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2019./6.
A TARTALOMBÓL:
 Küldöttközgyűlés – Jegyzőkönyv
2019. május 27.
 Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Szervezet –
OMBKE
3 D nyomtatás – előadás
2019. június 6. 1300
 Építéskivitelezési Szakosztály – ÉTE Klub
Benczúr László építész vetített-képes előadása
2019. június 7. 1500
 Építéstudományi és Projektmenedzser
Szakosztály
Projektmenedzser előadássorozat 143.-144.
2019. június 14. 1500 – 1830
 Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Szervezet
Klub beszélgetés
2019. június 26. 1600
 Felhívás 2019. évi Építőipari Nívódíj Pályázatra
 Építők Napja 2019 – Ünnepi Ülés
Beszámoló

ÉPÍTÉSTUDOMÁNYI EGYESÜLET
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:
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 2019. július-augusztus havi
Hírmondóban megjelenő
programok, hírek, tájékoztatók

leadási határideje: 2019. június 30.

Kiadja: az ÉPÍTÉSTUDOMÁNYI EGYESÜLET
Felelős kiadó: Dr. Nagyunyomi-Sényi Gábor elnök
Felelős szerkesztő: Uhrinyi Balázs főtitkár
Szerkesztő: Dérné Ficze Judit
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az Építéstudományi Egyesület 2019. május 27. napján 1300 órára összehívott
Küldöttközgyűléséről
Nagyunyomi-Sényi Gábor elnök úr a Küldöttközgyűlést 1300 órakor megnyitja.
Megállapítja, hogy a szavazásra jogosult 34 fő küldöttből 10 fő küldött van jelen,
ezért a Küldöttközgyűlés az Építéstudományi Egyesület Alapszabályának 11. § 1.a
pontja értelmében nem határozatképes. A Küldöttközgyűlést 1330 órára újra
összehívja. Tájékoztatja a Küldöttközgyűlést, hogy a megismételt Küldöttközgyűlés
a megjelentek számától függetlenül határozatképes. A Küldöttközgyűlést berekeszti.
Nagyunyomi-Sényi Gábor elnök úr a megismételt Küldöttközgyűlést 1330 órakor
megnyitja. Megállapítja, hogy a szavazásra jogosult 34 fő küldöttből 14 fő küldött
van jelen.
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.
1. NAPIRENDI PONT
Határozatképesség megállapítása, a levezető elnök, a jegyzőkönyvvezető és
hitelesítői, és a Mandátum és szavazatszámláló bizottság tagjainak
megválasztása.
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, 2018. évi közhasznúsági jelentés
Előadó: Uhrinyi Balázs főtitkár
A Felügyelő Bizottság részéről véleményezi: Töreky Balázs FB elnök
3. A 2019. évi gazdálkodási terv
Előadó: Uhrinyi Balázs főtitkár
A Felügyelő Bizottság részéről véleményezi: Töreky Balázs FB elnök
4. Egyebek
Az.1. napirendi ponthoz nem érkezett hozzászólás
Szavazás (egyszerű szótöbbség, nyílt szavazás)
A szavazásban részt vett összes szavaz: 14
Igen (támogató) szavazat: 14
Nem (ellenző) szavazat: 0
Tartózkodott: 0
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K-1/2019. (05. 27.) számú határozat
A Küldöttközgyűlés határozata alapján a napirendi pontokat a következőképp
tárgyalja a Küldöttközgyűlés.
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, 2018. évi közhasznúsági jelentés
Előadó: Uhrinyi Balázs főtitkár
A Felügyelő Bizottság részéről véleményezi: Töreky Balázs FB elnök
3. A 2019. évi gazdálkodási terv
Előadó: Uhrinyi Balázs főtitkár
A Felügyelő Bizottság részéről véleményezi: Töreky Balázs FB elnök
4. Egyebek
Az Alapszabály 11.§ 4.d pontja értelmében a Küldöttközgyűlésről jegyzőkönyvet
kell készíteni, melyet a Küldöttközgyűlés levezető 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
felkéri a levezető elnöki teendők ellátására dr. Nagyonyomi-Sényi Gábor urat és
kéri a Küldöttközgyűlés egyetértését. (Kézfeltartással)
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: 14
Igen (támogató) szavazat: 14
Nem (ellenző) szavazat: 0
Tartózkodott: 0
K-2/2019. (05. 27.) 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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2. NAPIRENDI PONT
Főtitkári beszámoló, 2018. évi közhasznúsági jelentés
Levezető elnök úr a főtitkár távollétében ismerteti a főtitkári beszámolót és a 2018.
évi közhasznúsági jelentést.
Levezető elnök úr az írásos előterjesztést az alábbiak szerint egészítette ki.
Az Egyesület 2018. évi gazdálkodása alapján a közhasznú tevékenység
Bevétele:
Anyagi jellegű ráfordítás:
Személyi jellegű ráfordítás:
Egyéb ráfordítások:
Tárgyévi eredmény:

100 392 E Ft
81 830 E Ft
5 933 E Ft
293 E Ft
12 336 E Ft

Az árbevétel jelentősen nőtt az elmúlt évekhez képest. A Szakértői Iroda
munkájának köszönhetően sikerült több szakértői munkát vállalnia
egyesületünknek. Az építőiparban szükség van olyan független szervezetekre,
amelyeknek van jogosítványuk szakértői munka elvégzésére. 2017. évhez képest az
egyéni tagdíjakból befolyt összeg gyakorlatilag változatlan maradt. A jogi tagjaink,
valamint a tudás partnereink közt új cégeket is köszönthettünk, így a tagdíjakból
származó bevételeinket több mint 40%-kal tudtuk növelni.
Az Óbudai Egyetemmel és a Laterex Építő Zrt.-vel közösen részt vettünk egy
kutatás-fejlesztési projekt előkészítő folyamataiban.
A szakosztályok közül az Építéstudományi és Projektmenedzser Szakosztály
kiemelkedő szakmai előadássorozatokat, konferenciákat szervezett, amin
nagyszámú hallgatóság vett részt. Az Építéskivitelezési Szakosztály számos
épületlátogatást, építkezés bejárást szervezett, amit nagy érdeklődést kísért. Az ÉTE
Klub keretében Mikó Imre tartott színvonalas előadásokat. Az Egészségügyi
Szakosztály megszervezte a szokásos tanulmányútját Olaszországba, ahol
kórházakat látogattak meg. A miskolci, a győri, a debreceni, a szombathelyi, a
szolnoki szervezet is számos szakmai programot szervezett.
A kevésbé működő szakosztály újraélesztéséhez Szádeczky-Kardoss Gábort kérte
fel az elnökség. Az Épületgépészeti Szakosztály élére aktív, lelkes vezetőt szeretne
találni az egyesület.
Az egyesület aktívan vesz részt az Építőipari Nívódíj odaítélésének pályázatainál, és
az Építőipari Nívódíj konferencia szervezésében.
A Levezető elnök felkéri a Felügyelő Bizottság elnökét Töreky Balázs urat a
Felügyelő Bizottság jelentésének és határozatának ismertetésére.
Töreky Balázs úr a Felügyelő Bizottság elnöke ismertette a Felügyelő Bizottság
jelentését, illetve határozatát és elfogadásra javasolja a főtitkári beszámolót és a
2018. évi közhasznúsági jelentést.
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A 2. napirendi ponthoz érkezett hozzászólások:
Ferenczy József Géza kérdezi, hogy a dologi kiadásoknál görgetett tartozások
kifizetésére mikor kerül sor.
Nagyunyomi-Sényi Gábor válaszában elmondja, hogy az egyesület egyeztetéseket
folytat, ezek rendezésére.
Mikó Imre hozzászólásában elmondja, gratulál, hogy pozitív eredménnyel zárt az
egyesület, ilyen már régen nem volt.
Szavazás (egyszerű szótöbbség, nyílt szavazás)
A szavazásban részt vett összes szavazó: 17
Igen (támogató) szavazat: 17
Nem (ellenző) szavazat:0
Tartózkodott:0
K-3/2019. (05. 27.) számú határozat
A Küldöttközgyűlés a 2018. évi főtitkári beszámolót és a 2018. évi
közhasznúsági jelentést egyhangúlag elfogadta.

3. NAPIRENDI PONT
A 2019. évi gazdálkodási terv
Levezető elnök úr a főtitkár távollétében ismerteti a 2019. évi gazdálkodási tervet.
Levezető elnök úr az írásos előterjesztést az alábbiakkal egészítette ki.
2019. évben 44 500 E Ft árbevételt terveztünk, bízva abban, hogy továbbra is részt
tudunk venni K+F projektekben. Az egyéni tagdíj bevételeknél nem számoltunk
jelentős változással, a támogatások tekintetében az előző években befolyt összeget
vettük alapul. Az ÉTE 70 programok tekintetében jelentősebb bevételre számítunk.
A kiadásoknál a működési költségeket, a rendezvények költségeit az elmúlt évekhez
hasonlóan terveztük. Az ÉTE 70 programsorozatnak lesz még költség vonzata.
A fiatalok beszervezése továbbra is fontos feladat, de ehhez olyan programokat kell
felmutatni, amelyek közérdeklődésre tartanak számot.
A rendszeresen pályázott állami NEA mellett folyamatosan keressük a különböző
pályázati lehetőségeket, melyek segíthetik az egyesület fenntartását, valamint
fejlesztését.
Az ÉTE Diploma díj pályázatot 2019-ben is igyekszünk minél szélesebb körben
meghirdetni. A 2018. évben beérkezett munkákból az Építők Napján kiállítást
rendezünk, valamint publikáljuk a munkákat a megfelelő szaklapokban.
Az egyesület elnöksége tervbe vette, hogy a Magyar Épületgépészet Kiadó kintlévő
27%-os tulajdonrészét megvásárolja.
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A Magyar Építőipar folyóirat évi 6 számmal jelenik meg. El kell érni, hogy a
bevételek fedezzék a kiadásokat.
Dévai Zoltán ügyvezető az alábbiakkal egészíti ki a 2019. évi gazdálkodási tervet.
A fiatalok egyesületbe történő integrálásánál keressük az együttműködés
lehetőségét a szakkollégiumokkal.
Az Ybl Miklós Építéstudományi Kar dékánjával tervezünk egy megbeszélést a
fiatalok beléptetésének lehetőségéről.
Az ÉTE 70 programsorozat keretében szervezünk egy konferenciát, melynek
időpontja szeptember 20. A Pecha-Kucha szakmai est várható időpontja október
vége, november eleje. Készül az ÉTE 70 évét összefoglaló kiadvány. A kiadvány
bemutatására és az ÉTE díjak átadására kerekasztal beszélgetés alkalmából kerül
sor, december 5-én 16 órakor a FUGA Budapesti Építészeti Központban.
Meghirdettünk egy hallgatói pályázatot buszmegálló tervezésére.
A levezető elnök úr felkéri a Felügyelő Bizottság elnökét Töreky Balázs urat a
Felügyelő Bizottság jelentésének és határozatának ismertetésére.
Töreky Balázs úr a Felügyelő Bizottság elnöke ismertette a Felügyelő Bizottság
jelentését, illetve határozatát és elfogadásra javasolta a 2019. évi gazdálkodási
tervet.
A 3. napirendi ponthoz érkezett hozzászólások:
Mikó Imre elmondta, hogy a Magyar Építőipar folyóiratot gazdaságossá kellene
tenni.
Dévai Zoltán válaszában elmondta, hogy ez egy hosszú folyamat, hogy
önfenntartóvá tudjon válni a lap. Az ÉMI-vel történt megállapodás kapcsán egy fix
ütemezés jött létre, amely lehetővé teszi, hogy gazdaságilag önfenntartóvá tudjon
válni a lap. Kétnyelvű impresszum, háromnyelvű tartalomjegyzék szerepel a
folyóiratban. Külföldről fognak szerkesztőbizottsági tagot beválasztani a szerkesztő
bizottságba. Sajnos kevés a cikkíró, az építészek nem írnak cikkeket a lap számára.
Ferenczy József Géza véleménye, hogy az építészek szeretnek írni, a tervezőket
kellene megkeresni, hogy írjanak cikkeket az elkészült munkájukról. Az ÉTE
díjakat pénzjutalommal kellene kiegészíteni.
Szádeczky-Kardoss Gábor elmondta, hogy az ÉTE tagja a Projektmenedzser
Kiválósági Tábla szervezetének, melyben ő képviseli az ÉTE-ét. Közös
konferenciákat, épületlátogatásokat szeretne szervezni más szakosztályokkal
közösen, ezért a Tartószerkezeti Szakosztállyal már felvette a kapcsolatot. Tervezi a
többi szakosztály megkeresését is.
Ábrahám Ferenc elmondta, hogy a regionális szervezetek életre keltése nagyon
nehéz feladat.
Pénzügyi hozadéka is kellene, hogy legyen a rendezvényeknek, az előadóktól
kellene díjat kérni.
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Szádeczky-Kardoss Gábor elmondta, hogy kreditpontosak az előadások, a kredit
pontot térítésmentesen kapjuk a Magyar Építész Kamarától, tekintettel arra, hogy a
rendezvények díjmentesek. Amennyiben részvételi díjat kérünk a rendezvényeken
való részvételért, akkor fizetni kell a kredit pontért, és valószínű, hogy kevesebb
résztvevő lesz.
Mezei László elmondta, hogy a Díjbizottság dolgozik, de szerinte is jó lenne, ha
anyagi díjazás is járna a kitüntetésekhez. Felkéri a Küldöttközgyűlés résztvevőit,
hogy vegyenek rész az Építők Napa 2019. évi ünnepi ülésén.
Szavazás (egyszerű szótöbbség, nyílt szavazás)
A szavazásban részt vett összes szavazó: 17
Igen (támogató) szavazat: 17
Nem (ellenző) szavazat:0
Tartózkodott:0
K-4/2019. (05. 27.) számú határozat
A Küldöttközgyűlés a 2019. évi gazdálkodási tervet az előterjesztett formában
egyhangúlag elfogadta.

4. NAPIRENDI PONT
Egyebek
Hozzászólások. Szavazás és határozathozatal nincs.
Dr. Nagyunyomi-Sényi Gábor levezető elnök úr megköszönte a jelenlévő küldöttek
és meghívottak aktivitását és a Küldöttközgyűlést berekeszti.
A jelenléti ív jelen Jegyzőkönyv 1. sz. mellékletét képezi.

k.m.f.
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BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI SZERVEZET – OMBKE
Időpont: 2019. június 6. (csütörtök) 1300
Helyszín: Társadalmi Szervezetek Szövetsége, Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 2.
Téma:
3D nyomtatás
A XXI. század egyik kiemelkedő mérnöki újdonsága a térbeli nyomtatás
és a hozzávaló alapanyagok kifejlesztése.
Előadó:
Csiky Emil Antal okl. bányamérnök
Felelős:
Ferenczy József Géza ÉTE B.-A.-Z. megyei elnök, mobil: +36-30/2284-268
Sóvágó Gyula OMBKE Nyugdíjas baráti kör titkár, mobil: +36 70/224-1259
ÉPÍTÉSKIVITELEZÉSI SZAKOSZTÁLY – ÉTE KLUB
Időpont: 2019. június 7. (péntek) 1500
Helyszín: BMGE, Budapest XI. Műegyetem rkp. 3. „K” épület II. em. 10.
Téma:
ÉPÍTÉSZ és az EGYHÁZA – vetített-képes előadás
MÉK 0,5 kredit pont (2019/186)
Előadó:
Benczúr László Prima Primissima díjas építész előadása
Szervező: Hollai Pál telefon: 06 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. június 14. (péntek) 1500
Helyszín: BME Budapest XI. Műegyetem rkp. 3. II. em. 11.
Téma:
Projektmenedzser előadássorozat 143.-144. előadásai
MÉK 1 kredit pont (2019/166)
Szádeczky-Kardoss Gábor építészmérnök, szakértő: „Az építkezéseken a
megfelelő munkavédelmi környezet kialakítása és a gyakran előforduló
hiányosságok bemutatása”
Szulyovszky László építészmérnök: „Építőipari munkavédelmi előírások
megsértése és az ebből eredő épíésbiológiai kockázatok, károsodások
ismertetése”
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. június 26. (szerda) 1600
Helyszín: Miskolc, Széchenyi u. 54. Szomjas Szerda Kávézó
Téma:
Bartók Plusz Miskolci Operafesztivál
kötetlen beszélgetés a fesztiválról
Felelős:
Ferenczy József Géza ÉTE B.-A.-Z. megyei elnök, mobil: +36-30/2284-268

9

2019. JÚNIUS

PROGRAMELŐZETES

BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI SZERVEZET – OMBKE
Időpont: 2019. július 4. (csütörtök) 1300
Helyszín: Társadalmi Szervezetek Szövetsége, Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 2.
Téma:
Bányagépészet a műszaki fejlődésért
Előadó:
dr. Zsíros László okl. gépészmérnök, villamossági szakmérnök
Házigazda: Csiky Emil, mobil: + 36 70/224-1259
Felelős:
Ferenczy József Géza ÉTE B.-A.-Z. megyei elnök, mobil: +36-30/2284-268
Sóvágó Gyula OMBKE, mobil: +36 30/502-5363

*****************************************************
FELHÍVÁS 2019. évi ÉPÍTŐIPARI NÍVÓDÍJ PÁLYÁZATRA
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy az Építési Vállalkozók Országos
Szakszövetsége, az Építéstudományi Egyesület, mint alapítók és az Építőipari
Mesterdíj Alapítvány valamint a Közlekedéstudományi Egyesület, a Magyar
Építész Kamara, a Magyar Építőművészek Szövetsége, a Magyar Épületgépészeti
Koordinációs Szövetség, a Magyar Mérnöki Kamara Építési Tagozata, a Magyar
Művészeti Akadémia Építőművészeti Tagozata és az MTF Közmű-technológiákért
Egyesület meghirdeti a
2019. évi ÉPÍTŐIPARI NÍVÓDÍJ–at.
Több kategóriába sorolható építménnyel lehet pályázni. Ezek: többlakásos
lakóépület, középület (irodaépület, kereskedelmi és vendéglátó építmény, sport- és
szabadidős építmény, egészségügyi és egyéb építmény) ipari és energetikai
építmény, mezőgazdasági építmény, műemlék helyreállítás, építmény rehabilitáció,
közlekedési létesítmény, komplex infrastrukturális létesítmény, környezetvédelmi
és vízügyi létesítmény.
Részletes tájékoztatás és letölthető jelentkezési lap az Építőipari Mesterdíj
Alapítvány honlapján (www.mesterdij.hu) a „Nívódíjról” rovatban.
Telefonon: 06-30-525-1300, e-mail: mesterdij@mesterdij.hu
Beadási határidő: 2019. szeptember 13. péntek 16 óra.
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ÉPÍTŐK NAPJA – 2019 ÜNNEPI ÜLÉS
A hagyományok szerint minden év június első vasárnapján ünneplik az építő- és
építőanyag-iparban dolgozók az Építők Napját. Az Építők Napja tehát az ünnep
pillanatáé, annak a hagyománynak a folytatása, amikor teljes szívvel köszöntjük
azokat, akiknek az áldozatos tevékenységétől épített környezetünk minősége,
szépsége, életünk biztonsága függ.
A Vasas Szakszervezetek Székházában 2019. május 31-én megtartott Építők Napja
ünnepi ülést Kassai Ferenc a Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara elnöke
nyitotta meg. A kormány részéről dr. György László az Innovációs és Technológiai
Minisztérium gazdaságstratégiáért és szabályozásért felelős államtitkára, dr. Gulyás
András a Honvédelmi Minisztérium Hatósági Főosztály főosztályvezetője, Dr.
Sinóros-Szabó Laura az Emberi Erőforrások Minisztériuma Oktatásért Felelős
Államtitkárság főosztályvezetője, Kling Zoltán a Belügyminisztérium Vízügyi
Koordinációs Főosztály főosztályvezetője köszöntötték az ünnepi ülés résztvevőit.
Az építésüggyel foglalkozó szervezetek közül az ÉVOSZ elnöke Koji László, az
ÉTE elnöke dr. Nagyunyomi-Sényi Gábor, az ÉFÉDOSZSZ elnöke Pallagi Gyula
tartott ünnepi beszédet. A köszöntők után a hagyományoknak megfelelően a
miniszteri, illetve a szervezetek kitüntetéseinek átadására került sor.

Az Építéstudományi Egyesület felterjesztésére az Innovációs és Technológiai
Minisztérium Építők Elismerő Oklevelet adományozott Szádeczky-Kardoss Gábor
részére az Építéstudományi Egyesületben a szakmai továbbképzések szervezésében,
valamint az ifjúság körében végzett kiemelkedő ismeretterjesztő munkájának
elismeréséül.

Szádeczky-Kardoss Gábor

ÉTE Diploma Díj kiállítás
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Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Miniszteri Elismerő Oklevelet adományozott
Pólya Endre részére kiemelkedő szakmai pályafutása, valamint példaértékű szakmai
közösségért végzett munkája elismeréséül.
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Miniszteri Elismerő Oklevelet adományozott
Semmelweis Tamás részére tervezői és a szakmai közösségért végzett példaértékű
munkájáért.

Pólya Endre

Semmelweis Tamás

A Magyar Mérnöki Kamara Építési Szakmai Tagozata Kardos Andor Díjat
adományozott Molnár Dénes részére, több mint 30 éves kiváló tervezői, szakértői,
igazságügyi szakértői munkájáért, és a Magyar Mérnöki Kamara Építési Szakmai
Tagozatában, a Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara Felügyelő
Bizottságában, valamint az Építéstudományi Egyesület szakosztályi titkáraként
végzett kiemelkedő munkája elismeréséül.

Molnár Dénes

Dérné Ficze Judit
Fotók: Csényi Sándor
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