
 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A TARTALOMBÓL: 
 

 ÉTE Küldöttközgyűlés - Jegyzőkönyv 

2017. május 2.  

 

 Projektmenedzser előadássorozat 115.-116.-

117. előadások 

2017. június 16. 1500 

 

 B.A.Z. megyei Szervezet – ÉTE Klub 

2017. június 28. 1600 

 

 XXII. Országos Főépítészi Konferencia – Tata 

2017. augusztus 23-25. 

 

 Építőipari Nívódíjas Épületek - táblaavatás 
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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 2017. júliusi-augusztusi 
Hírmondóban megjelenő 

 

programok,  hírek, tájékoztatók 

 

   leadási határideje: 2017. július 25. 

mailto:info@eptud.org
mailto:ugyvezeto@eptud.og
http://www.eptud.org/
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2017. JÚNIUS EGYESÜLETI ÉLET 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

az Építéstudományi Egyesület 2017. május 2. napján  

15:00 órára összehívott Küldöttközgyűléséről 

 

Helyszín: 1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3. „K” ép. II. em. 10. 

 

Dr. Nagyunyomi-Sényi Gábor elnök úr a Küldöttközgyűlést 15:00 órakor 

megnyitja.Megállapítja, hogy a szavazásra jogosult 65 fő küldöttből 18 fő küldött 

van jelen, ezért a Küldöttközgyűlés az Építéstudományi Egyesület Alapszabályának 

11. § 1.a pontja értelmében nem határozatképes. A Küldöttközgyűlést 15:30 órára 

újra összehívja. 

Dr. Nagyunyomi-Sényi Gábor elnök úr a megismételt Küldöttközgyűlést 15:30 

órakor megnyitja.  Megállapítja, hogy a szavazásra jogosult 65 fő küldöttből 21 fő 

küldött van jelen. Tájékoztatja a Küldöttközgyűlést, hogy a megismételt 

Küldöttközgyűlés a megjelentek számától függetlenül határozatképes.  Dr. 

Nagyunyomi-Sényi Gábor elnök úr megállapítja, hogy a küldöttek a 

küldöttközgyűlési meghívóban szereplő napirendi pontok megtárgyalását nem 

kifogásolták, újabb napirendi pont felvételét nem indítványozták, ezért kéri a 

Küldöttközgyűlést, hogy a meghirdetett napirendi pontok tárgyalásához járuljon 

hozzá. Tájékoztatja a megjelenteket, hogy a Küldöttközgyűlésről hangfelvétel 

készül. 

Napirendek: 

1. Határozatképesség megállapítása, a levezető elnök, a jegyzőkönyvvezető és 

hitelesítői, és a szavazatszámláló bizottság tagjainak megválasztása. 

 Előadó: dr. Nagyunyomi-Sényi Gábor elnök 

2.  Főtitkári beszámoló 

 Előadó: Uhrinyi Balázs főtitkár 

3. A 2016. évi közhasznúsági jelentés elfogadása 

Előadó: Uhrinyi Balázs főtitkár 

A Felügyelő Bizottság részéről véleményezi: Ábrahám Ferenc FB elnök 

4. A 2017. évi gazdálkodási terv elfogadása 

Előadó: Uhrinyi Balázs főtitkár 

A Felügyelő Bizottság részéről véleményezi: Ábrahám Ferenc FB elnök 

5. Egyebek 

 

Szavazás (egyszerű szótöbbség, nyílt szavazás) 

A szavazásban részt vett összes szavazó:21 

Igen (támogató) szavazat: 21 

Nem (ellenző) szavazat: 0 

Tartózkodott: 0 

 

K-1/2017. (05. 02.) számú határozat 

A Küldöttközgyűlés határozata alapján a napirendi pontokat a következőképp 

fogadta el és tárgyalja a Küldöttközgyűlés. 
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2017. JÚNIUS EGYESÜLETI ÉLET 

 

Napirendek: 

1. Határozatképesség megállapítása, a levezető elnök, a jegyzőkönyvvezető és 

hitelesítői, és a szavazatszámláló bizottság tagjainak megválasztása. 

2. Előadó: dr. Nagyunyomi-Sényi Gábor elnök 

3. Főtitkári beszámoló 

4. Előadó: Uhrinyi Balázs főtitkár 

5. A 2016. évi közhasznúsági jelentés elfogadása 

Előadó: Uhrinyi Balázs főtitkár 

A Felügyelő Bizottság részéről véleményezi: Ábrahám Ferenc FB elnök 

6. A 2017. évi gazdálkodási terv elfogadása 

Előadó: Uhrinyi Balázs főtitkár 

A Felügyelő Bizottság részéről véleményezi: Ábrahám Ferenc FB elnök 

7. Egyebek 

 

 

1. NAPIRENDI PONT  

Határozatképesség megállapítása, a levezető elnök, a jegyzőkönyvvezető és 

hitelesítői, és a Mandátumvizsgáló és szavazatszámláló bizottság tagjainak 

megválasztása. 

 

Dr. Nagyunyomi-Sényi Gábor elnök úr tájékoztatja a Küldöttközgyűlést arról, hogy 

az Alapszabály 11.§ 4.d pontja értelmében a Küldöttközgyűlésről jegyzőkönyvet 

kell készíteni, melyet a Küldöttközgyűlés elnöke, a jegyzőkönyvvezető, és a 

Küldöttközgyűlés által megválasztott két hitelesítő ír alá. Az Alapszabály 11.§ 4.a 

pontja alapján dr. Nagyunyomi-Sényi Gábor elnök úr felajánlja a levezető elnöki 

teendők elvégzését és kéri a Küldöttközgyűlés egyetértését.  

Dr. Nagyunyomi-Sényi Gábor levezető elnök úr az alábbiakat javasolja: 

Dérné Ficze Judit úrhölgyet jegyzőkönyvvezetőnek, 

Dévai Zoltán és Szádeczky-Kardoss Gábor urakat jegyzőkönyv hitelesítőnek, 

Frey Lajos és Molnár Dénes urakat mandátum és szavazatszámláló bizottság 

tagjainak. 

 

Az 1. napirendi ponthoz nem érkezett hozzászólás. 

 

Szavazás (egyszerű szótöbbség, nyílt szavazás) 

A szavazásban részt vett összes szavazó:21 

Igen (támogató) szavazat: 21 

Nem (ellenző) szavazat: 0 

Tartózkodott: 0 

 

K-2/2017. (05.02.) számú határozat 

A Küldöttközgyűlés levezető elnöknek dr. Nagyunyomi-Sényi Gábor urat, 

jegyzőkönyvvezetőnek Dérné Ficze Judit úrhölgyet, hitelesítőknek Dévai 

Zoltán és Szádeczky-Kardoss Gábor urakat, Mandátumvizsgáló és 

Szavazatszámláló bizottsági tagoknak Frey Lajos és Molnár Dénes urakat 

megválasztotta. 
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2017. JÚNIUS EGYESÜLETI ÉLET 

 

2.  NAPIRENDI PONT     

Főtitkári beszámoló 

 

Levezető elnök úr felkéri Uhrinyi Balázs főtitkár urat, hogy ismertesse a főtitkári 

beszámolót.  

Uhrinyi Balázs főtitkár úr az írásos előterjesztést az alábbiak szerint szóban 

kiegészítette:  

Az Egyesület 2016. évi gazdálkodása alapján a közhasznú tevékenység 

Bevétele:    17 717 E Ft  

Anyagi jellegű ráfordítás:  11 579 E Ft  

Személyi jellegű ráfordítás:   6 703 E Ft  

Tárgyévi eredmény:     - 565 E Ft 

 

A 2016. évben több rendezvényünk is volt, többek között az Építőipari Nívódíjasok 

2016 Konferencia, a hagyományos Építők Napja ünnepi ülés, a Projektmenedzser 

Kiválósági Tábla, Év Projektmenedzsere Díj átadás, ÉTE Diploma Díjak átadása. 

„Kórház Kórút” címen tanulmányutat szervezünk most már évek óta. Az ÉTE Klub 

számos színvonalas előadást szervezett, valamint továbbra is sikerrel rendeztük meg 

a Projektmenedzsment előadássorozatot. Számos épületlátogatást, épületbejárást 

szerveztünk az ország több városában.  A jövőbeli célkitűzések között szerepel, 

hogy konferencia-szervezésekkel, szakértésekkel, illetve egyéb üzleti 

tevékenységgel pozitív eredményt tudjunk produkálni. Bízunk abban, hogy a Tudás 

Partnerektől ebben az évben még több pénzt tudunk beszedni, és további cégeket 

tudunk a Tudás partnerségbe bevonni. Sajnálatos módon még a korábbi tartozások 

fennállnak, de a jövőben arra törekszünk, hogy ezeket a tartozásokat ki tudjuk 

egyenlíteni. Keressük a megoldást arra, hogy minél több szakosztály tudjon 

bekapcsolódni az Egyesületi munkába. A szakosztályoknál az Építéskivitelezési, az 

Építéstudományi és Projektmenedzser, az Egészségügyi szakosztály folytat 

egyesületi tevékenységet. A BME Hallgatói szakosztálynál egy sikeres vérfrissítést 

tudtunk végrehajtani, és bízunk benne, hogy sikerül fiatalokat bevonzani az 

Egyesületbe. A regionális szervezetek közül a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei 

szervezet, a Győr-Moson-Sopron megyei szervezet és a Veszprém megyei szervezet 

szervez előadásokat, épületbejárásokat, Klub-üléseket. Az egyesület munkáját 

szakmailag az elnökség többek között az arculatváltás elindításával tudta támogatni. 

2017-ben elindult az új web oldal az új arculattal. 2017. évi terv, hogy a szervezeti 

egységek vezetésében megtaláljuk azokat a kollégákat, akik méltóan és aktívan 

tudják ellátni azoknak a szakosztályoknak a vezetését, ahol most probléma van. 

Ebben az évben igyekszünk egy nagykonferenciát szervezni a foglalkoztatás, a 

munkaerőhiány kapcsán, közösen a Német-Magyar Kereskedelmi és Iparkamarával, 

a Siemenssel és egyéb nagyobb magyarországi tagvállalattal. Beindítunk három-

négy olyan képzést, ami most nem elérhető a szakmában, de amire a piacnak annál 

inkább szüksége van, ilyen pl. a munkahelyi mérnök, az előkészítő, az árazó. Az 

Építéstudományi Egyesületnek az oktatásban valamilyen támogató szerepet kellene 

vállalni. Ezt a feladatot építőipari nagyobb vállalatok bevonásával szeretnénk 

megvalósítani. 
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2017. JÚNIUS EGYESÜLETI ÉLET 

 

A 2. napirendi ponthoz nem érkezett hozzászólás. 

 

Szavazás (egyszerű szótöbbség, nyílt szavazás) 

A szavazásban részt vett összes szavazó: 20 

Igen (támogató) szavazat: 20 

Nem (ellenző) szavazat: 0 

Tartózkodott: 0 

 

K-3/2017. (05. 02.) számú határozat 

A Küldöttközgyűlés a 2016. évi főtitkári beszámolót egyhangúlag elfogadta. 

 

 

3.  NAPIRENDI PONT     

A 2016. évi közhasznúsági jelentés elfogadása 

 

Levezető elnök felkéri Uhrinyi Balázs főtitkár urat, hogy ismertesse az 

előterjesztést. Uhrinyi Balázs a kiküldött írásos anyagot szóban már a főtitkári 

beszámoló keretében ismertette.  

A Levezető elnök felkéri a Felügyelő Bizottság elnökét Ábrahám Ferenc urat a 

Felügyelő Bizottság jelentésének és határozatának ismertetésére.  

Ábrahám Ferenc úr a Felügyelő Bizottság elnöke ismertette a Felügyelő Bizottság 

jelentését, illetve határozatát és elfogadásra javasolta a 2016. évi főtitkári 

beszámolót és a közhasznúsági jelentést. 

 

A 3. napirendi ponthoz nem érkezett hozzászólás. 

 

Szavazás (egyszerű szótöbbség, nyílt szavazás) 

A szavazásban részt vett összes szavazó: 21 

Igen (támogató) szavazat: 21 

Nem (ellenző) szavazat: 0 

Tartózkodott: 0 

 

K-4/2017. (05. 02.) számú határozat 

A Küldöttközgyűlés a 2016. évi Közhasznúsági jelentést egyhangúlag elfogadta. 

A Küldöttközgyűlés felkéri az elnökséget, hogy a 2016. évi „A kettős 

könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági 

mellékletét” a Fővárosi Törvényszéken helyezze letétbe. 

 

 

4.  NAPIRENDI PONT     

A 2017. évi Gazdálkodási terv elfogadása 

 

Levezető elnök felkéri Uhrinyi Balázs főtitkár urat, hogy ismertesse az 

előterjesztést. Uhrinyi Balázs a kiküldött írásos anyagot szóban már a főtitkári 

beszámoló keretében ismertette.  

 



7 

 

2017. JÚNIUS EGYESÜLETI ÉLET 

 

A Levezető elnök felkéri a Felügyelő Bizottság elnökét Ábrahám Ferenc urat a 

Felügyelő Bizottság jelentésének és határozatának ismertetésére.  

A Felügyelő Bizottság elfogadásra javasolta a 2017. évi gazdálkodási tervet. 

 

A 4. napirendi ponthoz 1 hozzászólás érkezett. 

 

- Móra Ibolya a pályázatokkal kapcsolatosan kért tájékoztatást. 

- Uhrinyi Balázs válaszában elmondta, hogy 2016. évben működési pályázaton 

250.001.-Ft-ot nyertünk. 2017-ben 1,800.000.-Ft-ot nyertünk ugyanezen a 

pályázaton. 

 

Szavazás (egyszerű szótöbbség, nyílt szavazás) 

A szavazásban részt vett összes szavazó: 21 

Igen (támogató) szavazat: 21 

Nem (ellenző) szavazat: 0 

Tartózkodott: 0 

 

K-5/2017. (05. 02.) számú határozat 

A Küldöttközgyűlés a 2017. évi Gazdálkodási tervet az előterjesztett formában 

egyhangúlag elfogadta. 

 

 

6. NAPIRENDI PONT 

Egyebek 

 

Hozzászólások, vita. Szavazás és határozathozatal nincs. 

 

Levezető elnök úr megköszöni a jelenlévő küldöttek és meghívottak részvételét és a 

Küldöttközgyűlést berekeszti. 

 

A jelenléti ív jelen Jegyzőkönyv 1. sz. mellékletét képezi. 

 

Jelen Küldöttközgyűlésről hangfelvétel készült, melyet minden érdekelt az 

Építéstudományi Egyesület titkárságán (1095 Budapest, Mester u. 87. III. em. 315-

ös irodában) előzetes egyeztetés szerint meghallgathat, illetve megtekintheti annak 

rövidített leiratát. A Jegyzőkönyvvezető megjegyzi továbbá, hogy a hangfelvétel 

csak a mikrofonba mondottakat tartalmazza.  
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2017. JÚNIUS PROGRAMOK 

 

ÉPÍTÉSTUDOMÁNYI ÉS PROJEKTMENDZSER SZAKOSZTÁLY  

Időpont: 2017. június 16.  (péntek) 15
00

 

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

Téma:  Projektmenedzsment előadássorozat 115.-116.-117. előadásai 

  Ingyenes, kreditpontos előadás  

Előadó: Szádeczky-Kardoss Gábor okl. építészmérnök:  „Egy Budapest 

belvárosi tetőtérbeépítési projekt építtetői-tervezési- generálkivitelezési 

tanulságai az építkezés felelős műszaki vezetője tapasztalataiból”.    

 Szulyovszky László építészmérnök, szakértő: „A nem ionizáló 

sugárzások építésbiológiai és ergonómiai kockázatai a lakó és iroda 

épületekben”  

Pugner Tamás Sándor okl. közgazdász-projektmenedzser: 

„Projektmenedzsment tapasztalatok – tanulságok - sikerkritériumok 

bemutatása egy távközlési stratégiai projekten keresztül” 

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: 2017. június 28. (szerda) 16
00 

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

Téma: Kötetlen beszélgetés az ÉTE helyzetéről 
Felelős: Ferenczy József Géza elnök, mobil: +36-30/2284-268 

Házigazda:  Dankó Gyula titkár, mobil: + 36-20/203-2055 

 

MAGYAR FŐÉPÍTÉSZEK – ORSZÁGOS FŐÉPÍTÉSZI KOLLÉGIUM – 

EGYESÜLET, TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

Időpont: 2017. augusztus 23-25.  

Helyszín: Pálma Rendezvényház Tata, Angolkert 

Téma: XXII. Országos Főépítészi Konferencia 

A Konferencia arra keresi a választ, hogy hogyan biztosítható vonzó 

élettér a településen élők, a családok, a közösségek számára. 

A konferenciára várják a főépítészeket és családtagjaikat valamint a 

szakma más képviselőit, a tervezőket, az építéshatóságok munkatársait, 

az örökségvédőket, a régészeket, a minisztériumok, főhatóságok, 

kormányhivatalok munkatársait, önkormányzati szövetségeket, a helyi 

és országgyűlési képviselőket, szociológusokat, közgazdászokat, a 

szakmai, társadalmi szervezetek vezetőit/munkatársait egyaránt. 

Rendezők: Magyar Főépítészek – Országos Főépítészi Kollégium – Egyesület,  

Tata város Önkormányzata 

Társrendezők: Magyar Építőművészek Szövetsége,  

Magyar Urbanisztikai Társaság, Magyar Építész Kamara,  

Duna-Gerecse Turisztikai Nonprofit Kft. 

További információ: Árendásné Bódis Kinga telefon +36 30 658 3533,  

e-mail: konferencia@foepitszek.hu foktata@gmail.com  

internet: www.fok.tata.hu 

 

mailto:szadeczky_kardoss_gabor@yahoo.com
mailto:konferencia@foepitszek.hu
mailto:foktata@gmail.com
http://www.fok.tata.hu/
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2017. JÚNIUS PROGRAMELŐZETES 

 

ÉPÍTÉSTUDOMÁNYI ÉS PROJEKTMENDZSER SZAKOSZTÁLY  

Időpont: 2017. szeptember 22. (péntek) 15
00

 

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

Téma:  Projektmenedzsment előadássorozat 118.-119. előadásai 

  Ingyenes, kreditpontos előadás  

Előadó: Sasvári Endre okl. építészmérnök-közgazdász:  „Vízzáróság és 

vízszigetelés másképp – A Kryton kristálytechnológia elmélete és 

gyakorlati alkalmazási lehetőségei” 

 Szulyovszky László építészmérnök, szakértő: „A műszakilag leromlott 

állapot, elavult, korszerűtlen, felújítandó lakásállomány építésbiológiai 

kockázatai és hatásai az emberi szervezetre”  

Szervező: Szádeczky-Kardoss Gábor titkár, mobil: +36-20/492-7018 vagy  

  +36-30/366-0977, e-mail: szadeczky_kardoss_gabor@yahoo.com  

 

 

ÉPÍTÉSTUDOMÁNYI ÉS PROJEKTMENDZSER SZAKOSZTÁLY  

Időpont: 2017. szeptember 22. (péntek) 15
00

 

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

Téma:  Projektmenedzsment előadássorozat 120.-121. előadásai 

  Ingyenes, kreditpontos előadás  

Előadó: Szádeczky-Kardoss Gábor okl. építészmérnök:  „Elszegényedés hatásai 

Magyarország lakásállományának műszaki állapotára, felújítási 

ciklusok elmaradására és a lakások ingatlanpiaci változására”    

 Szulyovszky László építészmérnök, szakértő: „Egyes új építő vegyi 

anyagok építésbiológiai kockázati – HBCD, ASPERGILLUS mutciók”  

Szervező: Szádeczky-Kardoss Gábor titkár, mobil: +36-20/492-7018 vagy  

  +36-30/366-0977, e-mail: szadeczky_kardoss_gabor@yahoo.com  
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2017. JÚNIUS HÍREK  

 

ÉPÍTŐIPARI NÍVÓDÍJ TÁBLAAVATÁS 

 
Budafok-belvárosban új piacot létesítettek a régi korszerűtlen piac mellett. Az elnevezés – 

Budafoki Szomszédok piaca – nem véletlen, mert éveken át itt forgatták a Szomszédok c. 

televíziós sorozatot. Az épületet világosszürke burkolótéglával borított téglafal veszi körül, 

amely az épület kontúrját szegélyezi. Egy közönségforgalmi, ún. főbejárat nyílik az új tér 

felől. A „tetőrendszer” különböző magasságú lapostetős felületek „sakktábla” rendszerű 

összessége. A különböző magasságú tetők közötti részeken a csarnok átszellőzik, 

folyamatosan mozog a levegő, így ezeken keresztül természetes fény is jut a tető alá. Ez 

alatt a tetőszerkezet alatt szerelt jellegű „pavilon” szerűen kialakított bérlemény üzletek 

helyezkednek el. A csarnok egy nyitott-fedett tér. Az épület 2016. évben Építőipari 

Nívódíjat nyert. Az Építéskivitelezési Szakosztály 2017. április 20-án épületlátogatást 

szervezett a Budafoki Szomszédok Piacának bejárására, ahol sor került az „Építőipari 

Nívódíj” hirdető tábla leleplezésére.  

 

      

Szöveg: Dr. Kajtár László 

Fotó: Csényi Sándor  
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2017. JÚNIUS HÍREK  

 

ÉPÍTŐIPARI NÍVÓDÍJ TÁBLAAVATÁS 

 

2017. április. 26.-án Miskolcon került sor a TAKATAKA GYÁRTÓÜZEM ÉS 

LOGISZTIKAI KÖZPONT épületének Építőipari Nívódíját hirdető tábla 

ünnepélyes felavatására. A projekt központi épületének aulájában elhelyezett bronz-

domborműves emléktáblát közösen leplezte le, Martin Haupt Corporate Senior 

Manager Takata AG. (az építtető képviseletében), Benkei Sándor Manager 

projektigazgató, Óbuda-Újlak Zrt. (a lebonyolító és tervező képviseletében), Szabó 

Dániel műszaki igazgató, Market Építő Zrt. (a generálkivitelező képviseletében), 

Dr. Nagyunyomi-Sényi Gábor ÉTE elnök (az Építéstudományi Egyesület részéről). 

Az elhangzott ünnepi beszédeket követően a közreműködő alvállalkozóknak Pallay 

Tibor a Bíráló Bizottság elnöke átadta a Tanúsítványokat.  

 

 
 

     
 

Szöveg és fotó: Csényi Sándor  
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2017. JÚNIUS HÍREK  

 

ÉPÍTŐIPARI NÍVÓDÍJ TÁBLAAVATÁS 
 

A Veszprémi HANGVILLA épülete az egykori Séd mozi hangversenyteremmé 

történő átalakításával valósult meg. A megjelenésében is impozáns létesítmény 

2016. évben Építőipari Nívódíjat kapott. A Nívódíjat megörökítő bronz 

domborműves tábla ünnepélyes felavatására 2017. április 27.-én került sor. Az 

ünnepségen megjelenteket a megrendelő képviseletében Bélafi László (Hangvilla 

ügyvezetője) köszöntötte. Ünnepi beszédet mondott a generálkivitelező részéről 

Somogyi István (Swietelsky Magyarország Kft. területi igazgató). Az Építőipari 

Mesterdíj Alapítvány nevében beszédet mondott, és az alvállalkozóknak 

Tanúsítványokat adott át Bálint Péter (a Bíráló Bizottság elnök-helyettese). 

 

 

       

Szöveg és fotó: Csényi Sándor  
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2017. JÚNIUS HÍREK  
 

ÉPÍTÉSKIVITELEZÉSI SZAKOSZTÁLY – ÉPÍTKEZÉS BEJÁRÁS 

 

2017. május 17.-i programjában hirdette meg a HillSide Irodaház építkezés 

bejárását az Építéskivitelezési Szakosztály. A fővállalkozó MARKET Építő Zrt. 

építésvezetője Gölöncsér Szabolcs üdvözölte a résztvevőket. Átfogó ismertetést 

adott a projekt megvalósításának előzményeiről, az építtetői szándékról és a 

műszaki paraméterekről. A helyszín kiválasztása alapvetően sikeres befektetést 

jelent, a MOM Park-MOM Sport-Novotel City rendkívül frekventált környezetében. 

A fejlesztő Green Urban Elegant Kft. és a Projektmenedzsment Red Real 

Consulting Kft. környezettudatos elvek alapján kívánja felépíteni az új 7 emeletes 

Iroda Komplexumot. A helyszíni bejárás optimális időpontban tette lehetővé az 

indító kivitelezési szakaszok megismerését. Az alapozás befejezett üteméből még 

látható részek és a felszerkezet indítási fázisa, együttesen nyújtott impozáns 

szakmai látványt.  
 

 
 

  
 

Szöveg és fotó: Csényi Sándor 
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2017. JÚNIUS HÍREK  

 

ÉPÍTŐK NAPJA ÜNNEPI ÜLÉS – 2017 

 
A Vasas Szakszervezet székház impozáns dísztermében, az Építők Napja központi 

ünnepségének hagyományos színhelyen került sor június 2-án az építők köszöntésére. 

Az építőiparban dolgozókat a kormányzat és a szakmai és tudományos szervezetek 

képviselői, a mérnöki kamara, a szakszervezet tisztségviselői köszöntötték. A korábbi 

évekhez hasonlóan az ünnepi megemlékezéseken miniszteri elismeréseket és a szakmai 

szervezetek által alapított díjakat is átadtak.  

Az idei Építők Napja ünnepségéhez védnökséget vállalt dr. Fazekas Sándor 

földművelésügyi miniszter, dr. Pintér Sándor belügyminiszter, dr. Simicskó István 

honvédelmi miniszter, Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter és Szabó Zsolt fejlesztés- 

és klímapolitikáért, valamint kiemelt közszolgáltatásokért felelős államtitkár. Az ünnepi 

rendezvény elnöke Kassai Ferenc, a Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara elnöke, a 

Magyar Mérnöki Kamara alelnöke volt. 

 
Az Építéstudományi Egyesület részéről az ünnepségen  

Miniszteri elismerő oklevélben részesült: Frey Lajos (Építéskivitelezési Szakosztály), 

Bakos László (Veszprém megyei Szervezet) 

ÉTE Alpár Ignác Díjban részesült: Semmelweis Tamás (Egészségügyi Szakosztály), 

Uhrinyi Balázs (főtitkár) 

ÉTE Érdemérem kitüntetésben részesült: Dr. Kiss Zsolt István (Marketing Szakosztály), 

Szulyovszky László (Építéstudományi és Projektmenedzsment Szakosztály) 

ÉTE Díjban részesült: Diószeghy Miklós (Építéskivitelezési Szakosztály) 

ÉTE Tiszteletbeli Tag elismerésben részesült: Dérné Ficze Judit (Titkárság) 

 

Gratulálunk a kitüntetetteknek! 
 


