
 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A TARTALOMBÓL: 
 

 Építéskivitelezési Szakosztály – ÉTE Klub 

2017. szeptember 15. 1530  

 

 Projektmenedzser előadássorozat 118.-119. 

előadások 

2017. szeptember 22. 1500 

 

 Globális tudás, lokális kihívások – 

Építési projektmenedzsment konferencia 

2017. szeptember 26. 8:30 

 

 Felhívás 2017. évi Építőipari Nívódíjra 

 

 Felhívás Gábor Dénes Díj-ra 
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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. október-novemberi 
Hírmondóban megjelenő 

 

programok,  hírek, tájékoztatók 

 

   leadási határideje: 2017. október 5. 

mailto:info@eptud.org
mailto:ugyvezeto@eptud.og
http://www.eptud.org/
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2017. SZEPTEMBER PROGRAMOK 

 

ÉPÍTÉSKIVITELEZÉSI SZAKOSZTÁLY – ÉTE KLUB 

Időpont: 2017. szeptember 15.  (péntek) 15:30    

Helyszín:  BME, Budapest XI. Műegyetem rkp. 3. „K” épület II. em. 11. 

Téma:  Törökország nagykörút 2. rész vetítettképes előadás  

Előadó:  Mikó Imre okl. építész, gazdasági mérnök tart előadást az országban 

megtett körútjáról. Az előadáson röviden ismerteti az ország 

történelmét, földrajzát és a mai hétköznapi életet.  

Szervező:  Mikó Imre, e-mail: miko.imre39@gmail.com   

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! 

 

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: Sárvári Endre okl. építőmérnök-közgazdász:  „Vízzáróság és 

vízszigetelés másképp. A Kryton kristálytechnológia elmélete” 

 Szulyovszky László építészmérnök, szakértő: „Egyes új építő vegyi 

anyagok építésbiológiai kockázatai – HBCD, ASPERGILLUS 

mutációk” 

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. szeptember 27. (szerda) 16
00 

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

Téma: Kötetlen beszélgetés a nyári élményekről 
Felelős: Ferenczy József Géza elnök, mobil: +36-30/2284-268 

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

 

ÉPÍTÉSTUDOMÁNYI ÉS PROJEKTMENDZSER SZAKOSZTÁLY  

Időpont: 2017. október 13. (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: „A műszakilag leromlott 

állapotú, 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  

mailto:miko.imre39@gmail.com
mailto:info@eptud.org
mailto:szadeczky_kardoss_gabor@yahoo.com
mailto:szadeczky_kardoss_gabor@yahoo.com
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2017. SZEPTEMBER HÍREK 

 

KONFERENCIA FELHÍVÁS 

 

GLOBÁLIS TUDÁS, LOKÁLIS KIHÍVÁSOK –  

ÉPÍTÉSI PROJEKTMENEDZSMENT KONFERENCIA 

2017. szeptember 26., BMC 

 

Projektmenedzsment Fórum 2017 az Óbuda Group és a Magyar 

Projektmenedzsment Szövetség szervezésében, neves külföldi és hazai előadókkal.  

 

Kiemelt témák: 

- Magyarországi építési nagyprojektek nemzetközi perspektívából, nemzetközi 

építési nagyprojektek magyar perspektívából.  

- Mik a magyarországi projektmegvalósítás különleges kihívásai a régiós, európai 

és globális keretekhez képest?  

- Magyar építészként, mérnökként mik a siker kulcsai külföldön? 

 

Helyszín: BMC (Budapest Music Center), 1093 Budapest, Mátyás utca 8. 

Időpont: 2017. szeptember 26.  8:30 

Részvételi díj: 19 900 Ft / fő (PMSZ tagoknak 20% kedvezmény) 

Regisztráció: 2017. szeptember 22-ig 

A konferencia két nyelven, angol-magyar szinkrontolmácsolással zajlik. 

 

Bővebb információ és jelentkezés az alábbi linken:  

 

https://www.pmsz.hu/rendezvenyek/pmsz-sajat-esemenyei/projektmenedzsment-

forum-2017-396 

 

 

 
 

 

 

 

https://www.pmsz.hu/rendezvenyek/pmsz-sajat-esemenyei/projektmenedzsment-forum-2017-396
https://www.pmsz.hu/rendezvenyek/pmsz-sajat-esemenyei/projektmenedzsment-forum-2017-396
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2017. SZEPTEMBER HÍREK 

 

FŐÉPÍTÉSZI DÍJAK ÁTADÁSA 2017 

 

Tizennyolcadik alkalommal került átadásra a Nagykanizsa megyei jogú város és az 

Országos Főépítészi Kollégium által 2000-ben megalapított „AZ ÉV 

FŐÉPÍTÉSZE DÍJ”. Évente két kategóriában adományozható elismerés. AZ ÉV 

FŐÉPÍTÉSZE DÍJ-at aktív főépítész, míg a FŐÉPÍTÉSZI ÉLETMŰ DÍJ-at a 

szakmáját hosszú ideje gyakorló, illetve nyugdíjba vonuló/vonult kiváló főépítész 

kapja. 

 

Eddig összesen harminckilenc főépítész részesült a kitüntetésben. 2000-ben 

Nagykanizsán Szilágyi István [† 2005. 12. 05.] és Zábránszkyné Pap Klára, 2001-

ben Gyulán Philipp Frigyes és dr. L. Szabó Tünde DLA [† 2004. 10. 15.], 2002-ben 

Pécsett Gömöry János és dr. Sersliné Kócsi Margit, 2003-ban Érden Bodonyi Csaba 

DLA és Körmendy János, 2004-ben Sümegen Beniczky Péter [Főépítészi Életmű 

Díj, † 2006. 08. 28.] és Sáros László DLA, 2005-ben Pilisszentkereszten Filippinyi 

Gábor [Főépítészi Életmű Díj] és Virányi István, 2006-ban Túristvándiban dr. 

Schneller István [Főépítészi Életmű Díj] és Béres István, 2007-ben Pápán dr. Tóth 

Zoltán [Főépítészi Életmű Díj] és Salamin Ferenc, 2008-ban Mosonmagyaróváron 

dr. Aczél Péter [Főépítészi Életmű Díj] és Berényi András, 2009-ben 

Hajdúböszörményben Makovecz Imre DLA [Főépítészi Életmű Díj, † 2011. 09. 

27.], Boruzs Bernát [Főépítészi Életmű Díj] és Csík Edina, 2010-ben Pakson Jeney 

Lajos DLA [Főépítészi Életmű Díj, † 2014. 08.18.] és Horváth András, 2011-ben 

Balatonfüreden Turi Attila és Sári István [Főépítészi Életmű Díj], 2012-ben Makón 

Csernyus Lőrinc és Patkó Sándor [Főépítészi Életmű Díj, † 2012. 11. 17.], 2013-

ban Nagykőrösön Arató András István [Főépítészi Életmű Díj], Páli Zsuzsanna 

[Főépítészi Életmű Díj, † 2017.05.12.] és Pataki Ferenc, 2014-ben Szentgotthárdon 

Keresztes Sándor [Főépítészi Életmű Díj], dr. Farkas Gábor DLA [Főépítészi 

Életmű Díj] és Papp Zoltán Tamás, 2015-ben Miskolcon Arató György [Főépítészi 

Életmű Díj], Bodonyi Csaba DLA [Főépítészi Életmű Díj] és Zsigmond László, 

2016-ban Kecskeméten Rátkai Attila [Főépítészi Életmű Díj], András István és 

Varga Csaba vehették át a díjat. 

 

A 2017. évi díjazottak:  

 

PHILIPP FRIGYES okl. építészmérnök 

25 évig Vác, majd Hatvan, jelenleg Esztergom és Kismaros főépítésze. 

"FŐÉPÍTÉSZI ÉLETMŰ DÍJ"-ban részesült 30 éves főépítészi munkásságáért, 

amely számára hivatás, tervező, alkotó munka. 1995-ben tagja volt a Főépítészi 

Statútum Bizottságnak, 1996-ban ő szervezte meg Vácott az I. Főépítészi 

Konferenciát, az Országos Főépítészi Kollégium elnökeként is sokat tett a 

főépítészségért. Munkája során mindig nagy hangsúlyt kapott az értékalapú 

szemlélet, a komplex gondolkodás, miszerint a főépítészek a területfejlesztéssel, a 

területrendezéssel, a településfejlesztéssel, a településrendezéssel, illetve az épített 

környezet alakításával és annak védelmével is foglalkoznak. A nevelés és oktatás 

terén is komoly érdemeket szerzett, egyik szakmai kidolgozója volt a főépítész 

szakmérnök képzésnek. 
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2017. SZEPTEMBER HÍREK 

 

JÁNOSI JÁNOS építészmérnök 

korábban Aszód, jelenleg Szada és Szokolya főépítésze 

"AZ ÉV FŐÉPÍTÉSZE DÍJ"-ban részesült magas szinten művelt, építészi 

hivatáshoz szervesen kapcsolódó főépítészi munkásságáért, amelyet több mint 

huszonöt éve példamutatóan végez. A minőség és az érték kiemelésével működik 

együtt a település lakóival, épít közösséget és építészeti környezetet. Településein 

gyakorló építészként is példát ad a településrendezéstől a térbútorok 

megtervezéséig, a részletek és az ornamentika kialakításáig terjedően. 

 

MEZEI LÁSZLÓ okl. építészmérnök 

korábban Veszprém, jelenleg Pápa és Várpalota főépítésze 

"AZ ÉV FŐÉPÍTÉSZE DÍJ"-ban részesült több mint másfél évtizedes 

önkormányzati, valamint állami főépítészi munkásságáért, amely feladatokat magas 

szinten látja el, jelentős szerepet vállal az épített környezet kulturált kialakításában 

főépítészként és tervezőként egyaránt. Aktív szakmai közéletet folytat, tapasztalatait 

megosztva önzetlenül segíti a régióban, a megyében a települési főépítész 

kollégákat a problémák megoldásában, az életszerű javaslatok kidolgozásában.      

 A Díjakat Tatán, 2017. augusztus 24-én a XXII. Országos Főépítészi 

Konferencián ünnepélyes keretek között adta át Michl József, Tata város 

polgármestere, Salamin Ferenc, az Országos Főépítészi Kollégium elnöke és Kiss 

Zsolt, Tata város főépítésze. 

 

 
    Mezei László, Philipp Frigyes, Jánosi János  

 

Országos Főépítész Kollégium 
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2017. SZEPTEMBER HÍREK 

 

Egyéni HILD JÁNOS DÍJ adományozása 2017 

 

                                                                  
 

 

 

********************************************** 

 

FELHÍVÁS 2017. ÉVI ÉPÍTŐIPARI NÍVÓDÍJ PÁLYÁZATRA 

 
A kiemelkedő építészeti-műszaki színvonalon megvalósított építmények: épületek, 

műtárgyak és épületegyüttesek (továbbiakban együtt: építmények), illetve az 

ezekben közreműködő szervezetek pályázat útján történő szakmai elismerésére 

az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége (ÉVOSZ) és az Építéstudományi 

Egyesület (ÉTE) 1999-ben 

Építőipari Nívódíjat  
 

alapított, amelyhez idő közben további szakmai szervezetek, így a pályázat 

lebonyolítását vállaló Építőipari Mesterdíj Alapítvány Kuratóriuma, 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, az MTF Közműtechnológiákért 

Egyesület és a Közlekedéstudományi Egyesület is csatlakoztak. Az Alapítók és a 

Csatlakozók a hazai építési szakma meghatározó részét képezik, az általuk évente 

odaítélt Építőipari Nívódíj ezért kiemelkedő szakmai elismerésnek tekintendő, 

amelyet ezáltal valóban „a szakma adományoz a szakmának”. 

 

A 2017-i évi Építőipari Nívódíjra jelen pályázati kiírás alapján, az itt megjelölt  

építmény-kategóriákban lehet jelentkezni. 

 

Az Építőipari Nívódíj a létrehozott építményt és annak megvalósítási folyamatát 

komplex módon értékeli. Ennek megfelelően a benyújtott pályázatok bírálata az 

adott építmény általános építészeti-műszaki értékelésére, a megvalósítás műszaki-

technikai színvonalának megítélésére, gazdaságossági kérdéseire és a 

közreműködők: beruházó, tervező, kivitelező együttműködésének minősítésére 

tejed ki (bírálati szempontok). 

A Tatán tartott XXII. Országos 

Főépítészi Konferencián adták át 

az egyéni Hild János díjat  

 

Bernáth Mihály részére.  

 

A Magyar Urbanisztikai Társaság 

részéről Szkordilisz Flóra és 

Körmendy Imre nyújtotta át az 

elismerést. 
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2017. SZEPTEMBER HÍREK 

 

Pályázati feltételek: 

 

A 2017. évi Építőipari Nívódíjra 2014. január 1. és 2016. december 31. között 

használatbavételi engedélyt kapott, 100 MFt nettó beruházási értéket meghaladó 

építménnyel lehet pályázni. Pályázat benyújtására az adott építmény létrehozásában, 

érdemben közreműködő építtető, beruházó, tervező, kivitelező vállalkozó egyaránt 

lehet, a többi közreműködő írásbeli hozzájárulásával (továbbiakban: Pályázó). A 

pályázóknak az Építőipari Mesterdíj Alapítvány Kuratóriumától a 06-30-525-1300 

telefonon, e-mailen: (mesterdij@mesterdij.hu) kért, vagy az Internetről 

(www.mesterdij.hu) letöltött űrlap kitöltésével és az ott meghatározott mellékletek 

csatolásával kell jelentkezniük. Csatolni kell továbbá az építtető, az engedélyezési 

tervdokumentációt készítő tervező és az üzemeltető véleményezését, valamint az 

eredményhez meghatározó módon hozzájárult és a pályázó által kiválasztott három 

alvállalkozó kivitelező nyilatkozatát is, amiben kijelentik, hogy hozzájárulnak a 

pályázathoz és a feltételeket magukra nézve is kötelezőnek ismerik el. 

 

A jelentkezési díj 260.000 Ft+ 27% ÁFA, melyet a 10200940-22016209-00000000 

sz. számlára kell befizetni. 

 

A pályázati dokumentációkat legkésőbb 2017. szeptember 15.-én 16.00 óráig az 

Építőipari Mesterdíj Alapítvány Kuratóriumának címére (1013 Budapest, Döbrentei 

tér 1. V.em.503.) személyesen lehet eljuttatni, vagy ugyanezen időpontig a fenti 

címre postán lehet feladni (utóbbi esetben a feladóvevény másolatának egyidejű 

elektronikus úton történő megküldésével). 

 

Az Építőipari Nívódíj építmény-kategóriái: 

 

- többlakásos lakóépület,  

- középület, melyeket a Bíráló Bizottság a benyújtott pályázatok, és a pályázó 

javaslatainak figyelembe vételével kategorizál: például irodaépület, 

kereskedelmi és vendéglátó építmény, sport- és szabadidős építmény, 

egészségügyi és egyéb középület,  

- ipari és energetikai építmény,  

- mezőgazdasági építmény, 

- műemlék helyreállítás, építmény rehabilitáció, 

- közlekedési létesítmény, 

- komplex infrastrukturális létesítmény, 

- környezetvédelmi és vízügyi létesítmény. 

 

A pályaművek elbírálását a kiíró szervezetek képviselőiből álló független, az adott 

témakörben jártas, elismert szakemberek végzik (Bíráló Bizottság). A Bíráló 

Bizottság meghatározott ügyrend szerint eljárva, a benyújtott pályázati anyag -, 

illetve a pályázóval egyeztetett időpontban történő helyszíni bejárások alapján 

értékeli a pályázatokat. 

 

 

mailto:mesterdij@mesterdij.hu
http://www.mesterdij.hu/
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2017. SZEPTEMBER HÍREK 

 

A Bizottság – általános esetben – építmény-kategóriánként egy-egy Építőipari 

Nívódíjat ítél oda, melytől indokolt esetben eltérhet. Emellett lehetősége van arra 

is, hogy egyes pályázott építményt, illetve az ebben közreműködőket Elismerő 

Oklevélben részesítse. A Pályázó azzal, hogy a kiírás feltételeit elfogadta, a Bíráló 

Bizottság döntésének is aláveti magát. A bírálatról készült jegyzőkönyvek nem 

nyilvánosak, a Pályázó azonban kérheti az őt érintő jegyzőkönyvrész megismerését. 

A bírálati jegyzőkönyveket a Bizottság titkára archiválja.  
 

Az Építőipari Nívódíjat – építmény kategóriánként odaítélt – Tanúsító Oklevél és 

a Pályázó kérelmére és költségére elkészített, az építményen elhelyezendő művészi, 

bronzkeretes réztábla jeleníti meg. A táblán az építmény megnevezése mellett az 

építtető, a beruházó, a tervező, a kivitelező vállalkozó (fővállalkozó, 

generálvállalkozó), illetve az általa megnevezett legfeljebb három - a kivitelezésben 

érdemi munkát végzett - közreműködő alvállalkozó kivitelező és mindezeknek a 

létesítmény megvalósulását közvetlenül irányító helyi vezetői is feltüntetése 

kerülnek. 
 

Az Építőipari Nívódíj odaítélésével egyidejűleg a kiemelkedő munkát végző felelős 

műszaki irányítók részére – különdíjként - a Magyar Mérnöki Kamara Építési 

Tagozata Építési Alkotói Díjat, a Magyar Építész Kamara Sándy Gyula Díjat, a 

Magyar Épületgépészeti Koordinációs Szövetség épületgépészeti díjat is 

adományoz. A díjazottak kiválasztásában a Bíráló Bizottság véleményezőként 

működik közre. 
 

A 2017. évi pályázat eredményét a Bíráló Bizottság elnöke (illetve megbízottja) 

ünnepélyes keretek között, szakmai rendezvény keretében hirdeti ki (előre láthatóan 

december hó folyamán) és ugyanekkor adja át az Építőipari Nívódíj Tanúsító 

oklevelét, illetve az Elismerő Okleveleket. Az Építőipari Nívódíj feljogosítja a 

díjazott szervezeteket, hogy a díj logóját (emblémáját) három éven keresztül 

kiadványaikon, illetve levelezéseiken szerepeltessék. Lehetőség van arra is, hogy a 

díjazottak az eredmény kihirdetését követően saját költségükre Építőipari Nívódíj-

érmet rendeljenek a művésztől. 
 

Az Építőipari Nívódíjat megjelenítő bronzkeretes réztáblának az építményen 

történő elhelyezésére ünnepélyes keretek között a döntést követő év első felében 

(2018. első hónapjaiban) kerül sor, ennek engedélyezését, megszervezését és 

költségeit a díjazottnak kell vállalnia. 
 

A pályázati dokumentációt a Pályázó az eredmény kihirdetését követő hat hónapon 

belül a titkárságtól - előzetesen telefonon egyeztetett időpontban - visszakérheti. 
 

Várjuk a jelentkezéseket! 

 

Az Alapítók és Csatlakozók nevében és felhatalmazásukkal: 

Pallay Tibor 

az Építőipari Mesterdíj Alapítvány Kuratóriumának 

elnöke 
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2017. SZEPTEMBER HÍREK 

 

FELHÍVÁS GÁBOR DÉNES DÍJRA 

 

A NOVOFER Alapítvány – szakmai-erkölcsi támogatói között tudva a 

szakminisztériumok és az MMK, továbbá az MTA, az SzTNH, az MGyOSz, a 

VOSZ, a MISz, a MKIK és a Magyar Mérnökakadémia vezetőit – immár 29. 

alkalommal hirdeti meg a Gábor Dénes-díj felterjesztési felhívását, mely az 

innovációs folyamatban alkotó módon résztvevő szakemberek fokozott erkölcsi 

elismerését célozza.  

 

A Díjra az, a jelenleg is tevékeny, az innovációt aktívan művelő, Magyarországon 

élő, magyar állampolgárságú, valamint a határainkon túl élő, magyar nemzetiségű, 

magyarul tudó, kreatív, innovatív szellemű kutató, fejlesztő, feltaláló, egyetemi 

vagy főiskolai oktató, műszaki-gazdasági vezető, vállalkozó jelölhető, aki a 

gazdasági vagy tudományos élet bármely szakterületén (életminőség, 

energiagazdálkodás, gépjárműipar, felsőoktatás, infokommunikáció, informatika, 

ipar, környezetvédelem, közlekedés, logisztika, mezőgazdaság, szolgáltatás, 

vízgazdálkodás, …) a Jelölő (felterjesztő) megítélése szerint; 

- kiemelkedő tudományos, kutatási-fejlesztési tevékenységet folytat;  

- jelentős, a gyakorlatban az elmúlt 5 évben bevezetett, konkrét tudományos és/vagy 

műszaki-szellemi alkotást hozott létre;  

- innovatív tevékenységével hozzájárult a környezeti értékek megőrzéséhez, a 

fenntartható fejlődéshez. 

 

A felhívás, az adatlap, a tudnivalókat tartalmazó részletes ismertető a 

http://www.gabordenes.hu/ internet címen megtalálható, onnan letölthető. 

 

A tájékoztatóból többek között megismerhető, hogy   

- kik jelölhetők, vagy kik nem jelölhetők a díjra; 

- kik lehetnek, vagy kik nem lehetnek jelölők/felterjesztők;  

- mi a jelölés (előterjesztés) megkívánt tartalma; 

- meddig, hová és hány példányban kell a jelöléseket küldeni; 

- kik lehetnek, vagy nem lehetnek ajánlók; 

- kik döntenek a jelölésekről; 

- melyek az értékelés szempontjai; 

- mikor és hogyan értesülnek a jelölők és a díjazottak az eredményről. 

 

A jelölést (előterjesztést) mind elektronikusan (alapitvany@novofer.hu), mind 

papíralapon (1112 Budapest, Hegyalja út 86.) be kell nyújtani. 

 

Az elektronikus jelölés beküldési, a papíralapú jelölés postára adási 

határideje: 2017. október 10. Eredményhirdetés és díjátadás: 2017. december 

 

A Gábor Dénes-díjak ünnepélyes átadásának helyszíne 2005 óta a Parlament 

Felsőházi terme. 

Prof. Gyulai József kuratóriumi elnök és  

Kosztolányi Tamás titkár 

http://www.gabordenes.hu/

