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EGYÉNI TAGDÍJAK 2013. ÉVRE
Aktív dolgozóknak:
70 év alatti tagoknak:
70 év feletti tagoknak:
Tanulóknak és GYES-en lévőknek:

8 000 Ft/év
4 000 Ft/év
2 500 Ft/év
2 500 Ft/év

A Titkárság munkarendje az ünnepek alatt:
2013. december 17. –2014. január 1. között a Titkárság zárva lesz,
munkakezdés: 2014. január 2.

A 2014. februári, márciusi
programok, illetve tájékoztatók
leadási határideje: 2014. január 20.

Kiadja az ÉPÍTÉSTUDOMÁNYI EGYESÜLET
Felelős kiadó: Dr. Nagyunyomi-Sényi Gábor elnök
Felelős szerkesztő: Semmelweis Ferenc főtitkár
Szerkesztő: Dérné Ficze Judit
Készült: 420 példányban
Nyomda: Keskeny és Társai Nyomdaipari Kft.
Felelős vezető: Keskeny Árpád
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EMLÉKEZTETŐ
az Építéstudományi Egyesület 2013. december 5.
elnökségi üléséről
Résztvevők: dr. Nagyunyomi-Sényi Gábor, Semmelweis Ferenc, Loppert Zoltán,
Szádeczky-Kardoss Gábor, dr. Magyar Zoltán, Uhrinyi Balázs, dr. Becker Gábor
Nem jelent meg: dr. Hajdu Miklós, Töreky Balázs, Fetter Zsolt, Dévai Zoltán, Lados
Dániel
Kimentést kért: Ábrahám Ferenc, Lipcsei Gábor, Sztermen Péter, Szlivka József
Meghívottként: Hollai Pál és Pallay Tibor az Építőipari Mesterdíj Alapítvány
képviseletében, Dérné Ficze Judit, Sferle-Baranyai Tímea
Az Egyesület elnöksége az alábbi témákat tárgyalta és az alábbi határozatokat hozta:
Semmelweis Ferenc főtitkár köszönti az egybegyűlteket. Tekintettel arra, hogy az
Építőipari Mesterdíj Alapítvány két meghívottja kérte, hogy napirendjüket vegyék
előre, így az Elnökségi ülés a 6. napirendi ponttal vette kezdetét.
A javaslatot a jelenlévő Elnökségi tagok egyhangúan elfogadták.
Építőipari Mesterdíj Alapítvány beszámolója
Pallay Tibor elmondja, hogy a válság közepén vették át az Alapítvány irányítását. Akkor
10 pályázat érkezett általánosságban. Változtatásokat eszközöltek, kiterjedtebb
propagandával készültek a pályázatok fogadására így az idén – rekordot döntve az
Alapítvány életében – 28 pályázat érkezett, amelyből 26 volt érvényes, de végül csak 24
tudott versenybe szállni az elismerésért. Elmondta, hogy nagyon sok színvonalas épület
készül ma Magyarországon, sok jó dolog van, amiről még a szakemberek sem feltétlenül
tudnak, pláne a nagyközönség. Bíráló Bizottság meghozta a döntését, amelyet rengeteg
mérlegelés előzött meg. Végül 14 nívódíj és 2 oklevél fog kiosztásra kerülni. Sikerült
kibővíteni a pályázók körét, mindamellett megtartani a már korábbi évekről visszatérő – a
pályázati részvételt presztízskérdésnek tekintő – pályázókat. A Bíráló Bizottság kibővült a
Művészeti Akadémia Építőművészeti Tagozatának delegáltjával, így egy kiváló építész is
részt vett a munkában.
Semmelweis Ferenc megköszöni a beszámolót, és elmondja, hogy példaértékűnek találja
munkájukat és javasolja az Elnökségnek, hogy nyilvánítsa ki elismerését.
Főtitkár Úr elmondja a továbbiakban, hogy a 2013 tavaszán tett tábla-avatások alkalmával
szerzett tapasztalata alapján a következőket javasolja a 2014. évi eseményekre:
- táblaavatókon szóvá kell tenni az építészeti értéket, példaként kell említeni.
- A Magyar Építőipar Kiadó legyen a hivatalos szócsöve és kommunikátora a Mesterdíj
Alapítvány munkájának.
- Költségvetésükben szorítsanak helyet egy évente megrendezésre kerülő Nívódíjas
konferenciára.
E-2013/1. (12.05) sz. Elnökségi határozat:
Az Elnökség egyhangúan elfogadta az Építőipari Mesterdíj Alapítvány összefoglalóját
és elismerését fejezi ki az elvégzett munkájukért és megköszöni azt. Dr. Magyar
Zoltán elnökségi tagot megbízza, hogy a Nívódíj Bíráló Bizottságába megfelelő
szakmai felkészültségű szakembert delegáljon előzetes felkérés alapján.
3

2013. DECEMBER

EGYESÜLETI ÉLET

Az Egyesület pénzügyi helyzete, finanszírozhatósága
Semmelweis Ferenc főtitkár elmondta, hogy a jelen állapot azt mutatja, hogy 2014. június
közepéig finanszírozható az Egyesület. Ez az állapot akkor tartható, ha megfelelő ütemben
befolynak a 2014. évi jogi és egyéni tagdíjak, továbbá az idén beadott két pályázat (Emberi
Erőforrás Támogatáskezelőhöz működési pályázatra 2,9 millió, és szintén ehhez a
szervezethez benyújtott programpályázatra 2,7 millió forint) nyertes lesz.
Ez esetben továbbra is fennáll a 2 éve görgetett adósság rendezetlensége, amely közel 10
millió forintot tesz ki. Tájékoztatást ad arról, hogy 2014-ben a Tisztújító Küldöttközgyűlést
egy Választmányi ülésnek kell körülbelül egy hónappal megelőznie, ahol az előzetesen
megválasztott Jelölő Bizottság a Választmány elé terjeszti a jelölés szempontjait, továbbá
az előzetes mérleg alapján a Választmány jóváhagyja a 2013. évi gazdasági évet, és
elfogadja a 2014. évit.
A Választmányi ülés megvalósítása eddig anyagi akadályokba ütközött. A kiírt
programpályázat keretében szeretnénk ezt megvalósítani 2014. április 11-12-én
Szombathelyen. Az ülésen mindig bemutatkozik egy építőipari cég, amelyre jelen esetben
– Elnök úr közbenjárásának köszönhetően – a ZÁÉV Zrt.-t kértük fel. Ha és amennyiben a
megpályázott 2,7 millió forintot megítéli számunkra az Emberi Erőforrás
Támogatáskezelő, a Választmányi ülés meg tud valósulni.
Loppert Zoltán kérdezi, hogy alapvetően honnan van finanszírozása a szervezetnek?
Főtitkár úr elmondja, hogy az Építéstudományi Egyesület egyéni és jogi tagdíjakból,
pályázatokból és támogatásokból igyekszik önmagát fenntartani. Továbbá felkérés alapján
az Egyesület vállal Szakértői Tevékenységet.
Uhrinyi Balázs kérdezi, hogy hogyan áll össze a kiadási oldal?
Semmelweis Ferenc elmondja, hogy a kiadási oldalon, az Egyesület alapvető
működtetéséhez szükséges költségek állnak, ilyenek az irodabérleti költség, a bérköltség,
rezsiköltség, továbbá a szervezett rendezvények/események költsége.
Loppert Zoltán kérdezi, hogy mik az adósságok?
A Szakértői Iroda munkatársai felé, dr. Magyar Zoltán és Semmelweis Ferenc munkatársai
felé – elvégzett munka alapján – az ÉTE 2011 óta tartozik.
Dr. Nagyunyomi-Sényi Gábor elmondja, hogy az adósságok rendezéséhez céges és állami
támogatások kellenek.
Semmelweis Ferenc hozzáfűzi, hogy amikor az éves költségvetést felállítottuk, tisztában
voltunk a helyzettel. Kiegészítették az Elnökséget a Közgyűlésre. A kiválasztott cégnek
elmondtuk, hogy mit várunk el tőlük. Ha ezek teljesültek volna adósság nélkül lépünk át
2014-re.
E-2013/2. (12.05) sz. Elnökségi határozat:
Az Elnökség egyhangúan elfogadta Semmelweis Ferenc gazdasági beszámolóját az
Építéstudományi Egyesület 2013-as évről.
2013-as év értékelése
Események: Nívódíjas épületek táblaavatása, Nívódíjas konferencia, Építők Napja,
Egészségügyi Szakosztály 3 országot érintő körútja, Építésmenedzsment és Technológia
Konferencia diplomadíj-átadással, Projektmenedzser előadás-sorozat (több mint 20 előadás
2013-ban), 2 ÉTE Szakmai Fórum, Rendszeresen szervezett Senior Klub, 60 db
regionálisan és szakosztályi szinten szervezet előadás, épületlátogatás, ankét.
Együttműködési megállapodások: Belügyminisztérium, Magyar Mérnöki Kamara, Magyar
Építész Kamara, Magyar Építőművészek Szövetsége, Budapesti és Pest Megyei Mérnöki
Kamara, Budapesti Építész Kamara – folyamatban.
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Egyéb eredmények: Alpár Ignác síremlék helyreállítására a Fővárosi Önkormányzat 1
millió forint támogatást adott. Keressük még a további lehetőségeket, hiszen előzetes
kalkuláció alapján 3 millió forint szükséges a munkálatokra. Forster Gyula Nemzeti
Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központtal egy tartós együttműködés bontakozik ki,
amelynek keretein belül szakértői feladatokkal látnak el bennünket, így kisebb, de szerény
bevételi forrásra tettünk szert. Fővárosi Vízművek egy speciális kutatási feladatra kért fel
bennünket. Amennyiben elfogadják ajánlatunkat, nemcsak anyagilag járulnak hozzá az
Egyesület működése, hanem egy nagyon komoly szakmai feladatot is kapunk, amely
nagymértékben tudja öregbíteni az Egyesület hírnevét.
E-2013/3. (12.05) sz. Elnökségi határozat:
Az Elnökség egyhangúan elfogadta Semmelweis Ferenc 2013-as beszámolóját.
Szervezeti Egységek tisztújítása
Semmelweis Ferenc elmondta, hogy a Tisztújító Küldöttközgyűlést 2014. május 15-re
szervezzük (az előzetes tervezés szerint), amelyet a Választmányi ülés előz meg 2014.
április 11-12-én Szombathelyen.
E-2013/4. (12.05) sz. Elnökségi határozat:
Az Elnökség egyhangúan elfogadta Semmelweis Ferenc által felterjesztett dátumokat
a jövő évi Tisztújító Küldöttközgyűléssel kapcsolatosan:
- ÉTE Szakosztályai és Régiós Szervezetei vezetőség választó taggyűlésének időpontjáról és
helyszínéről tájékoztatás az ÉTE Titkárságának, határidő: 2014. 02. 28.
- ÉTE Szakosztályainak és Régiós Szervezeteinek tisztújításának határideje: 2014. 03. 10.
- Válaszmányi ülés Szombathelyen, időpont: 2014. 04. 11-12.
- Tisztújító Küldöttközgyűlés időpontja: 2014. 05. 15.
Alpár Ignác síremlék
A Főtitkár elmondta, hogy a síremlék állapotát a kollégák korábban felmérték, az ÉTE
pedig vállalta, hogy anyagi forrás megteremtése ügyében kérelmet küld a számba vehető
intézményeknek. Több felkérés ment ki (Nemzetgazdasági Minisztérium,
Belügyminisztérium, MÉK, MMK, Főpolgármester, MNB stb.), több helyről jött már
visszajelzés, amelyben mindenki kifejezett egyetértését, jókívánságait: egy kivétellel ez
idáig nem tudnak pénzügyi támogatást adni 2013-ban. Tarlós István főpolgármester 1 M Ft
támogatást ajánlott fel, amely meg is érkezett bankszámlánkra. Decemberben újabb
felkérések, megkeresések mennek ki e tárgyban.
ÉTE-Orosz együttműködés helyzete
Semmelweis Ferenc elmondta, hogy a Moszkvai „Építés” Tudományos és Fejlesztő
Központ és az ÉTE között aláírásra került az együttműködési készség-nyilatkozat. Ennek
ütemében, várhatóan szeptember 3-7. között kellett volna, hogy Budapestre érkezzen a
szervezet 4 képviselője. Tájékoztatásuk alapján vezetőségváltás volt az orosz partnerszervezetnél, ahonnan az új vezetés már megkereste Egyesületünket, hogy folytassák a
megkezdett együttműködést. Az Egyesület a részéről vállalt ajánlatokat megtette, továbbá
javaslatot adott az orosz-látogatás időpontjára: 2014. március 12-14. Visszajelzésre várunk
a további munkához. A látogatás finanszírozására aláírt szándéknyilatkozat van a Kész
Holding Zrt.-től 1 millió forint és a Keviép Kft.-től 500.000 Ft erejéig.
Főtitkár kéri az Elnökség jóváhagyását az Orosz Küldöttség fogadására.
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E-2013/5. (12.05) sz. Elnökségi határozat:
Az Elnökség egyhangúan elfogadta Semmelweis Ferenc által felterjesztett dátumot az
Orosz Küldöttség fogadására, amelyre 2014. március 12-14. között kerülhet sor.
Építésmenedzsment és Technológia Konferencia – beszámoló
Szádeczky-Kardoss Gábor beszámolójában elmondta, hogy az ÉTE Elnöksége felkérése
alapján, már év elején leszervezett 23 db előadást. Pár hónappal később kiderült, hogy a
Tudományos Szekció megszervezésére felkért Fetter Zsolt külföldi elfoglaltsága miatt nem
tudta teljesíteni a feladatot, így Szádeczky-Kardoss Gábor – kibővítve a korábbiakat –
összesen 40 előadást szervezett le. A konferencia anyagi háttere nagyon nehezen állt össze,
de szponzorokkal végül sikerült egy eredményes konferenciát szervezni. Látogatását
tekintve többségében a konferencia előadói, de fizető látogatók és diákok is voltak. Az
ÉTE tagsága részéről igen szerény volt az érdeklődés. Szádeczky-Kardoss Gábor
köszönetét fejezi ki a szponzoroknak – Óbuda-Újlak Zrt.-nek, A-Híd Építő Zrt.-nek, és a
Sika Kft.-nek – valamint az ÉTE Titkárságának, a Szervezőbizottság tagjainak, az ÉTE
Elnökségének, a fővédnöknek, a védnököknek és Csényi Sándornak a konferencián
készített remek fotókért.
Javasolja a jövő évi konferenciához – amelynek már előadásait elkezdte megszervezni -,
hogy az ÉTE Diplomadíjasok között jelenjenek meg a BME hallgatói is.
E-2013/6. (12.05) sz. Elnökségi határozat:
Az Elnökség egyhangúan elfogadta Szádeczky-Kardoss Gábor beszámolóját a
konferenciáról.
Egyebek
- A Titkárság év végi munkarendje: 2013. december 17. és 2014. január 1. között az
ÉTE Iroda zárva tart.
- A Magyar Építőipar Kiadó Kft. taggyűléséről beszámoló
Semmelweis Ferenc elmondta, hogy részt vett a Kiadó taggyűlésén 2013. november 19-én,
amelyet az Építéstudományi Egyesület főtulajdonos kezdeményezett. Az ügyvezető
gazdasági beszámolója alapján látszódik, hogy az előző ügyvezetés által hagyott jelentősen
mínuszos mérleget csak részben tudták ledolgozni, továbbá az ÉTE-vel kötött
adósságrendezési megállapodás által megállapított 1,5 milliós tartozásból idén csak
250.000 Ft-ot törlesztettek.
A taggyűlésen elhangzott ismét pozitív példaként a Magyar Épületgépészet Kiadó Kft.
működése. A Magyar Építőipar Kiadó Kft. elismerte, hogy messze nem tud olyan
eredményesen működni, de azt is látni kell, hogy a múltja, a teljesen más alapokra
helyezett működés és működtetés meggátolja azt a fajta siker elérését a közeljövőben,
amelyet viszont a Magyar Épületgépészet Kiadó magáénak tudhat. Nem beszélve arról,
hogy Magyar Épületgépészet mögött erőteljesen ott vannak Szövetségek, akik nagyon
erőteljesen segítik a lapot, míg a Magyar Építőipar mögött az ÉTE nem vállalt eddig
akkora szerepet.
Főtitkár úr tájékoztatta a Magyar Építőipar Kiadó vezetését, az Építéstudományi Egyesület
főtulajdonos elvárásairól.
A Kiadó a fentieket tudomásul vette, és biztosította az Építéstudományi Egyesület
főtulajdonos képviselőjét, hogy igyekszik az elvárásoknak megfelelni.
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BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI SZERVEZET
Időpont: 2013. december 11. (szerda) 10ºº
Találkozás: Miskolc, Hősök tere
Téma:
Avasi templomok tetőszerkezetének megtekintése
Katolikus Minorita és református templom
Tervezők: Szunyogh László építész, Soltmartin Kft.
Nagy András építőmérnök, Nervi Kft.
Felelős:
Brindza József titkár, mobil: +36-20/9583-840
Házigazda:Ferenczy József Géza elnök, mobil: +36-30/2284-268
ÉPÍTÉSKIVITELEZÉSI SZAKOSZTÁLY
Időpont: 2013. december 13. (péntek) 1430
Helyszín: BME Budapest XI. Műegyetem rkp. 3. II. em. 11.
Téma:
Projektmenedzsment előadássorozat 41. és 42. előadása
Ingyenes, kreditpontos előadás (MÉK 1 kreditpont)
Előadók: Radványi Gábor okl. építészmérnök, Futureal cégcsoport
„Ingatlanfejlesztési projektek ismertetése”
Kovács János okl. mérnök-közgazdász, ügyvezető igazgató Bankorg
Kft.
„Költségfinanszírozási megoldások építőipari projektek
megvalósításánál”
Szervező: Szádeczky-Kardoss Gábor titkár, mobil: +36-20/492-7018 vagy
+36-20/241-8543, e-mail: szadeczky_kardoss_gabor@yahoo.com

BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI SZERVEZET – ÉTE KLUB
Időpont: 2013. december 18. (szerda) 16ºº
Helyszín: Szikra Alapítvány, Weidlich udvar Miskolc, Széchenyi u. 19. IV. em.
Téma:
Évbúcsúztató
Felelős:
Brindza József titkár, mobil: +36-20/9583-840
Házigazda:Ferenczy József Géza elnök, mobil: +36-30/2284-268

ÉPÍTÉSKIVITELEZÉSI SZAKOSZTÁLY
Időpont: 2013. december 20. (péntek) 1430
Helyszín: BME Budapest XI. Műegyetem rkp. 3. II. em. 11.
Téma:
ÉTE 3. Szakmai Fórum
Előadó:
Zórándy Miklós okl. építőmérnök, ügyvezető igazgató SITE ART Kft.
„Elektronikus építési napló vezetésének ismertetése, bemutatása”
Szervezők: ÉTE Építéskivitelezési Szakosztály Szádeczky-Kardoss Gábor titkár,
mobil: +36-20/492-7018 vagy +36-20/241-8543,
e-mail: szadeczky_kardoss_gabor@yahoo.com
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PROGRAMELŐZETES
ÉPÍTÉSKIVITELEZÉSI SZAKOSZTÁLY – SENIOR KLUB
Időpont: 2014. január 15. (szerda) 1445
Helyszín: ÉTE tárgyaló, BME „K” épület III. emelet 81.
Téma:
Szabadegyházán megépült Művelődési Házról vetítettképes előadás
Kivitelező: Fodor és Molnár Építőipari és Szolgáltató Kft. Sárbogárd
Tervező: Szabó László okl. magasépítő mérnök
Előadó:
Fodor János ügyvezető igazgató
Szervező: Szaplonczay Irén, telefon: +36-20/4960-599, sziriusz60@vipmail.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!
ÉPÍTÉSKIVITELEZÉSI SZAKOSZTÁLY
Időpont: 2014. január 24. (péntek) 1430
Helyszín: BME Budapest XI. Műegyetem rkp. 3. III. em. 44.
Téma:
Projektmenedzsment előadássorozat 43. és 44. előadása
Ingyenes, kreditpontos előadás
Előadók: Gönzöl Péter okl. építészmérnök, Strabag-MML Kft.
„Budai Skálából ALLEE Újbuda városközpont – egy 60 milliárdos
nagyberuházás, ingatlanfejlesztés projektmenedzsment típusú
lebonyolításának tapasztalatai. Az ALLEE projekt ismertetése
kivitelezői oldalról nézve.
Dr. Lugosi Erzsébet PMP, CISA, CRISC, ITIL
„Érettség-Érték-Siker” A vállalati siker kulcsa a projekt értéket
teremtő projektkultúra-érettség?
Szervező: Szádeczky-Kardoss Gábor titkár, mobil: +36-20/492-7018 vagy
+36-20/241-8543, e-mail: szadeczky_kardoss_gabor@yahoo.com
ÉPÍTÉSKIVITELEZÉSI SZAKOSZTÁLY – SENIOR KLUB
Időpont: 2014. február 19. (szerda) 1445
Helyszín: ÉTE tárgyaló, BME „K” épület III. emelet 81.
Téma:
Vörös iszap katasztrófa után megépült új lakótelepek
megvalósulásáról vetítettképes előadás
Kivitelező: VeszprémBer Zrt.
Tervező: Kós Károly Egyesülés
Előadó:
Turi Attila építészmérnök
Szervező: Szaplonczay Irén, telefon: +36-20/4960-599, sziriusz60@vipmail.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!
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