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A 2010-es fib (Federation Internationale du Beton, Nemzetközi 
Betonszövetség) Kongresszusa egy igazi sikertörténet, mind ma-
gyar, mind nemzetközi viszonylatban. A kongresszust 2010. má-
jus 29. és június 2. között a washingtoni Gaylord International 
Szállodában tartották. A Kongresszus társszervezője a fib mel-
lett az amerikai Feszített és Előregyártott Betonok Intézete (PCI 
= Prestressed Precast Concrete Institute) volt.
A kongresszuson és a vele együtt szervezett éves Híd Konfe-
rencián közel ötszáz előadás hangzott el. A kongresszus helyet 
adott egy színvonalas szakmai kiállításnak is, amely lehetőség-
gel majdnem száz, főképpen előregyártással és feszítési techno-
lógiával foglakozó cég élt. A négyévente szervezett kongresszus 
lehetőséget biztosított további szakmai ülések szervezésére 
is. Üléseztek a fib szakmai munkacsoportjai, az úgynevezett 
Commission-ok és Task Group-ok. Intenzív munka folyt az új 
Model Code 2010 (Minta Szabvány) mihamarabbi véglegesíté-
se érdekében is. 
A konferencia rendkívül jó alkalmat jelentett a résztvevő szak-
emberek számára, hogy betekinthessenek a Nemzetközi Beton-
szövetség munkájába. A több mint ezer résztvevő között számos 
magyar kolléga képviselte a hazai és a határon túli szakmát.
A hagyományos tisztújító ülésen került sor egy számunkra na-
gyon fontos szavazásra. Az addigi alelnököt Balázs L. Györgyöt, 
a Budapest Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) 
professzorát, az Építőanyagok és Mérnökgeológia Tanszék 
vezetőjét, a fib Magyar Tagozat elnökét választották meg a 
fib Nemzetközi Betonszövetség új elnökévé a 2011–12 
évekre. Ezzel nagy megtisztelés érte az egész magyar betonos 
társadalmat, egy óriási lehetőség hazánk nemzetközi szakmai 
tekintélyének növelésére, és egyben nagy feladat az új elnök és 
a tevékenységét segítő munkatársak számára. Az új alelnök az 
angliai Gordon Clark lett.

Rüdiger Tewes (a fib főtitkára), Michael Fardis (a fib jelenlegi elnöke), 
Balázs L. György (a fib megválasztott, új elnöke), 
Gordon Clark (a fib megválasztott, új alelnöke)

 
A kongresszus hivatalos megnyitójára az úgynevezett Opening 
Ceremony Breakfast adott alkalmat, amelyen a szervezők megnyitó 
beszédei hangzottak el, illetve átadták a fib Kiemelkedő Szerkeze-
tek Díjait (fib Awards for Outstanding Structures). Nagy örömünkre, 
volt egy magyar jelölt is, a Kőröshegyi völgyhíd. Magasépítési kate-
góriában nyertes lett: két 2008-ban elkészült épület, a canberrai 
(Ausztrália) nagyrészt látszóbeton felületű National Portrait Gallery 
és a fukuokai (Japán) Island Tower Sky Club, amely három karcsú 
toronyból áll, ezeket három különböző szinten levő, „égi kert”-nek 
nevezett, parkosított vasbeton lemez kapcsol össze. 

Island Tower Sky Club, Fukuoka (Japán) 

Gyalogos híd Brünnben (Csehország)

Mélyépítési szerkezetek kategóriában három nyertes volt: egy 
brünni (Csehország) gyalogos híd, egy zaragozai (Spanyolor-
szág) kosárfüles függesztett ívhíd, illetve egy ammáni (Jordánia) 
többtámaszú, ferdekábeles híd Y-alakú pilonokkal és S-alakú 
alaprajzi vonalvezetéssel. 
A konferencia mottója volt: Globális gondolkodás lokális megva-
lósítás (Think Globaly Build Localy). Ennek szellemében tartotta 
meg érdekes nyitó előadását Jim Hartzfeld. 
A Kongresszus lektorált előadásai a következő négy párhuza-
mos szekcióban zajlottak: 

Építési rendszerek (Building systems), 11 szekcióülés ■

Tervezés (Engineering and design), 34 szekcióülés ■

Anyagok (Materials), 18 szekcióülés ■

Nagy teljesítőképességű betonok (UHPC, Ultra High  ■

Performance Concrete), 5 szekcióülés
Ezekkel egy időben rendezték a már említett PCI Híd Konferenci-
át (PCI Bridge Conference), 32 szekcióülés keretében. 
A kongresszuson hat magyar előadás hangzott el. 

Elsőként Lenkei ■  Péter (Pécsi Tudományegyetem) beszélt 
a meteorológiai szabványok egységesítéseiről, illetve ar-
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ról, hogy a jövőbeli modellek hogyan tudják figyelembe 
venni a klímaváltozás hatásait. 
A beton tűz hatására bekövetkezett károsodásairól,  ■

illetve egy magas hőmérséklettel szembeni ellenálló 
beton összetételének optimalizálásról tartott előadást 
Balázs L. György, társszerző volt Majorosné Lublói Éva 
(BME, Építőanyagok és Mérnökgeológia Tanszék). 
Szabó K. Zsombor (BME, Építőanyagok és Mérnök- ■

geológia Tanszék) előadása a felület-közeli szerkezeti 
megerősítések kapcsolati feszültségeiről és a kísérleti 
eljárásosok befolyásoló hatása figyelembevételének 
fontosságáról szólt, társszerző Balázs L. György volt. 
Kovács Tamás (BME, Hidak és Szerkezetek Tanszék)  ■

feszí tett tartók károsodásának vizsgálatáról tartott 
előadást. 
A nemzeti beszámolók között Balázs L. György ismer- ■

tette a magyar betonos szakma kiemelkedő teljesítmé-
nyeit az elmúlt négy évből.

Ahogy azt már megszoktuk, a Kongresszuson részt vettek anya-
országon kívül élő magyarok is. Demeter István és Nagy György 
Tamás a Temesvári Műszaki Egyetem kutatói közös munkáját 
Stoian Valeriu adta elő, előadásukban a kivágott vasbeton leme-
zek szénszálas szalagokkal való megerősítéséről számoltak be. 
Az előadásokból szerkesztett cikkek teljes terjedelemben a kon-
ferencia CD-n olvashatók.
Az előadásokon kívül társadalmi események is segítették a szak-
emberek közötti kapcsolatok kiépülését. Szakmai kirándulás al-
kalmával egy Washington közeli előregyártó üzembe látogattak 
el a résztvevők. A kongresszus díszvacsoráját a Potomák folyón 
rendezett sétahajózás keretében rendezték meg. 
A másnapi záró ünnepségen kihirdették, hogy a következő, 

2014-es fib Kongresszus szervezésének tisztségét India kapta 
meg. A legközelebbi, „Concrete engineering for excellence and 
efficiency” címmel megrendezésre kerülő fib Szimpóziumot 
Prágában, 2011. június 8. és 10. között tartják. A prágai szim-
pózium címe a világhálón: www.fib2011prague.eu. Minden bi-
zonnyal ez is sikeres fib rendezvény lesz, a szervezők jelentős 
magyar részvételére számítanak. 

Szabó K. Zsombor

Többtámaszú, ferdekábeles híd Y-alakú pilonokkal és S-alakú 
alaprajzi vonalvezetéssel, Ammán (Jordánia)

Pataky Elemér 
1936-2010

74 éves korában, váratlanul elhunyt 

a Szigetelő Szakosztály korábbi elnöke 

és jeles tagja, Pataky Elemér.

1936. április 19-én született 

Hódmezővásárhelyen. A kisújszállási 

Állami Általános Móricz Zsigmond 

Gimnáziumban érettségizett 1954-

ben. Az érettségi után az Építőipari és 

Közlekedési Műszaki Egyetemre járt, 

építészmérnöki oklevelét 1959-ben szerezte meg. 1962–1964 között 

elvégezte az Építőipari és Közlekedési Műszaki Egyetem Gazdasági 

Mérnöki Szakát.

Az egyetem után 1959–1963-ig a 25. sz. Állami Építőipari Vállalat-

nál dolgozott, mint helyettes építésvezető, majd szakipari üzemvezető. 

1963-tól tizennyolc éven át dolgozott a Vegyiműveket Tervező 

Vállalatnál, ahol műtrágyagyárak és gyógyszergyárak tervezésével, 

generáltervezéssel és létesítményi főmérnöki feladatokkal, valamint 

szigetelési és korrózióvédelmi problémákkal is foglalkozott. 

Ezután 10 évig a szövetkezeti építőiparral foglalkozott, mint az Ipari 

Szövetkezetek Országos Tanácsa építőipari osztályvezetője. Ez időben 

végezte el az Épületszigetelő Szakmérnöki Szakot (1987). 

1991-től dolgozott az Építési Vállalkozók Országos Szövetségénél 

műszaki ügyvivőként, ahol igen széleskörű műszaki tevékenységen túl 

az oktatási kérdések, főleg az építőipari szakmunkásképzés érdekvé-

delmi faladatai is munkaköréhez tartoztak. 

1996. végén ment nyugdíjba, szakmai tevékenységét ezután saját cé-

gén keresztül, valamint társadalmi munkában végezte. 

Több tudományos, szakmai szervezetnek volt tagja (Szilikátipari Tu-

dományos Egyesület - Szigetelő Szakosztály; Építőipari Tudományos 

Egyesület – Építéskivitelezési Szakosztály; Épületszigetelők, Tetőfedők 

és Bádogosok Magyarországi Szövetsége; Magyar Építész Kamara). 

A Szilikátipari Tudományos Egyesület Szigetelő Szakosztályának 

titkára, később elnöke volt. Az Épületszigetelők, Tetőfedők és Bádo-

gosok Magyarországi Szövetség oktatási felelőse volt. Az Épületener-

getikai Tanácsadó Szolgálat (ÉTSZA) – Alapítványban a Kuratórium 

elnökeként dolgozott.

Sokat tevékenykedett az építőipari szakmunkásképzésben vizsgabi-

zottsági elnökként, valamint szakmai versenyek szervezésében. Részt 

vett néhány építőipari szakma szakmai és vizsga követelményeinek 

kidolgozásában.

Az Építéstudományi Egyesület és az Építési Vállalkozók Országos 

Szakszövetsége által 1994-ben létrehozott Építőipari Mesterdíj Alapít-

vány kuratóriumában az Építőipari Mesterdíj és az Építőipari Nívódíj 

ügyeit intézte.

2002-ben az Építők Napja alkalmából Miniszteri Elismerő Ok-

levelet kapott. 2001-ben ÉTE Érdeméremben, 2004-ben Alpár Ignác 

díjban részesült. Az ÉMSZ (Épületszigetelők, Tetőfedők és Bádogosok 

Magyarországi Szövetsége) örökös tiszteletbeli tagja volt.

Aranydiplomáját 2009. május 21-én vette át.
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