 1830 
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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 e-mail: info@eptud.org ugyvezeto@eptud.og internet: www.eptud.org 

Kereskedelmi és Hitelbank: 10200830 – 32310281 – 00000000  
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 
 
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Felelős szerkesztő: Uhrinyi Balázs főtitkár 
Szerkesztő: Dérné Ficze Judit 

A 2018. szeptemberi 
Hírmondóban megjelenő 

programok, hírek, tájékoztatók 

   leadási határideje: 2018. augusztus 25. 

mailto:info@eptud.org
mailto:ugyvezeto@eptud.og
http://www.eptud.org/
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2018. JÚLIUS-AUGUSZTUS   EGYESÜLETI HÍREK 

 

Elnökségi ülés Jegyzőkönyv 

az Építéstudományi Egyesület 2018. június 11.-i elnökségi ülésről 

 

Résztvevők: Jelenléti ív szerint. 

Helyszín: Kész Mester Irodaház (1095 Budapest, Mester u. 87. IV. em.) 

tárgyalóterem. 

 

I. Uhrinyi Balázs megnyitja az ülést 

Megállapítja, hogy az Elnökség (a megjelentek száma alapján) 

határozatképes.  

 

II. Új tisztségviselők bemutatása 

Uhrinyi Balázs bemutatja a tisztújító küldöttközgyűlésen megválasztott új 

elnökségi tagokat. 

Az elnökség tagjai egyenként bemutatkoznak és elmondják az elnökségben 

betöltött feladatkörüket. 

 

III. 2018. évi gazdálkodás 

Dévai Zoltán tájékoztatja az elnökséget a 2018. I-V. hó eredményéről. A 

működési célú NEA pályázaton 500 E Ft támogatást nyert az Egyesület, 

melynek a szerződéskötése folyamatban van. Az egyéni tagdíj befizetések 

közel elérték a tervezett mértéket. A kiszámlázott jogi tagdíjakat átutalták a 

jogi tagok, a Tudás Partnerek részre a II. félévben küldjük ki a számlákat. 

Nagyunyomi-Sényi Gábor elmondja, hogy az Innovációs és Technológiai 

Minisztériumnál pályázni lehet majd olyan témákban, amik az egyesület 

profiljába vágnak, pl. fejlesztések, innováció, kutatás. 

Javasolja, hogy írjunk levelet Palkovics László miniszter úrnak, hogy az 

általa meghirdetett programba az egyesület készséggel bekapcsolódik és 

kérjük, hogy jelöljön ki egy személyt, akivel az egyesület felveszi ebben az 

ügyben a kapcsolatot. 

Nagyunyomi-Sényi Gábor fontosnak tartja még, hogy a Magyar Építőipar 

folyóiratot nyereségessé tegyük. 

 

IV. Építők Napja 

Dévai Zoltán tájékoztatást ad a június 8-án megrendezett Építők Napja 

ünnepi ülésről. A kormányban bekövetkezett változások miatt kicsit 

nehezebb volt az ez évi rendezvényt megszervezni, de képviselte magát a 

Miniszterelnökség részéről Füleky Zsolt, az Innovációs és Technológiai 

Minisztérium részéről dr. György László, a Honvédelmi Minisztérium 

részéről dr. Gulyás András, a Belügyminisztérium részéről Kling Zoltán, 

az Agrárminisztérium részéről Horváth Gábor István, az Emberi 

erőforrások Minisztériuma részéről dr. Reiter József Ferenc. Az ünnepi 

ülés visszajelzések szerint jól sikerült. 
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2018. JÚLIUS-AUGUSZTUS   EGYESÜLETI HÍREK 

 

V. Az egyesület struktúrájának, tagsági rendszerének átalakítása  

Településrendezési Szakosztály javaslata 

Dévai Zoltán jelzi, hogy a Településtervezési Szakosztály elnöke, 

Zábránszkyné Pap Klára által beadott javaslatot az előző elnökség döntése 

alapján, az idén megválasztott elnökség tárgyalja. 

Ehhez kapcsolódóan érdemes átgondolni a szakosztályok, és régiók 

jelenlegi felosztását.  

Szádeczky-Kardoss Gábor javasolja, hogy azok a szakosztályok, amelyek 

nem tudnak önállóan működni, mert kevés a létszám vagy, mert korosabb a 

tagság, kapcsolódjanak be egy másik szakosztályba, mint munkacsoport. 

Semmelweis Ferenc javasolja, hogy Szádeczky-Kardoss Gábor vegye fel a 

kapcsolatot a Településrendezési Szakosztály vezetőivel az általa 

javasoltakkal kapcsolatban. 

Nagyunyomi-Sényi Gábor indítványozza, hogy a következő elnökségi 

ülésen legyen napirend a Településrendezési Szakosztály javaslata. 

 

VI. Konferenciák 

Szádeczky-Kardoss Gábor elmondja, hogy 2018. október 26-án és 2019. 

február 6-án konferenciát szervez. Az előadókkal már megbeszélte az 

előadásokat. A konferenciákat a BME K épületében tartjuk. Az ÉTE 

Diploma Díjak átadására a 2018. október 26-i konferencián kerül sor. 

 

VII. ÉTE Diploma díj megújulása 

Dévai Zoltán bemutatja az elnökség tagjainak az ÉTE Diploma Díj 

pályázói felületét. A véglegesített pályázati kiírást a héten megküldi az 

elnökség tagjainak. 

 

VIII. Egyebek 

Bükkösi Rajmond részletesen ismerteti vállalását (melléklet). 

Ábrahám Ferenc javasolja, hogy előre határozza meg az elnökség, hogy 

mely napokon fog ülést tartani. 

 
Uhrinyi Balázs  

főtitkár 
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2018. JÚLIUS-AUGUSZTUS   PROGRAMOK 

 

ÉPÍTÉSTUDOMÁNYI ÉS PROJEKTMENDZSER SZAKOSZTÁLY  

Időpont: 2018. szeptember 14.  (péntek) 15
00

 

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

Téma:  Építésbiológiai és ergonómiai tudományos előadássorozat 5.-6. előadása 

Előadó: Szulyovszky László építészmérnök, szakértő: „A Radon feldúsulás 

építésbiológiai kockázatai a lakó- és közösségi épületekben” 
Szulyovszky László építészmérnök, szakértő: „Az építészeti 

munkahelyek és az otthoni munkavégzés ergonómiai kockázatai” 

Szervező:  Szádeczky-Kardoss Gábor elnök, mobil: +36-30/905-2014, 

  e-mail: szadeczky.kardoss.gabor@gmail.com  

 

 

ÉPÍTÉSTUDOMÁNYI ÉS PROJEKTMENDZSER SZAKOSZTÁLY  

Időpont: 2018. szeptember 28. (péntek) 15
00

 

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

Téma:  Projektmenedzser előadássorozat 129-130. előadás 

Előadó: Vincze Kornél okl. közgazdász: „Építési beruházás, infrastruktúra-

fejlesztés, projekt menedzsment támogatása fejlett informatikai 

megoldásokkal” 
Szádeczky-Kardoss Gábor okl. építész, projektmenedzser: „Egy 

egészségügyi fővállalkozási projekt bemutatása a felelős műszaki vezető 

szemszögéből” 

Szervező:  Szádeczky-Kardoss Gábor elnök, mobil: +36-30/905-2014, 

  e-mail: szadeczky.kardoss.gabor@gmail.com  

 

 

ÉPÍTÉSTUDOMÁNYI ÉS PROJEKTMENDZSER SZAKOSZTÁLY  

Időpont: 2018. október 12. (péntek) 15
00

 

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

Téma:  Építészettörténeti és Hagyományőrző munkacsoport 6-7. előadása  

 Heraldika a magyar építőművészetben 

Előadó: Szulyovszky László építészmérnök, szakértő: „Heraldika a magyar 

építőművészetben IV.” 
Szádeczky-Kardoss Gábor okl. építész, projektmenedzser: „Cégérek a 

Magyar Céhek történetében I.” 

Szervező:  Szádeczky-Kardoss Gábor elnök, mobil: +36-30/905-2014, 

  e-mail: szadeczky.kardoss.gabor@gmail.com  

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:szadeczky.kardoss.gabor@gmail.com
mailto:szadeczky.kardoss.gabor@gmail.com
mailto:szadeczky.kardoss.gabor@gmail.com
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2018. JÚLIUS-AUGUSZTUS   HÍREK 

 

ÉPÍTŐK NAPJA ÜNNEPI ÜLÉS 

 

Ez év június 8.-án ismét megrendezésre került az Építők Napja ünnepi ülés. Az ülést 

Kassai Ferenc a Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara elnöke nyitotta meg. 

Az építésüggyel foglalkozó szervezetek mellett, a kormány részéről az Innovációs 

és Technológiai Minisztériumból dr. György László, a Miniszterelnökség 

képviseletében Füleky Zsolt, a Honvédelmi Minisztériumból dr. Gulyás András 

ezredes, a Belügyminisztériumból Kling Zoltán, az Agrárminisztériumból Horváth 

Gábor István, az Emberi Erőforrások Minisztériumából Dr. Reiter Ferenc 

köszöntötték az egybegyűlteket, és számoltak be az építőipar helyzetéről, valamint 

az általuk képviselt szervezetek terveiről. A köszöntők után a hagyományoknak 

megfelelően több mint 50 miniszteri, illetve szervezeti kitüntetés került átadásra. 

Az Építéstudományi Egyesület felterjesztésére az Emberi Erőforrások 

Minisztériumától az egészségügyben, valamint az ÉTE Egészségügyi 

szakosztályában folytatott példaértékű szakmai és emberi magatartásáért miniszteri 

elismerő oklevelet kapott Bondor Gabriella és Eperjessy András. 

Az Alpár Ignác síremlék méltó helyreállításában végzett kiemelkedő munkájuk 

elismeréséül ÉTE Díjban részesült Tarlós István, és Radnainé Dr. Fogarasi Katalin. 

Az egyesület érdekében végzett szakértői munkájának elismeréséül Dr. Kontra 

Jenő, valamint az egyesület alelnökeként végzett szervező munkájáért Sztermen 

Péter Alpár Ignác Díjban részesült. 

Az ÉTE Építéstudományi és Projektmenedzser szakosztályában végzett kiemelkedő 

munkájáért Brassnyó László ÉTE Érdemérem kitüntetést vett át. 
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A komoly kivitelezői, oktatói és kutatói gyakorlat megszerzése után húsz éven át az 

Állami Számvevőszéknél építési nagyberuházások, EU projektek ellenőrzését 

végezte műszaki és gazdasági szempontból. 

Az Egyesületnek 1970 óta tagja, előrehaladott betegségéig, 2016-ig a legnagyobb 

létszámú Építéskivitelezési Szakosztálynak volt az elnöke. Az egyesületben számos 

nagy konferenciát, épületbejárást, előadást szervezett, nagy sikerrel. A megszerzett 

tudását, tapasztalatait maximálisan tudta átadni a szakmának. Az egyesületben 

végzett kimagasló munkájáért 1986-ban ÉTE Érdemérem kitüntetésben, 2001-ben 

Alpár Ignác Díjban, 2011-ben Belügyminisztérium Elismerő Oklevélben, 2016-ban 

ÉTE Díjban részesült. 

Példás családi életet élve építette fel a Csobánkai szép családi házát és a gyönyörű 

kertet, ahol többször vendégül látta a kivitelezési szakosztály vezetőségét. Utoljára 

már nagy betegen, de változatlan jókedvvel vendégelt meg bennünket. 

A sok munka mellett sportolásra is szakított időt, így vitorlázás, evezés, 

korcsolyázás, síelés és túrázás is a programjaiban szerepelt. 

Lajos barátunk halálával a család szertő férjet, apát, nagyapát, mi kiváló kollégát, 

barátot vesztettünk el. Emlékét nagy tisztelettel megőrizzük.  

 

Mikó Imre 

okl. építész és gazdasági mérnök 

Építéskivitelezési Szakosztály 

 

 

 

 

 

IN MEMORIAM 

 

Bank Lajos (1944-2018) 

okl. út-vasútépítő mérnök 

 
 Lajos barátunk 1944. április 12.-én Kaposváron 

született. Az általános iskolát és a gimnáziumot 

Kaposváron végezte, kitűnő tanuló volt. Út-

vasútépítő mérnöki diplomáját a Budapesti 

Műszaki Egyetemen vehette át. Kivitelezői 

gyakorlatot Kaposvár környéki útépítéseken 

sajátította el, fő-építésvezetőként is dolgozott. 

Több évtizedes oktatási tevékenységet folytatott a 

BME-n, tanársegédként kezdte, majd 

adjunktusként többünket oktatott és vizsgáztatott 

a második diplománk megszerzésekor, 

emberséges, jó tanár volt. Az ÉGSZI-ben 

vezetőként dolgozott. 
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Heincz Mihály Dunaszekcsőn született, kőműves 

édesapja mellé azonnal inasnak állt, ez a döntés 

egész további életét meghatározta. Környezetében 

korán felfigyeltek tehetségére, egy év alatt 

elvégezte a 4 osztályos polgári iskolát, majd a 

pécsi Építőipari Iskola hallgatója lett. De a tanulás 

továbbra is ösztönözte, a Budapesti Műszaki 

Egyetemen szerezte meg építészmérnöki 

diplomáját. 
 
Természetes volt, hogy a kivitelező építőiparban helyezkedik el. A 44-es Állami 

Építőipari Vállalat (ORLAK) dolgozója lett, először végig járta a megfelelő lépcsőket. 

Fiatalon lett építésvezető, első munkái a Gyáli úti Kuka Garázs, majd a Szabolcs utcai 

MÁVAUT garázs építése volt. Ezt követte a XIII. kerület Kárpát utcai garázs, amelyet 

később „Párt-garázsként” emlegettek.  

1958-ban a vállalat kinevezte főépítésvezetőnek. Amikor megindult a tömeges 

lakásépítés, a fővárosi József Attila lakótelep építésének irányítását bízták rá. Annyira 

megkedvelte az általa épített lakótelepet, hogy végül itt telepedett le. Ő irányította az 

1960-as években épült Fiastyúk lakótelep építését is. 

A kivitelezés során szerzett gyakorlatot jól tudta hasznosítani további munkássága 

során is. Néhány évig közigazgatási területen dolgozott, először az Építésügyi 

Minisztériumban, majd a Fővárosi Tanács Városrendezési Osztályán tanácsadóként.  

1974-ben kinevezték az Építésügyi Minőségellenőrző Intézet tudományos 

igazgatóhelyettesévé, 39 év munkaviszony után innen ment nyugdíjba. 

Szakmáját értő, magabiztos egyéniség volt, munkatársaival, kollégáival kiváló 

kapcsolatot tartó vezető volt. Viták során a meggyőzés eszközével élt, a szakmában 

nagy tisztelet övezte. 

1952 óta tagja volt az Építéstudományi Egyesület Építéskivitelezési Szakosztályának, 

több cikluson keresztül annak vezetőségi tagja. E mellett küldöttként segítette az 

egyesület munkáját, ennek elismeréseként 1964-ben Alpár Ignác díj kitüntetésben 

részesült. Az épület látogatások állandó résztvevője volt, ahol finoman, tapintatosan 

hívta fel a kivitelezők figyelmét a minőségi hibákra, ösztökélve őket arra, a 

továbbiakban mire ügyeljenek jobban, milyen hibákat ne kövessenek el. 

Eredményes munkásságáért a Munka Érdemrend Arany fokozatával is kitüntették.  

Feltétlen meg kell emlékezni egy rendkívüli kitüntetésére is, amely a szakmában párját 

ritkítja. 2015-ben „Pro Urbe Ferencváros” díjat vehetett át, amelyet a József Attila 

lakótelep főépítésvezetői munkájáért kapott. Ha ma megkérdeznénk akár lakótelepek, 

vagy egyéb fontos építmények építési szereplőiről intézményeket, még a cég nevét 

sem tudnák elmondani, nem hogy az építés közvetlen irányítóját. Jó lenne, ha a 

Ferencvárosi Önkormányzat példája követőkre találna.  

Az Építéskivitelezési Szakosztály szeretettel őrzi egyik alapítójának emlékét. 

 
dr. Nacsa János   

 

IN MEMORIAM 
 

Heincz Mihály 

(1925 – 2018)                           
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A MAGYAR ÉPÍTŐIPAR 2018/2-3. SZÁMÁNAK TARTALMÁBÓL 
 

Tóth Balázs: A szerk. Tisztelt Olvasó! 

Tóth Balázs: Együttműködés a szakmán belül a minőségért, ez a célom 

Huszti István: Minőség – Szabályozás 1. rész      

Sándor Viktória – Huszti István: Építésügyi Műszaki Irányelvek 

Sándor Viktória: Az ország egyik legmodernebb építőipari laboratóriumát adták át 

Szentendrén  

Szulyovszky László: Halmozott Építésbiológiai ártalmak és az építésbiológiai stressz 

kialakulása Magyarország régi lakóépületeiben     

Facskó Gergely: Egy Wekerletelepen álló lakóépület utólagos alápincézése   

Szabó Péter PhD: Településképi arculat       

Nagy István – Sándor Viktória: 13 ország egyetemistája találkozott Szentendrén 

Mizsei Anett: Duna Aréna: Koncepció a fenntarthatóság, térhasználat és kivitelezés 

tükrében  

Vízy László: Sváb (Schwab) Gyula Építész munkássága    

Vízy László: Gottgéb Antal építőmester pesti tevékenysége 

ÉTE tisztújítás 

Építők napja 

ÉTE Diploma Díj 

Várépítő pályázat:19 felajánló cég, nettó 16 millió forint építőanyag és 22 nyertes 

Makóné Zöldy Sarolta: Épületkárok gyűjtése, előre gyártott szerkezetek hibái  

Huszti István: Kommentár Makóné Zöldy Sarolta „Épületkárok gyűjtése, előre 

gyártott szerkezetek hibái” címmel, 50 évvel ezelőtt megírt cikkéhez  

További információ: www.magyarepioiparkiado.hu      

 

A MAGYAR ÉPÜLETGÉPÉSZET 2018/5. SZÁMÁNAK TARTALMÁBÓL 
 

Dr. Kassai Miklós PhD: Alacsony energiafelhasználású családi ház energetikai 

vizsgálata 

Bokor Balázs – Vörös Krisztián – Dr. habil Kajtár László: Fűtőművek energetikai 

korszerűsítése szolár-fal rendszerrel 

Épületgépész Tervezői Konferencia 2018 

Debreceni Épületgépészeti Szaknap (beszámoló) 

L. Szabó Gábor – Bodó Béla: A csőfektetési mélység hatása a padló- és 

mennyezetfűtés-hűtésre. 2. rész 

Csermely Gábor: Építőipari viták rendezése a TSZSZ gyakorlatában 

26. DUNAGÁZ Konferencia és Kiállítás (beszámoló) 

Székely Zsolt: A DUNAGÁZ ZRt. képzési stratégiája a gázipar szakemberhiányának 

kezelésére 

Dr. Szilágyi Zsombor: Átalakul az energiahordozók jövője 

Sircz János: Az Épületgépészeti Múzeum kincseiből 

Fazakas Miklós: A CEN/TR 1749 helyébe lépő EN 1749 szabvány készítésének 

tapasztalatai 1. rész 

Kovács István: Belső terek komfortja – Hővisszanyerős szellőztetők vezérlése 

CONSTRUMA Díjasaink 

További információ: www.epgeponline.hu 

http://www.magyarepioiparkiado.hu/
http://www.epgeponline.hu/

