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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 2010. NOVEMBERI 
programok,  illetve tájékoztatók 

 
leadási határideje: 

 

2010. OKTÓBER 15. 
 
 
 

Kiadja az ÉPÍTÉSTUDOMÁNYI EGYESÜLET 
Felelős kiadó: Gerencsér László 

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

Készült: 430 példányban 
Nyomda: Keskeny és Társai Nyomdaipari Kft. 

Felelős vezető: Keskeny Árpád 
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EMLÉKEZTET Ő 
az Építéstudományi Egyesület 2010.  szeptember 9-i 

Elnökségi üléséről 
 
Résztvevők:  Gerencsér László, dr. Nagyunyomi Sényi Gábor,  Dr. Becker Gábor,  

  Fetter Zsolt, Dr. Hajdu Miklós, Kocsis Tamás, Dr. Magyar Zoltán,  
Meghívottként: Ábrahám Ferenc (FB elnök) 
 

Az Egyesület Elnöksége az alábbi témákat tárgyalta és az alábbi határozatokat hozta: 
 

Költözés 
Fetter Zsolt tájékoztatásul elmondta, hogy a szerződés a BME-vel elkészült, megkezdődhet a 
helyiségek felújítása. 
A költözés koordinálásáért felelős: Fetter Zsolt 
 

A Magyar Építőipar Kiadó Kft. új ügyvezetőjének beszámolója az átadás-átvételről 
Antalffy Krisztina ügyvezető a Magyar Építőipar Kiadó Kft. eddigi pénzügyi átvilágítása során 
megállapította, hogy a kft. 2010-ben folyamatos veszteséget termelve gyakorlatilag a 
törzstőkéje terhére finanszírozta az újság megjelenését. Célszerű újragondolni az újság 
piacképességét, a terjesztést, a hirdetéseket, stb. A meglévő szerződések alapos felülvizsgálatra 
szorulnak. Az ÉTE tartozás rendezéséről sürgősen megállapodást kell kötni a két cég között. A 
havi kiadásokat jelentős mértékben lehet csökkenteni, az idei két utolsó szám akár 0 szaldóssá 
is tehető.  
Sényi Gábor javaslata, hogy az Építéstudományi Egyesület legyen az egyedüli tulajdonosa a 
kft.-nek, az erre vonatkozó lépéseket már az Egyesület megkezdte. 
Az Elnökség a tájékoztatást tudomásul vette. 
 

A Magyar Építőipar folyóirat következő számairól 
Antalffy Krisztina a Magyar Építőipar szaklap főszerkesztője elmondta, hogy az átadás-átvétel 
óta eltelt idő nagyon rövid volt arra, hogy a szükséges számításokat, felméréseket stb. el 
lehessen végezni és felelősen meg lehessen határozni egy jövőbeni koncepciót. Fontos tisztázni 
a finanszírozás feltételeit, a példányszámot, hogy a lap mitől és hogyan lesz 0 szaldós, illetve 
nyereséges, ki a célcsoport, stb. Működtetni javasol egy átmeneti szerkesztőbizottságot – 
egyelőre esetleg csak a korábbi aktív tagok részvételével – majd a jövőbeni koncepció 
elfogadásakor kiegészíteni új gyakorlati és elméleti szakemberek felkérésével. Hajdu Miklós 
javaslata, hogy 2011-től angol nyelven jelenjen meg az újság új olvasó- és szerkesztőgárdával, 
és két-három éven belül a régió nemzetközileg jegyzett tudományos folyóirata lehetne. 14-15 
fős nemzetközi szerkesztőbizottságot javasol, akik megrendelői (szponzorai, előfizetői) 
lennének az újságnak, ami 100 példányban jelenne meg. Számításai szerint az első három évben 
kb. évi 2-2 millió Ft támogatásra van szükség. Felajánlja, hogy az Ybl Miklós Főiskola a 2010. 
5. és 6. lapszámot megveszi és számonként 450.000 Ft-ot fizet, cserébe az Ybl Miklós Főiskola 
tölti meg a lapszámokat. Ábrahám Ferenc nem látja megvalósíthatónak rövidtávon az 
elképzelést. Ezt a lapot piacra vinni csak nagyon dinamikus szerkesztőbizottsággal lehet, és 
részletes koncepcióra van szükség. Javaslata, hogy maradjon meg a Magyar Építőipar, amit a 
fizető ÉTE tagok kapnak, és emellett induljon el a másik lap. Magyar Zoltán elmondta, hogy a 
Magyar Épületgépészet c. szaklap nem termel veszteséget, angol nyelvű cikk is megjelenik a 
lapban, de alapvetően a reklám tartja el. Hajdu Miklós ötletét jónak tartja, olyan szegmenst 
lehetne ezzel az új lappal megtalálni, ami még nincs a magyar piacon. 
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Sényi Gábor szerint egy dolog, hogy gazdaságos-e vagy sem a lap, a lényeg az, hogy van-e 
létjogosultsága a jelenlegi tartalommal és formával vagy próbáljuk megújítani, ami valami újat 
és mást ad.  
Gerencsér László javaslata, hogy lépésről lépésre induljunk el egy nemzetközileg jegyzett újság 
kiadása felé is, amit a fiatalok is olvasnak, és ami az interneten is elérhető lesz.  
 
E-2010/45. (09.09.) sz. Elnökségi határozat  
Az Elnökség egyhangú szavazással döntött, hogy a Magyar Építőipar c. folyóirat főszerkesztője 
gazdasági számítások alapján készítsen a szaklap kiadására koncepciót a Magyar Építőipar 
további számaira, valamint a nemzetközi lapra, ami 2011-ben indulhatna. 
Felelős: Antalffy Krisztina 
Határidő: 2010. október 7. 
 
E-2010/46. (09.09.) sz. Elnökségi határozat  
Az Elnökség egyhangú szavazással döntött, - ha ezt az YBl Miklós Főiskola akceptálni tudja – 
a Magyar Építőipar folyóirat következő 5. számát és a 2011./1. számot az Ybl Miklós 
Építéstudományi Kar 450-450.000 Ft-tal támogatja, ezért ezeket a lapszámokat az Ybl által 
készített cikkek töltik meg. A 2010./6. szám saját szerkesztésben készül. 
Felelős: az Ybl lapszámokért Hajdu Miklós 
Felelős: az ÉTE lapszámért Antalffy Krisztina 
Határidő: folyamatos 
 

Rendezvények 
Hajdu Miklós tájékoztatást adott az októberi 28-i Építésmenedzsment és technológia 
konferencia szakmai részének szervezéséről, mely szervezési feladatai rendben folynak. A 
költség alacsonyabb lesz, mint az elmúlt évben. A szponzorok megkeresése a következő 
feladata a szervező bizottságnak.  
Sferle-Baranyai Tímea tájékoztatott az Építéskivitelezési Szakosztály által szervezendő egy 
napos konferenciával kapcsolatban. Szeptember 15-ig kért javaslatokat a szervezés részleteiről. 
Az Egészségügyi Szakosztály és a Marketing Szakosztály közösen szervez konferenciát 
„Építészet a gyógyulásért 2010” címmel. A konferenciát október végére tervezik megrendezni 
kiállítással együtt. A konferencián a Nemzeti Erőforrás Minisztérium, a Nemzeti Fejlesztési 
Ügynökség, a Strukturális Alapok Programiroda, pályázók, pályázatírók, tervezők és bírálók 
képviselői tartanak előadásokat az egészségügyi létesítmények infrastrukturális fejlesztésével 
kapcsolatban. 
Magyar Zoltán tájékoztatást adott arról, hogy a következő Gázkonferencia 2010. október 28-
29-én lesz Siófokon. A szakmai szervező bizottság hetente ül össze és reményeik szerint a 
konferencia 400-500 fős lesz. 
 

Gazdálkodás 
Sényi Gábor tájékoztatást adott az Egyesület gazdálkodási helyzetéről, ismertette a 2010. 
augusztus 31-i állapotot. A bevételeknél 2010-ben további pályázati pénzekre sajnos nem lehet 
számítani a pályázati lehetőségek pillanatnyi felfüggesztése miatt, egyedül az NCA pályázat lett 
eredményes, amelynek átutalása megtörtént. További bevételek a konferenciák, szakértői 
munkák eredményéből várhatók. A kiadásokat – mint eddig is – igyekszünk a minimálisra 
csökkenteni.  
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BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI SZERVEZET 
 Időpont: 2010. október 14. (csütörtök) 13³º 
Találkozás: Miskolc, Zenepalota 
Téma: Zenepalota műszaki átadás előtti látogatása 

A belváros szívében, a múlt század 20-as éveiben közadakozásból épült 
palota már régen megérett a felújításra. A város többszöri 
nekirugaszkodásra az egyetemmel közösen megtalálta a felújításhoz 
szükséges forrásokat, így a rekonstrukció megkezdődhetett. Az építkezés a 
vége felé közeledik, a kívül- belül teljesen kész, szépen felújított épületet az 
átadás előtt tekinthetjük meg. 

Tervezők:   Műépítész KFT, felelős tervező: Puskás Péter Ybl-díjas építész 45/413644; 
Hadas Műterem Építész és Művészeti Kft. felelős tervező: Rudolf Mihály 
Ybl-díjas építész telefon: 46/356-763 

Beruházó:  Miskolci Egyetem, telefon: 46/565-00, Miskolc mj. Város Önkormányzata,  
telefon: 46/512700 
Fővállalkozó: Hunép Zrt. Bp. projektvezető: Székely Tamás, 
telefon: 1/4538847. 

Kivitelező: Imola Építő Kft. Eger. 
Felelős:  Ferenczy József Géza elnök, mobiltelefon:+ 36- 30/2284-268 
Házigazda: Brindza József titkár, mobiltelefon: + 36-20/9583-840 
 
TARTÓSZERKEZETI SZAKOSZTÁLY     
Időpont: 2010. október 20. (szerda) 1500 óra 
Téma: A Szent István Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium bővítése 

tornateremmel 
Helyszín: Budapest IX. Thaly Kálmán u. 1 – 7. Bejárat a Lenhossék utca felől 
Előadó:  Zámbó Ernő statikus vezető tervező, Statikus Mérnöki Stúdió Kft. 
Házigazda, kivitelező: Progress Kft. Kovács György építésvezető    
Szervező: Zámbó Ernő szakosztályvezető, telefon: +36 209 444 345 
 
 
BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI SZERVEZET  

   Időpont: 2010. október 28. (csütörtök) 16ºº 
Téma: Választás után. Az ÉTE szerepe és lehetőségei az önkormányzati 

választás után 
Helyszín: Civil Ház, Miskolc, Széchenyi u. 19. Weidlich udvar IV. emelet  
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.  
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ÉTE TITKÁRSÁG 
Időpont:  2010. október 28. (csütörtök) 900-1900 

Téma: ”ÉTE Építésmenedzsment és technológia konferencia 2010 ” 
  „Építőipar a fenntartható fejlődésért” 
Helyszín: Gellért Hotel, Budapest XI. Gellért tér 1. 
Témakörök: - magasépítési technológiák és épületszerkezetek 

- mély- és szerkezetépítési technológiák 
- építésmenedzsment és építésszervezés 
- építés oktatása 

Szervezők:  Dr. Hajdu Miklós, telefon: +36-30 965-9949, Kocsi Tamás,  
 telefon: +36-30 560-4242, Dérné Ficze Judit, telefon: +36-20 411-7318,  
 e-mail: info@eptud2010.hu, internet: www.eptud2010.hu  
 
EGÉSZSÉGÜGYI SZAKOSZTÁLY 
Időpont:  2010. november eleje (egyeztetés alatt) 
Téma:  „Építészet a gyógyulásért 2010” konferencia és kiállítás 
Helyszín: Nemzeti Erőforrás Minisztérium Díszterme Bp. V. Arany János u. 6-8. 
 A konferencián a Nemzeti Erőforrás Minisztérium, a Nemzeti Fejlesztési 

Ügynökség, a Strukturális Alapok Programiroda, pályázók, pályázatírók, 
tervezők és bírálók képviselői tartanak előadásokat az egészségügyi 
létesítmények infrastrukturális fejlesztésével kapcsolatban. 
Az UIA WP Public Health Group megfogalmazásának szellemében, 
előmozdítva az egész világon az egészségügyi és kórházi ellátáshoz 
kapcsolódó programkészítés, tervezés, építés, működtetés és fenntartás 
során szerzett tudás és gyakorlat tapasztalatcseréjét, hozzá kívánunk járulni 
az egészségügyi építészet haladásához és fejlődéséhez.  

Szervező:  Semmelweis Tamás, telefon: +36 30 449-7718,  
 e-mail: eu.eptud@gmail.com  

 
 
PROGRAMELŐZETES 
 
ÉPÍTÉSKIVITELEZÉSI SZAKOSZTÁLY 
Időpont: 2010. november 25. (csütörtök) 900 - 1630 
Téma:  „Építési beruházások lebonyolítása, műszaki vezetése és ellenőrzése” 

konferencia 
Helyszín: BME Központi épület I. em. 21. számú előadó (Bp. XI. Műegyetem rkp. 3.) 
 
A konferencia jelentőségét és időszerűségét mutatja az, hogy az építési beruházások 
lebonyolítását végzők, a mérnökök, a tervezők, a kivitelezők, a felelős műszaki vezetők és 
műszaki ellenőrök szerepe fokozódik a beruházások hatékony megvalósításában, az 
építőipar pozitív társadalmi hatásainak érvényesülésében. Az ÉTE feladatának tekinti a 
fejlesztési eredmények széleskörű elterjesztését is, a tapasztalatok cseréjét, az azokra épülő, 
az építésben  közreműködők  partneri  együttműködéséből származó előnyök érvényre  
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juttatását. Ezen szempontok alapján javasoljuk a konferencián a részvételt a szakhatóságok, 
önkormányzatok, ingatlanfejlesztők, a beruházások lebonyolítását, tervezési, kivitelezési és 
műszaki ellenőri feladatainak ellátását végző vállalkozások szakemberei, a felelős műszaki 
vezetők számára. A konferencia önköltségesen tervezett. A tematika célirányos kialakítása, 
az adott témakörök szakmailag elismert és legkompetensebb előadóinak felkérése, a 
műszaki egyetemi helyszín ezeket a célokat szolgálja. A konferencia végén - mintegy 
szakmai fórumként - lehetőség lesz kérdésekre és további tapasztalatcserére.  
Előre jelezzük, hogy az ÉTE Építéskivitelezési Szakosztály által a 2011-ben tervezett 
konferencia-sorozatunkban az „otthonteremtés”, a „foglalkoztatás”, az „EU támogatású 
projektek”, az „energiatakarékosság” kerülnek a fókuszpontba. 

Program: 
 

9:00  Megnyitó: dr. Nagyunyomi Sényi Gábor (ÉTE Főtitkár) 
9:15  Belügyminisztérium képviseletében (egyeztetés alatt):  
Az „Építés” jogszabályi környezetének fejlesztése  
10: 00  Szünet 
10:15 Éhn József (ügyvezető, okl. építőmérnök):  
EU támogatású projektek műszaki ellenőrzése a FIDIC szerződéses rendszer tükrében 
11:00 Bank Lajos (Építéskivitelezési Szakosztály elnöke, Alpár Érmes okl. 
építőmérnök):  
Építési beruházások megvalósításának kockázatai, azok csökkentési lehetőségei az idő- 
és költségcélok szempontjából 
11:45 Ebédszünet 
12:45 dr. Rostás Zoltán (egyetemi docens, építészmérnök):  
A Szépművészeti Múzeum felújításának projektirányítási rendszere a PDE 
(Projektdirector enterprice) újszerű alkalmazásával 
13:45 Huszár Zsolt (építészmérnök):  
Különleges nagyfesztávú szerkezeti kiváltás műszaki ellenőrzésének terve a 
Szépművészeti Múzeum felújításán 
14.15 Gulyás Gabriella (minőségirányítási és minőségellenőrzési szakértő, műszaki 
ellenőr oktató) és Soproni László (ügyvezető igazgató): 
Műszaki ellenőrzési terv, ellenőrzési listák alkalmazása a műszaki ellenőrzésben 
15:00  Szünet és jelentkezés hozzászólásra 
15:15  Kérdések és válaszok  
16:00 Konferencia bezárása: dr. Szesztai Attila (Építéskivitelezési Szakosztály 
Vezetőségi tag, ÉTE Érdemérmes, okl. építőmérnök) 

 

A kamarai pontok kérése és értékeinek megállapítása folyamatban van, amit a 
következő Hírmondóban, az ÉTE honlapján teszünk közzé.  
 
Szervezők: Bank Lajos, telefon: +36-20 931-5767, Szádeczky-Kardoss Gábor, telefon: 
+36-20-492-7018, dr. Szesztai Attila, telefon: +36-30-274-9583, Dérné Ficze Judit, 
telefon: 1-225-1947 
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IN MEMORIAM 
Pataky Elemér okl. építészmérnök, okl. gazdasági mérnök,  
épületszigetelő szakmérnök (1936 – 2010) 
 
Gazdag és eredményes élete során végig a hazai építőipar területén dolgozott. 
Hódmezővásárhelyen született 1936-ban, 1954-ben érettségizett Kisújszálláson. Az 
építészmérnöki diplomáját 1959-ben kapta meg a Budapesti Műszaki Egyetemen, a 
gazdasági mérnöki diplomát 1964-ben, az épületszigetelő szakmérnökit 1987-ben ugyanitt 
szerezte meg.  A kivitelezést 1959 – 1963 között a 25. sz. Állami Építőipari Vállalatnál 
gyakorolta, mint építésvezető helyettes, majd szakipari üzemvezető. 1963 – 1981között a 
VEGYTERV-nél tervezőként nagy vegyipari beruházások és kisebb létesítmények 
tervezőjeként dolgozott. Az építőipari szövetkezeteket is jól megismerte, ugyanis 1981 – 
1991 között az Ipari Szövetkezetek Országos Tanácsának építési osztályvezetője volt. 
1991- 1996 között az ÉVOSZ-nál dolgozott.  Több tudományos egyesületnek volt tagja 
illetve különböző szintű vezetője, így ÉTE tag 1962 – óta, SZTE tag 1967-től. Az 1994-ben 
létrehozott Építőipari Mesterdíj Alapítvány titkáraként kiemelkedő szervezési munkát 
végzet. Az ÉTSZA kuratóriumi elnöke ként komoly szakmai és szervezési munkát 
folytatott. A szakmai lapokban sok cikke jelent meg.  Kiemelkedő szakmai és szervezői 
tevékenységét 2001-ben ÉTE Érdeméremmel, 2002-ben Miniszteri Elismerő Oklevéllel, 
2004-ben Alpár Ignác díjjal ismerte el a szakma. 2009-ben vette át az aranydiplomáját, az 
ÉMSZ-nek örökös tiszteletbeli tagja. Elemér halálával kiváló kollégát-barátot vesztettünk 
el, emlékét az építész szakma nagy tisztelettel megőrzi. 

                                                                                  Mikó Imre titkár 
                                                                   Építéskivitelezési Szakosztály 

 

 
Ozvári György okl. építőmérnök (1938-2010)  
 
1961-ben szerzett diplomát a Budapesti Műszaki Egyetem mérnöki karán. Egész életére 
elkötelezte magát az üzemi előregyártással. Végzés után a  Budapesti 2. számú 
Épületelemgyárban helyezkedett el, innen került a Vasbetonipari Művek Alsózsolcai 
Gyárába. Először minőségellenőrző osztályvezető; 1971-től nyugdíjazásáig, 1994-ig a gyár 
főmérnökeként dolgozott. Lelkiismeretes, segítőkész vezető, kiváló szervező volt, aki 
jelentős szerepet vállalt az előregyártás fejlesztésében, elterjesztésében. A gyár egyik igen 
fontos terméke - többek között -  az UNIVÁZ építési rendszer gyakorlatilag az ország 
minden térségébe eljutott, épületek sorozata igazolta a szerkezet létjogosultságát. Állandóan 
képezte magát, az 1970-es években szerzett szakmérnöki diplomát. Többszörös újítói és 
kiváló dolgozói kitüntetést kapott, elnyerte a Vasbetonipari Művek Nívódíját is. Részese 
volt több vállalati szabadalomnak. Az egyesületi munkába 1988-ban kapcsolódott be. Több 
cikluson keresztül vezetőségi tagja volt az Előregyártási Szakosztálynak. Amikor a 
szakosztály beolvadt az Építéskivitelezési Szakosztályba, ott folytatta tovább aktív 
munkáját, de eredményesen dolgozott a Felügyelő Bizottság tagjaként is. Munkáját az 
egyesület Alpár Ignác díjjal (1992) és ÉTE Érdeméremmel (1996) ismerte el. Emlékét az 
Építéskivitelezési Szakosztály tisztelettel megőrzi.  

Diószeghy Miklós, dr. Nacsa János 
                                                                   Építéskivitelezési Szakosztály 


