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HÍRMONDÓ  
 

 

A TARTALOMBÓL: 

 
 Elnökségi ülés – jegyzőkönyv 

2019. szeptember 16. 

 

 Építéskivitelezési Szakosztály – ÉTE Klub 

Mikó Imre vetített-képes előadása 

Skócia nagykörút 1. rész 

2019. szeptember 27. 1530 

 

  B.-A.-Z. megyei Szervezet 

Telkibánya múltja és jelene – autóbuszos túra 

2019. október 3. 830 

 

 Építéstudományi és Projektmenedzser Szakosztály  

Projektmenedzser előadássorozat 

145.-146. előadásai 

2019. október 4. 1500 – 1830  
 

 Építéskivitelezési Szakosztály – ÉTE Klub 

Farkas Gábor Príma Primissima díjas építész 

Hírös város - hírös építésze c. előadása 

2019. október 18. 1500 

 

 Építéstudományi és Építőipari Konferencia – 

beszámoló 

2019. szeptember 20. 

 

 

 

 
 



2 

 

 

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. IV. em. (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 2019. október-november havi Hírmondóban 
megjelenő 

programok, hírek, tájékoztatók 

   leadási határideje: 2019. október 15. 

mailto:info@eptud.org
mailto:ugyvezeto@eptud.og
http://www.eptud.org/
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2019. SZEPTEMBER   EGYESÜLETI ÉLET 

 

Jegyzőkönyv az Építéstudományi Egyesület 

2019. szeptember 16-i elnökségi üléséről 

 
Résztvevők: Jelenléti ív szerint 

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

Mihály tárgyalóterem. 

 

Nagyunyomi-Sényi Gábor megnyitotta az ülést. Megállapította, hogy az Elnökség (a 

megjelentek száma alapján) határozatképes.  

 

ÉTE Gazdasági helyzet 
 Dévai Zoltán ismertette az Egyesület gazdasági helyzetét. A számok alapján a 

2019. évet pozitívan zárjuk. A leszerződött Tudás Partnerek egy részére a számlát e 

hóban, a fennmaradókat december hóban állítjuk ki. A Szakértői Iroda keményen 

dolgozott, több árajánlatot is kiküldtek, folyamatos egyeztetéseket folytatnak, de sajnos 

megrendelés eddig nem érkezett. A tavalyi évi K+F projekthez hasonló várható idén is, 

bár kisebb volumenben.  

 Nagyunyomi-Sényi Gábor elmondta, hogy az NFM (képviseli: Perecsényi Attila) 

az ÉTE-t bevette a beruházási pályázatértékelők közé. A Szakértői Iroda vezetője 

Semmelweis Tamás, vagy az általa kijelölt személy, pl. Molnár Dénes vegye fel a 

kapcsolatot az illetékes minisztérium képviselőjével. 

 Szulyovszky László elmondta, hogy hozzá sok megkeresés érkezik szakértői 

munkában, ha lenne az ÉTE-n belül szakértői csoport, ő folyamatosan tudna munkát 

adni. 

 Nagyunyomi-Sényi Gábor javaslata, hogy Semmelweis Tamás és Szulyovszky 

László egyeztessenek. 

 

ÉTE jogi ügyek 

 Dévai Zoltán tájékoztatást adott arról, hogy 2 ügy van jelenleg folyamatban: 

- változás bejelentés: Az első bejelentés 2018 nyarán megtörtént, erről az 

érkeztetés meg van. Azonban ez az anyag valami oknál fogva elveszett a Bíróság 

rendszerében. Ezzel idén nyáron szembesültünk. Ezért új eljárást indítottunk, melynek 

jelenleg hiánypótlása zajlik. 

- MTESZ felszámoló biztossal kapcsolatos kártérítés: az ügyvédnek elküldtük az 

ezzel kapcsolatos iratokat. A kár értékének becslése folyamatban van. 

Nagyunyomi-Sényi Gábor találkozó megszervezését kéri az ügyvéd úrral. A találkozón 

legyen jelen a főtitkár és az ügyvezető is. 

 

2019. évi programok – ÉTE 70 
 Konferencia 

 Szádeczky-Kardoss Gábor beszámolt arról, hogy az ÉTE 70 éves jubileuma 

alkalmából az Építéstudományi és Építőipari konferenciát egy éve szervezi és 

nehezményezi, hogy a honlapon nem jelent meg a konferencia hirdetése. Úgy gondolta, 

hogy az ÉTE tagok részéről nagyobb érdeklődés lesz a konferenciával kapcsolatban. 

Javasolja, hogy kérjük fel a szervezeti-egység vezetőket, hogy hirdessék a konferenciát 

a saját területükön. A szervezésekor sajnos teremügyben problémák adódtak, de végül 

sikerült termet szereznünk. 
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2019. SZEPTEMBER   EGYESÜLETI ÉLET 
 

Pecha-Kucha 

 Dévai Zoltán tájékoztatta az elnökséget, hogy a Pecha-Kucha október 16.-án lesz, 

a helyszín pontosítása folyamatban van, szerdán (szeptember 18-án) tárgyal a 

helyszínről. Az előadások 6 percesek, 20 diával.  Jelenleg 5 előadó vállalta az előadást, 

de 10 előadásra van lehetőség. Várja további előadók jelentkezését. 

 Szulyovszky László nem vállalja az előadást, mert 6 percbe nem tudja besűríteni 

az előadását. 

Kiadvány  

Dévai Zoltán elmondta, hogy a kiadvány összeállítása folyamatban van. Az 

egyesületnél fellelhető évkönyveket a szerzők számára digitálisan elérhetővé tettük. A 

háttérben folyamatosan zajlanak az egyeztetések. 

Kerekasztal 

Dévai Zoltán tájékoztatta az elnökséget, hogy kerekasztal beszélgetés időpontja 

december 5., helyszíne a FUGA Budapesti Építészeti Központ. A kerekasztal 

beszélgetésen adjuk át az Évkönyvet, az ÉTE Díjakat és az ÉTE Diploma Díjakat. A 

Ver-Bau Kft. 200.000.- Ft-tal járul hozzá a pályázatok díjazásához. A moderátor 

személyének kiválasztása folyamatban van. Tóth Balázst szeretnénk megnyerni 

moderátornak. 

Nagyunyomi-Sényi Gábor javasolta, hogy az elnökség tagjai a hét végéig 

tegyenek javaslatot előadókra és témakörökre. 

Kiállítás 

Dévai Zoltán elmondta, hogy a kiállítás helyszíne még tárgyalás alatt van. A 

kiállításon mutatnánk be az ÉTE díjakat, az ÉTE tagok által készített pl. festményeket, 

rajzokat, stb. 

 Hallgatói pályázat 

 Dévai Zoltán javasolta, hogy a pályázat meghirdetése a Pecha-Kucha-n történjen 

meg. A feladatok beadása február végén, március első felében legyen. Dr. 

Nagyunyomi-Sényi Gábor tájékoztatása szerint felvette a kapcsolatot a BKK 

illetékeseivel. Megvizsgálják a kiírásunkat, és jelentkeznek. 
 

Hátralévő egyéb programok 
 Dévai Zoltán tájékoztatást adott az egyéb programokról. Az Építéstudományi és 

Projektmenedzser Szakosztály továbbra is nagy érdeklődés mellett szervezi a 

Projektmenedzser előadássorozatot. Az ÉTE klub is rendszeresen szervezi a szakmai 

utakról szóló előadásokat. A Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Szervezet részéről 

Ferenczy József Géza szervez szakmai kirándulásokat, előadásokat. A Győri Szervezet 

is rendszeresen szervez szakmai utakról beszámoló előadásokat. 
 

Egyebek 

 Bálint Péter elmondta, hogy az Építőipari Nívódíj Pályázatra 23 pályamű 

érkezett, amelyeket felsorolt. 

Dévai Zoltán elmondta, hogy a jövő évi Építők Napja szervezését már idén 

ősszel megkezdi a bizottság, javasolta, hogy a rendezvénynek külön arculata, logója 

legyen. 

Nagyunyomi-Sényi Gábor kérte, hogy szervezzünk találkozót a bizottságok 

vezetőivel. Szintén kéri megbeszélés megszervezését a Magyar Építőipar 

szerkesztőbizottságának elnökével, főszerkesztőjével, ügyvezetőjével.  
Dévai Zoltán 

ügyvezető 
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2019. SZEPTEMBER   PROGRAMOK 

 

ÉPÍTÉSKIVITELEZÉSI SZAKOSZTÁLY – ÉTE KLUB 

Időpont: 2019. szeptember 27. (péntek) 15
30

    

Helyszín:  BME, Budapest XI. Műegyetem rkp. 3. „K” épület II. em. 11. 

Téma:  Skócia nagykörút 1. rész – vetített-képes előadás 

 MÉK 0,5 kredit pont (2019/266) 

Előadó:  Mikó Imre okl. építész, gazdasági mérnök tart előadást az országban 

megtett körútjáról. Az előadáson röviden ismerteti az ország 

történelmét, földrajzát, építészeti értékeit.  

Szervező:  Mikó Imre, e-mail: miko.imre39@gmail.com   

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

Kérjük előzetes jelentkezését az ÉTE titkárságán. Minden érdeklődőt 

szeretettel várunk egy szerény büfé mellett! 

 

BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI SZERVEZET – OMBKE 

Időpont: 2019. október 3. (csütörtök) 8
30 

Helyszín: Telkibánya  

Találkozás: Miskolc, Tiszai pályaudvar előtt 8
30

 

Téma: Telkibánya múltja és jelene – autóbuszos túra (ebéd 2.000.-Ft) 

Felelős: dr. Benke László okl. bányamérnök 

Házigazda: Ferenczy József Géza ÉTE B.-A.-Z. megyei elnök, mobil: +36-30/2284-268 
 Csiky Emil Antal okl. bányamérnök 

 

ÉPÍTÉSTUDOMÁNYI ÉS PROJEKTMENEDZSER SZAKOSZTÁLY  

Időpont: 2019. október 4. (péntek) 15
00

 

Helyszín:  BME Budapest XI. Műegyetem rkp. 3. II. em. 12. 

Téma:  Projektmenedzser előadássorozat 145. és 146. előadásai 

Előadók: Kocsis Tamás: „PlanDoc terv- és dokumentum menedzsment rendszer 

bevezetése építéshelyi adminisztráció támogatásával” 

 Dr. Kertész Máté: „Hogyan lehetnek a projektmenedzserek még 

sikeresebbek” 

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

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

 

ÉPÍTÉSTUDOMÁNYI ÉS PROJEKTMENEDZSER SZAKOSZTÁLY  

Időpont: 2019. október 11. (péntek) 15
00

 

Helyszín:  BME Budapest XI. Műegyetem rkp. 3. II. em. 12. 

Téma:  Projektmenedzser előadássorozat 147. és 148. előadásai 

Előadók: Prof. Dr. Persányi Miklós: „ A közösségi célú ingatlanok korszerű 

gazdálkodásának lehetőségei. A Fővárosi Állat- és Növénykert fejlesztési 

projekt ismertetése” 

Rostás Zoltán: „Városliget projektmenedzsment bemutatása” 

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

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

 

 

 

mailto:miko.imre39@gmail.com
mailto:info@eptud.org
mailto:szadeczky.kardoss.gabor@gmail.com
mailto:szadeczky.kardoss.gabor@gmail.com
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2019. SZEPTEMBER   PROGRAMOK 

 

ÉPÍTÉSKIVITELEZÉSI SZAKOSZTÁLY – ÉTE KLUB 

Időpont: 2019. október 18. (péntek) 15
00

    

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

Téma:  Hírös város – hírös építésze, vetített-képes előadás 

Előadó:  Farkas Gábor Príma Primissima díjas építész 

Szervező:  Hollai Pál, telefon: + 36 30/525-1300, e-mail: hollai.pal@t-online.hu   

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

Kérjük előzetes jelentkezését az ÉTE titkárságán. Minden érdeklődőt 

szeretettel várunk egy szerény büfé mellett! 

 

ÉPÍTÉSTUDOMÁNYI ÉS PROJEKTMENEDZSER SZAKOSZTÁLY  

Időpont: 2019. október 25. (péntek) 15
00

 

Helyszín:  BME Budapest XI. Műegyetem rkp. 3. II. em. 12. 

Téma:  Projektmenedzser előadássorozat 149. és 150. előadásai 

Előadók: Szulyovszky László: „Belsőépítészeti jellegű, speciális 

épületszerkezetek építésbiológiai kockázatai a kivitelezéstől az 

üzemeltetésig” 

Szulyovszky László: „Épületek és az épülethasználat során létrejövő 

határterületi ártalmak építésbiológiai kockázatai (nagyfrekvenciájú 

átviteli rendszerek, életmód, zöldfelület, stb.)” 

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

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

 

BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI SZERVEZET – ÉTE KLUB 

Időpont: 2019. október 30. (szerda) 16
00 

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

Téma: A CSOK hatása az építőiparra, különös tekintettel a szakember 

hiányra 

Felelős: Ferenczy József Géza ÉTE B.-A.-Z. megyei elnök, mobil: +36-30/2284-268 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

FELHÍVÁS 

Az Egyesület tagsága sokszínűségének bemutatására kiállítást 

tervezünk. A kiállításon lehetőséget biztosítunk alkotó tagjaink 

bemutatkozásra. Kérjük, amennyiben bármilyen művészetben 

(festészet, grafika, fotó, szobrászat, stb.) tevékenykedett és szeretné 

bemutatni, kérjük, jelentkezzen az  

ÉTE titkárságán, telefon: Dévai Zoltán +36 20 268 3896,  

e-mail: info@eptud.org 

mailto:hollai.pal@t-online.hu
mailto:info@eptud.org
mailto:szadeczky.kardoss.gabor@gmail.com
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2019. SZEPTEMBER HÍREK 

 

IX. ÉTE ÉPÍTÉSTUDOMÁNYI ÉS ÉPÍTŐIPARI KONFERENCIA - 

BESZÁMOLÓ 

 

Az Építéstudományi Egyesület fennállásának 70 éves évfordulóját megünneplő 

programsorozat első nagyobb állomása volt a szeptember 20.-án megrendezett IX. 

Építéstudományi és Építőipari Konferencia.  

 

A Budapesti Műszaki Egyetem Központi épületében rendezett konferenciát Kassai 

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

bevezető előadást Dr. Nagyunyomi -Sényi Gábor ÉTE elnök tartotta, "70 éves az 

ÉTE" - címmel. Egy teljes délutánt felölelő rendezvény az EJOT Hungária Kft. 

(Gellér Ákos területvezető) plenáris előadása után, két blokkban zajlott. Az 

Építéstudomány és Technológia valamint az Építőipari és Projektmenedzser 

szekciókban elhangzott 10-10 prezentáció igyekezett átfogóan bemutatni a magyar 

építési ágazat számos területét az építésbiológiai ártalmaktól a speciális felújítási 

munkálatokig, a vállalatirányítási rendszerektől a nagy projekteket lefedő 

projektmenedzsmentig. 

 

Az év hátralévő részében számos programmal jelentkezünk. Az aktuális 

információkat megtalálják egyesületünk honlapján (www.eptud.org), valamint a 

Facebookon (https://www.facebook.com/ETEegyesulet/) 

 

  
Kassai Ferenc (BPMK elnök) megnyitója         A konferencia résztvevői 

 

 

   
Nagyunyomi-Sényi Gábor (ÉTE elnök) nyitó előadása               A konferencia résztvevői 

 

http://www.eptud.org/
https://www.facebook.com/ETEegyesulet/
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2019. SZEPTEMBER HÍREK 

 

Budapest Főváros ad otthont 2020-ban a XXV. Országos Főépítészi 

Konferenciának 

 
Nagy sikerrel zárult szeptember 6-án a Tihanyban tartott XXIV. Országos Főépítészi 

Konferencia. A sikerhez a választott téma: ikonikus település a védelmek tengerében, élni 

és élni hagyni, valamint a helyszín: Tihany, az előadások magas színvonala, az érdekes 

szekcióülések, a szervezés profizmusa és a szakmai programok különlegessége is 

hozzájárult. 
 

Huszadik alkalommal került átadásra a 2000-ben megalapított „Az Év Főépítésze Díj”. 

Évente két kategóriában adományozható elismerés: Az Év Főépítésze Díj-at aktív 

főépítész, míg a Főépítészi Életmű Díj-at a szakmáját hosszú ideje gyakorló, illetve 

nyugdíjba vonuló/vonult kiváló főépítész kapja. 
 

A Díjakat Tihanyban, 2019. szeptember 5-én a XXIV. Országos Főépítészi Konferencián 

ünnepélyes keretek között adta át Tósoki Imre, Tihany község polgármestere, Bujdosó 

Judit, Tihany község főépítésze, és Salamin Ferenc, az Országos Főépítészi Kollégium 

elnöke. 

 
                  A díjazottak: Turi Attila     L. Balogh Krisztina      Tényi András 

 
Turi Attila okl. építészmérnök, Budakalász Város és több település volt főépítésze 

„Főépítészi Életmű Díj” elismerésben részesült. 

Összesen 26 éves főépítészi munkásságáért, melynek során szakmai irányításával, kitartó 

véleményezésével, tanácsaival a hagyományos településkép megújult, a közterületeket 

rendezték, a lakóterületek harmonikusan fejlődtek, miközben megőrizték és 

továbbgondolták a város építészeti örökségét. Saját tervezési munkáival példát mutatott, és 

meghatározta a településképi követelmények elvárt magas színvonalát. Fontos számára a 

hely szelleme, a település kulturális történetének folyamatossága, a múlt és a jövő 

összekötése. Kiemelkedő közösségi tevékenysége is: a Pilisi régió összefogásának 

elősegítése, az újjáépítések főépítészi irányítása (beregi árvíz, illetve vörösiszap katasztrófa 

után), egyetemi oktatói tevékenysége, építész közéleti aktivitása, fiatal építészeket 

továbbképző vándoriskolai munkája. 
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L. Balogh Krisztina okl. építészmérnök, Kaposvár Megyei Jogú Város és Csurgó Város 

volt főépítésze „Az Év Főépítésze Díj” elismerésben részesült. 

Tizenkét éves eredményes és meghatározó munkájáért, a városi beruházások magas 

színvonalú megvalósításában, az építészeti értékek megismertetésében, az egyéni stílusú és 

eredményes kommunikációban példát mutató tevékenységéért. Az értékvédelem és a 

műemlékvédelem területén kiemelkedő szakmai munkát végzett, ezt könyvekben, 

folyóiratokban és előadások során mutatta be a városi közönségnek, így széles körben 

ismertette meg az építészeti értékeket és a főépítészi szolgálatot. 

 

Tényi András okl. építészmérnök, Nagykőrös Város főépítésze „Az Év Főépítésze Díj” 

elismerésben részesült. 

Tizenhat éves főépítészi munkásságáért, melynek meghatározó szerepe van abban, hogy 

Nagykőrös város ezen időszakban jelentősen megújult, épített környezete egyre szebb és 

értékesebb lett. Magas színvonalon végzett szakmai tevékenysége, aktív szakmai és 

közösségi szervező munkájának eredménye megmutatkozik a város kapott elismeréseiben 

is. A település építészeti értékeinek köztudatba íródását a lakosság érdemi bevonásával és 

az egyetemi hallgatók közreműködésével példaértékűen végzi. 

 

A Konferencia vándorzászlaját Tihany község részéről Tósoki Imre polgármester és 

Bujdosó Judit főépítész adta át Budapest Főváros képviselőinek, Mártonffy Miklós 

főépítésznek és kollégáinak, Engedyné Juhász Veronika csoportvezetőnek és Osztolykán 

Tekla ügyintézőnek, Salamin Ferenc, a Magyar Főépítészek - Országos Főépítészi 

Kollégium - Egyesület elnöke jelenlétében. Az átadáson Budapest Főváros főépítésze 

meghívta a főépítészeket, hogy ott tartsák meg 2020-ban a jubileumi XXV. Országos 

Főépítészi Konferenciát. www.foepiteszek.hu 
 

 
 

A vándorzászló átadás résztvevői balról: 

Mártonffy Miklós Budapest főépítésze, Tósoki Imre Tihany polgármestere, Bujdosó Judit 

Tihany főépítésze, Salamin Ferenc az Országos Főépítészi Kollégium elnöke 

Fotó: Szabó Rőtszakállú Zsolt 

 

http://www.foepiteszek.hu/
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2019. SZEPTEMBER HÍREK 

 

A MAGYAR ÉPÍTŐIPAR 2019/3-4. SZÁMÁNAK TARTALMÁBÓL 
 

Koós Petra: Több, mint 400 fiatal házépítő – 14 nap – 10 mintaház 

Két hét alatt építettek fel energiahatékony házakat a fiatalok Szentendrén  

Dr. Bozsaky Dávid: Aerogél hőszigetelések  

Árva József: Folyamatos jelen. Műhelybeszélgetés a BME Ipartanszékén a 

Svábhegyi Református Templom és Parókia épületegyütteséről: Szécsi Zoltán DLA 

és Ónodi Szabó Lajos  

Tóth Zsuzsanna: Wihart Ferenc, a zuglói-budapesti építész  

Vízy László: Gondolatmorzsák a 70 éves Építéstudományi Egyesület és a 

műemlékvédelem kapcsolatáról (részletek egy készülő hosszabb dolgozatból)  

Bernáth Csaba: Az MSZT megtartotta az ötévenkénti tisztújító ülését az éves 

rendes közgyűlése keretében 

Várépítő: Balassagyarmattól Mezőberényig, Nagylózstól Nagycsécsig – 17 

településre jutott idén építőanyag 

ÉTE Diploma 2018: Dícséretes tervek, tanulmányok 

Dr. Sebestyén Gyula: Adatok a világ építőiparáról 

Szarka László 50 éve történt: időutazás-cikk az építőanyag termelés adatai mentén. 

Kommentár Dr. Sebestyén Gyula cikkéhez 

További információ: www.magyarepitoiparkiado.hu  
 

 

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

 

A MAGYAR ÉPÜLETGÉPÉSZET 2019/7-8. SZÁMÁNAK TARTALMÁBÓL 

 
 

Eördöghné Dr. Miklós Mária PhD: A legionella-mentesítés üzemi tapasztalatai 

Sebestyén Ágnes – Bufa-Dőrr Zsuzsanna – Hofer Ádám – Izsák Bálint – 

Málnási Tibor – Törő Károly – Vargha Márta – Pándics Tamás: A hazai 

csapvizek ólomtartalma – egy folyamatban lévő kutatási projekt bemutatása és az 

eddigi eredmények ismertetése 

Horkai András: Lakossági hideg- és melegvíz fej-adagok tervezési értékeinek 

vizsgálata a múltban és a jelenben 

Megújulva az energiahatékonyság szolgálatában 

Erick Melquiond: Az épületgépészeti termékek európai minősítése (angol nyelvű) 

Sircz János: Az Épületgépészeti Múzeum kincseiből: A falikúttól a keverő 

csaptelepig 

Rácz Gábor PhD: Ultraszűrés a biztonságos ivóvíz-ellátás szolgálatában 

ACO SWM, azaz egy teljes rendszer a csapadékvíz kezelésére 

Kaszab Gergely: Más kárán tanul az okos! Szerelési hibák a gyakorlatból (1. rész) 

Szilágyi Zsombor: A szén-dioxid és a klímaváltozás 

Parsch Ádám: Légkezelők energiafelhasználásának csökkentése a korszerű 

ZerAx
®
 technológiával 

A BME csapata az idei Solar Decathlon Europe versenyen 

Szakmai hírek, további információ: www.epgeponline.hu 

 

http://www.magyarepitoiparkiado.hu/
http://www.epgeponline.hu/

