 Varga Mihály Nemzetgazdasági Miniszter az Építők Napja
alkalmából miniszteri elismerő oklevelet adományoz:
Juhász-Sala Péter részére
Okleveles építészmérnök, a Magyar Építész Kamara tagja. 2004 óta
igazságügyi szakértő, a TSZSZ munkájában a kezdetektől részt vesz.
Építésügyi szakterületen kiemelkedően sok szakértői eljárásban volt az
eljáró szakértői tanács tagja vagy elnöke.
Báthory Sándor részére
Okleveles szerkezetépítő mérnök, okleveles magasépítő mérnök, a
Magyar Építész Kamara tagja. 1997 óta igazságügyi szakértő, a
kezdetektől a TSZSZ tagja. A Hajdú-Bihar Megyében és környékén indult
szakértői eljárások nagy részében a szakértői tanács elnökeként vagy
tagjaként vett részt.
Benedek Károly részére
Okleveles építőmérnök, a Mérnöki Kamara tagja. 1982 óta igazságügyi
szakértő, a TSZSZ munkájában az indulás óta részt vesz. Közlekedési és
vízépítési szakterületen számos feladatot vállalt az eljáró szakértői
tanácsok tagjaként vagy elnökeként.
Bodnár Gyula részére
Bodnár Gyula mint vezető tervező hosszú évek óta összetett, nagy
projektek tervezője. Kiemelten nagy tapasztalattal rendelkezik speciális
igényű terek illetve épületek gépészeti tervezésével úgy, mint tisztaterek,
egészségügyi intézmények, robbanásveszélyes terek, ipari létesítmények.
Nevéhez fűződik többek között a Bajai, a Gyulai kórház komplett
épületgépészeti rendszerének, a TEVA Gyógyszergyár számos
robbanásveszélyes és tisztatéri üzemének tervezése, a debreceni
repülőtéren kialakított Intermodális Innovációs és Inkubációs Központ,
energetikai rekonstrukciós tervek a Hajdú-Bihar Megyei illetve Borsod Abaúj - Zemplén Megyei rendőr örsökön. Nagy tapasztalatával
rendszeresen támogatja a Debreceni Egyetem műszaki karának hallgatóit
külső konzulensként és szakdolgozat elbírálóként.
Bődi Gergely részére
Építőmérnök, a Mérnöki Kamara tagja. 1990 óta igazságügyi szakértő.
Szakterületei: építési beruházás; építési szakipar; építőanyag-ipar;
építési szerelőipar. A TSZSZ munkájában az indulás óta részt vesz.
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Cseh-József Gabriella részére
A Magyarországi EPS Hőszigetelőanyag Gyártók Egyesületének korábbi
elnöke. 26 éve dolgozik a Dunastyr Zrt. munkatársaként műszaki
menedzser beosztásban. Mind társadalmi megbízatásában, mind napi
munkájában elsődleges céljának tekinti az épületek hatékony
hőszigetelését. Ennek érdekében - különös tekintettel a 2020 után életbe
lépő hőtechnikai előírásokra - új anyagok és módszerek minél szélesebb
körű ismertetésén dolgozik.
Duda Lajos részére
Építészmérnök, gazdaságszervező szakmérnök, a Magyar Építész Kamara
tagja. 1994 óta igazságügyi szakértő. Szakterületei: építési beruházás;
építéstechnológia; épületszerkezet; ingatlan-értékbecslés. Kezdetektől a
TSZSZ szakértő tagja. Számos feladatban működött közre az eljáró
szakértői tanács elnökeként vagy tagjaként.
Dr. Dudás Zsuzsanna részére
Okleveles építőmérnök, a Mérnöki Kamara tagja. 2002 óta igazságügyi
szakértő, a TSZSZ munkájában a kezdetek óta részt vesz. Építésügyi
szakterületen több szakértői eljárásban működött közre a szakértői
tanácsok tagjaként és elnökeként.
Gyulainé Papercska Magdolna részére
1981 óta dolgozik a STRABAG Építő Kft.-nél. Munkába állása óta tagja a
szakszervezetnek. 2007 novemberében a szakszervezet titkárává és az
üzemi tanács elnökévé választották. Azóta eredményesen képviseli a
munkavállalók érdekeit, javítja azok élet- és munkakörülményeit. Az
Üzemi Tanács elnökeként tagja a STRABAG-SE nemzetközi üzemi
tanácsának is. 2009-től a STRABAG-SE munkavállalói képviselőjeként a
Felügyelő Bizottság tagja. 2010-től a Magyar Szakszervezeti Szövetség
Női Választmányának tagjaként tevékenykedik a munkavállaló nők
helyzetének jobbításáért.

Fischer Tamás részére
Okleveles épületgépész mérnök, a Mérnöki Kamara tagja. 2009 óta
igazságügyi szakértő, a kezdetektől a TSZSZ tagja. Épületgépészeti
szakterületen kiemelkedően sok szakértői eljárásban vett részt országos
szinten a szakértői tanács elnökeként vagy tagjaként.
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Kelemen László részére
Okleveles építőmérnök. Tagja a Magyar Építész Kamarának valamint a
Mérnöki Kamarának. 2000 óta igazságügyi szakértő, a kezdetektől a
TSZSZ tagja. Építésügyi szakterületen kiemelkedően sok szakértői
eljárásban vett részt a Nyugat-Dunántúli régióban a szakértői tanács
tagjaként vagy elnökeként.
Kemény-Beke Ádám részére
Kemény-Beke Ádám az 1960-as évek végén kezdte szakmai
tevékenységét a Hajdú-Bihar Megyei Beruházási Vállalatnál, mint
beruházás előkészítő és műszaki ellenőr. Munkája elismeréseként 1980ban főmérnöknek nevezték ki. A 80-as évek végén a Beruházási Vállalat
egyesült a Hajdú-Bihar Megyei Tanácsi Tervező Vállalattal, ahol tovább
folytatta főmérnöki tevékenységét. Ezen időszak alatt szakmai
irányításával számos középület és lakótelep épült a megyében. 1991-ben
alapította a Kem-Ber Beruházó-Tervező és Kereskedelmi Kft.-t, melynek
2015-ig, nyugdíjba vonulásáig volt ügyvezetője. Nyugdíjasként jelenleg is
szakértői és műszaki ellenőri tevékenységet folytat. Az elmúlt közel 30
évben számtalan nagy léptékű beruházáson - például Debreceni
Nagyerdei Stadion – dolgozott.
Kékesy Péter részére
Okleveles építészmérnök. 2004 óta a Baumit Kft. alkalmazástechnikai
vezetője, termékmenedzser. Tevékenységének súlypontjában a minőségi
homlokzati hőszigetelő rendszerek fejlesztése és szakszerű kivitelezése
áll. Számos szakcikk szerzője, hosszú évek óta rendszeresen tart
előadásokat a homlokzati hőszigetelő rendszerek témakörében
konferenciákon, a Magyar Építőkémia és Vakolat Szövetség által
szervezett továbbképzéseken és meghívott előadóként felsőoktatási
intézményekben.
Kocsis Lajos részére
Az Ajtó-Ablak Egyesületnek megalapítása óta közreműködő tagja,
megbízott képviselő, több mint 10 éve elnökségi tag. A Minőségi Magyar
Ablakgyártók Egyesületének megalapítása óta alelnöke. Ebben a
minőségében, egyetemi oktatás keretin belül részt vett a korszerű
nyílászárók széleskörű megismertetésében. Közreműködött a Nyílászáró
és árnyékolástechnikai szerelő OKJ képzés tananyagának és
vizsgakérdéseinek kidolgozásában.
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Kovács Gábor részére
Építészmérnök, a Magyar Építész Kamara tagja. 2004 óta igazságügyi
szakértő. A TSZSZ munkájában kezdetektől aktívan részt vesz,
építésügyi szakterületen.
Langschadl János részére
40 éve dolgozik a tégla- és cserépiparban. A Tondach Magyarország Zrt.
cserépgyártásért felelős vezetője. Elhivatottságát legjobban az ő ötlete
nyomán megfogalmazott küldetésnyilatkozat mutatja be: „Küldetésünk
úgy dolgozni és olyan termékeket előállítani, hogy méltók legyünk
elődeinkhez, akiknek munkájából száz éve építjük Magyarországot.
Célunk, hogy munkánk segítse az utánunk jövő generációkat a következő
száz évben is otthonaik megteremtésében, és Európa építésében.”
Dr. Magyar Zoltán részére
Okleveles gépészmérnök, okl. fűtéstechnikai szakmérnök, Key account
manager. A Pécsi Tudományegyetem, Pollack Mihály Műszaki és
Informatika Kar Épületgépészeti Tanszékének, majd a Budapesti Műszaki
Egyetem Épületenergetikai tanszékének vezetője. A Comfort Consulting
Kft. tulajdonosa és ügyvezető igazgatója, az Európai Épületgépész
Egyesületek Szövetségének alelnöke, valamint az Építéstudományi
Egyesület alelnöke, továbbá az Épületgépészeti Szakosztály elnöke. Az
Amerikai
Épületgépész-mérnökök
Egyesületének
tagjaként
fáradhatatlanul dolgozott az épületenergetika hazai és nemzetközi
eredményeiért.
Mihálffy Gábor részére
1974-től az ÁÉTV statikus tervezője, majd vezető tervezője volt. 1993
óta a FŐBER munkatársa, korábban vezető mérnök, jelenleg
projektvezetői
beosztásban.
Számtalan
létesítmény
jelzi
eredményességét, magas szakmai tudását. Szakmai munkája mellett
emberi magatartása is kiemelkedő, közösség formáló. Áldozatkész,
eredményes társadalmi munkát végez úgy az ÉVOSZ-ban mind a szakmai
kamarákon belül.
Náray Balázs részére
Az építési ágazat érdekében végzett kiemelkedő szerkesztői, riporteri
munkássága, széleskörű társadalmi tevékenysége elismeréseként.
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Pánger László részére
Hosszú szakmai pályafutása kezdetén a kazángyártásban dolgozott
fejlesztő mérnökként. Később számos épületgépészeti és iparitechnológiai rendszer létesítését és energiahatékonysági korszerűsítését
végezte tervezőként és kivitelezőként. Munkája során kiemelkedően
elkötelezett volt a minőségi szemlélet, a magas szakmai színvonal és a
vállalkozói tisztesség értékei mellett. Több mint tíz éve a Magyar
Épületgépészek Szövetségének alelnökeként önzetlenül dolgozik a
szakma fejlődéséért.
Pilvein Balázs részére
Az építőipar területén talán legfontosabb tulajdonságokkal rendelkezik:
precizitás, alázat és nagyfokú minőségorientáltság. A CEU belvárosi új
campus épülete kivitelezési munkáinak elsőszámú helyszíni irányítója
volt. Számos komoly ipari beruházáson képzi, tanítja kollégáit, szolgálja
ki a beruházókat.
Pintér Balázs részére
Az építési ágazat érdekében végzett kiemelkedő újságírói munkássága,
széleskörű társadalmi tevékenysége elismeréseként.
Poros Gyula részére
Okleveles szerkezetépítő mérnök, okleveles mérnök közgazdász, tagja a
Mérnöki Kamarának és a Magyar Építész Kamarának is. 1997 óta
igazságügyi szakértő, a kezdetektől részt vesz a TSZSZ munkájában.
Építésügyi és közlekedési szakterületeken számos TSZSZ eljárásban vett
részt a szakértői tanács tagjaként vagy elnökeként.
Sápi István részére
Mint kivitelező kiemelkedően eredményesen hozzájárult az iparág
sikeréhez. Egyénisége kiváló példája annak, hogy tehetséggel és
szorgalommal miként lehet valaki kétkezi munkásból kivitelezéseket
irányító felelős vezető. Legfontosabb munkái az üvegolvasztó kemencék
olvadt üveg tartalmának leeresztése, kemencék tűzálló falazatának
átépítése, acélszerkezetének gyártása, szerelése, kemencék technológiai
berendezéseinek
gyártása,
szerelése
és
karbantartása
volt.
Tevékenységét nemcsak a hazai üveggyárakban övezte nagy
megbecsülés, hanem számtalan külföldi létesítményen öregbítette a
magyar munkaerő jó hírnevét.
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Szűcs Csaba részére
Kiváló emberi és vezetői tulajdonságokkal rendelkezve dolgozik az
építőiparban építésvezető, főépítésvezető munkakörben. Az elmúlt
években közel 30 közvetlen kollégájával és több száz dolgozó munkáját
irányítva építették meg a Sorsok Háza múzeumot és a Dagály (Duna)
Arénát. A Market Zrt. kiváló oktatója, sok pályakezdő kolléga munkáját
segítette, indította el.
Szvoboda Péter részére
Okleveles épületvillamosítási üzemmérnök, világítástechnikai szaküzemmérnök, a Mérnöki Kamara tagja. 2013 óta igazságügyi szakértő, a
kezdetektől részt vesz a TSZSZ munkájában. Épületvillamosság
szakterületen számos TSZSZ eljárásban vett részt az ország egész
területén a szakértői tanács tagjaként vagy elnökeként.
Téglás András Sándor részére
Építőmérnök, a Mérnöki Kamara tagja. 2007 óta igazságügyi szakértő, a
TSZSZ munkájában a kezdetektől részt vesz. Építésügyi szakterületen,
különösen a Nyugat-Dunántúli régióban számos TSZSZ eljárásban vett
részt a szakértői tanács elnökeként vagy tagjaként
Valkony Károly Balázs részére
Okleveles építészmérnök, a Magyar Építész Kamara tagja. 2004 óta
igazságügyi szakértő, a TSZSZ munkájában a kezdetektől részt vesz.
Építésügyi szakterületen Csongrád Megyében és környékén számos
TSZSZ ügyben vett részt a szakértői tanács tagjaként vagy elnökeként
Vidovszky István részére
A hazai kőműves szakképzés színvonalának emelése érdekében kifejtett
kiváló szakmai munkája elismeréseként.
Zoltán Attila részére
Okleveles épületgépész mérnök, okl. klímatechnikai szakmérnök, EURO
MANAGER, EUR-ING Euromérnök. Mint az Országos Monitoring és
képesítő Testület ügyvezetője, a Hűtő- és Klímatechnikai Vállalkozások
Szövetségének főtitkára, elnöke, majd a Magyar Épületgépészeti
Koordinációs Szövetség elnöke, valamint a Magyar Mérnöki Kamara
Épületgépészeti Szakmai Tagozat Oktatási bizottságának tagja, valamint
a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara szakképzési szakértőjeként sokat
tett a szakma elismertetéséért.
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 Lázár János Miniszterelnökséget vezető Miniszter az Építők
Napja alkalmából miniszteri elismerő oklevelet adományoz:
Bakos László részére
Építészmérnök, statikus, az 1970-es, 80-as években a Veszprém megyei
Állami Építőipari Vállalatnál kezdett dolgozni, néhány éves tervező
vállalati gyakorlattal. Jelentős szerepe volt a vállalat előregyártási
tevékenységében. Közéleti ember, szakértő. Az ÉTE veszprémi
szervezetének működésében aktív szerepet vállal, de az egyesületi
munka mellett a Mérnöki Kamarában is dolgozik, segítve a két szervezet
egyre harmonikusabb együttműködését.
Bálint Péter részére
Bálint Péter munkássága során több alkalommal töltött be meghatározó
pozíciót a kivitelező építőiparban, legutóbb az ARCADOM Zrt.
vezérigazgatójaként. 15 éve elnökségi tag a Magyar Mérnöki Kamara
Építési Tagozatában. Korábban a Minősítő Bizottság vezetője volt,
jelenleg a jogosultságok megadhatóságával kapcsolatos szakmai
felülvizsgálatában vállal szerepet, illetve több éve végzi a jogosultságok
megszerzéséhez szükséges szakmai vizsgáztatást.
Dr. Dalmy Dénes részére
Dr. Dalmy Dénes eddigi pályafutása alatt átfogó mérnöki-szakmaitudományos munkássággal rendelkezik. Egyaránt végzett kivitelezői,
tervezői,
oktatási
és
kamarai
tevékenységet.
Mérnöki oklevelét az Építőipari és Közlekedési Műszaki Egyetemen 1962ben, műszaki doktori címét 1974-ben szerezte meg. 54 éve kivitelezőként
mélyépítési létesítményeket épített (többek között Záhony, Fényeslitke,
Budapesti METRO). Részt vett nagy hidak építésében (p. Megyeri,
Pentelei). 2002-től a Propontis Kft. ügyvezetőjeként magas és
mélyépítési szerkezetek tervezését, szakértését végzi. A Magyar Mérnöki
Kamara alapító tagja. 2008-2016 között az MMK Tartószerkezeti Tagozat
elnökeként a korábbi MSZ szabványsorozatot leváltó új Eurocode
szabványok (MSZ EN) ismertetése érdekében mintegy 14 könyv,
példatár, szabványmagyarázat írását, kiadását irányította szervezte meg.
Dalmy Dénes kiemelkedő munkássága meghatározó jelentőségű a
magyar tartószerkezeti tervezés területén, mely alapján méltán
kiérdemelte a miniszteri elismerést.
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Frey Lajos részére
Az Építéstudományi Egyesület Építéskivitelezési Szakosztályának elnöke,
melyet megválasztása óta eredményesen vezet. Sikeresen szervez
szakmai programokat, így pl. épületbejárásokat, épületlátogatásokat,
konferenciákat, szakmai fórumokat. Fáradhatatlanul dolgozik az
egyesület fiatalításán.
Grobál Károly részére
Grobál Károly több mint 40 éve dolgozik az építőipar területén. A
Merkbau Kft-nél több mint 25 éve rendületlenül végzi feladatait.
Kezdetben vasbetonszerelőként, majd pályamódosítása után hosszú
évekig telepvezető helyettesként, az elmúlt 5 évben pedig
telepvezetőként járul hozzá a cég sikeres működéséhez. Feladatai közé
tartozik többek között a szállítmányszervezés, kivitelezésekhez szükséges
eszközök biztosítása, a telephelyen történő betonacél előre gyártása,
valamint az asztalos üzem működésének koordinálása. Munkásságát
lelkiismeretesség, segítőkészség, következetesség és a minőségre való
törekvés jellemzi.
Dr. Kiss Jenő részére
Dr. Kiss Jenő, mint a Magyar Mérnöki Kamara Építési Szakmai
Tagozatának elnöke, aktívan támogatja az Építőipari Nívódíj
adományozását kezelő Építőipari Mesterdíj Alapítvány működését.
Személyesen is részt vesz a munkában és sok évtizedes tapasztalatával
és szakmai tekintélyével dolgozik a magyar építőiparban elért kiemelkedő
teljesítmények elismertetéséért, annak közkinccsé tételéért és
népszerűsítéséért.
Ratskó István részére
Építőmérnöki diplomájának megszerzése után a Hídépítő vállalatnál
dolgozott, később több építőipari cégnél volt vezető beosztásban, majd
1998-ban feleségével együtt megalapította a kizárólag hidegburkolással
foglakozó cégét, mely lassan húsz éve dinamikusan fejlődő, piacvezető
erő lett! Az évek során három Építőipari Nívódíjat és egy elismerő
oklevelet kapott valamint a Mapei Kft. tiszteletbeli Mesterek Mestere.
Munkásságát lelkiismeretesség, segítőkészség, következetesség és a
minőségre való törekvés jellemzi. Magas színvonalú munkavégzésével, jó
szervezőképességével eredményesen járul hozzá a Merkbau Kft.
sikerességéhez.
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Szalai Levente részére
Szalai Levente 16 éven keresztül a nemzetközi Construma,
Hungarotherm, Hoventa, Otthondesign szakkiállítások felelős szervezője,
12 évig a Construma építőipari szakkiállítás igazgatója volt. Jelenleg a
Construma szakkiállítás fővédnöke. Részt vett az építési ágazathoz
tartozó vállalkozások kapcsolatrendszerének és nemzetközi üzleti
kapcsolatainak erősítésében. Az ágazat érdekében külföldi akvizíciós és
lobby tevékenységet végzett Európa számos országában. Az építésügyi
és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlók tevékenységét
színvonalasan mutatta be. A szakma részére segítséget nyújtott mind a
tervező, szakértő mérnökök, mind a kivitelezők számra, bemutatók és
továbbképzések szervezésével. Jelenleg az Épületszigetelők, Tetőfedők
és Bádogosok Magyarországi Szövetségének ügyvezető igazgatója.
Dr. Temesvári Jenő részére
Dr. Temesvári Jenő pályafutása kezdete óta az építőiparban dolgozik. Fő
területe a műszaki-jogi szabályozás. Megszűnéséig az Építésügyi és
Városfejlesztési Minisztériumban, később pedig több mint 20 évig az
Építésügyi
Minőségellenőrző
Intézetből
kivált
ÉMI-TÜV-Südnél
tevékenykedett. A Magyar Mérnöki Kamara, valamint az Anyagmozgató
gépek, Építőgépek és Felvonók Szakmai Tagozatnak alapító tagja.
Kezdettől fogva részt vesz a Minősítő Testület munkájában, melynek
2009 óta az elnöke.
Tuczai Attila részére
Tuczai Attila az épületgépész szakma meghatározó tervezője. Pályafutása
során számos kiemelkedő létesítményt tervezett. A szakember
utánpótlást és a fiatal mérnökök támogatását elsődleges céljának tekinti.
Tervei több pályázaton nyertek díjakat. Szakmai munkáját több díjjal is
elismerte az épületgépész társadalom. Szűkebb környezetében és
országos szinten is nagy szakmai elismerésnek örvend. A Veszprém
Megyei Kamarának alapításától tagja, az épületgépész szakcsoport
elnöke.
 Dr. Pintér Sándor, Magyarország Belügyminisztere az
építők napja alkalmából miniszteri elismerő oklevelet
adományoz
 A kivitelezés, tervezés, szakértés területén végzett kimagasló
színvonalú szakmai tevékenysége elismeréséül
Andó Mihály úrnak,
az Alsó- Tisza- vidéki Vízügyi Igazgatóság osztályvezetőjének.
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 Az értéknövelő felújításokkal kapcsolatos tervezési és
generálkivitelezési, beruházási feladatok ellátása során
végzett kimagasló szakmai tevékenysége elismeréséül
Boda Balázs úrnak,
a KAVÍZ Kaposvári Víz- és Csatornamű Kft. vízellátási főmérnökének.
 A hazai vizeken a hosszirányú átjárhatóságot biztosító
létesítmények fejlesztése, valamint a Kiskörei Vízlépcső
Hallépcső megtervezése során végzett kimagasló szakmai
tevékenysége elismeréséül
Dunai Ferenc úrnak,
az
Észak-Dunántúli
Vízügyi
Igazgatóság
árvízvédelmi
és
folyamszabályozási osztályvezetőjének.
 A Kis Delta árvízcsúcs-csökkentő tározó korszerűsítése,
valamint az építőipari nívódíjas beeresztő műtárgy műszaki
ellenőrzése során végzett kimagasló szakmai tevékenysége
elismeréséül
Sándor László úrnak,
a REVIVO Kft. építőmérnökének.
 Több mint három évtizedes kimagasló szakmai tevékenysége
elismeréséül
ZSILÁK TAMÁS úrnak
a SWITELSKY Magyarország Kft. projektvezetőjének.
 Dr. Fazekas Sándor Földművelésügyi Miniszter az Építők
Napja alkalmából miniszteri elismerő oklevelet adományoz:
Dr. Csemniczky László részére
Közel öt évtizedes pályafutása során gyakorló földmérőként és egyetemi
oktatóként, több szakmai szervezet tisztségviselőjeként tette le
névjegyét. Másfél évtizedig gyakorló geodéta mérnökként dolgozott a
Kartográfiai Vállalatnál, majd a Budapesti Geodéziai és Térképészeti
Vállalatnál. 1982 és 2016 között a BME Általános- és Felsőgeodézia
Tanszékének adjunktusa. Fő oktatási területe a Közművek és
nyilvántartásuk, illetve Városirányítási és AM/FM információs rendszerek.
A MMK Földmérők és Térképészek Tagozatának, a későbbi Geodéziai és
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Geoinformatikai Tagozatnak alapító tagja, 6 éven keresztül elnöke,
később alelnöke. Széleskörű nemzetközi kapcsolatokat alakított ki. 1993tól az általa alapított DigiKom Geodéziai és Térinformatikai Kft.
ügyvezetője. Szakmai pályafutása során 32 magyar nyelvű és 14 idegen
nyelvű publikációja jelent meg.
Gilyén Elemér részére
Több évtizedes kiemelkedő szakmai munkát végzett számos
környezetvédelmi beruházás tervezése, építése és kivitelezése területén.
Felelős műszaki vezetőként irányított jelentős környezeti kármentesítési
munkákat. Közel három évtizedig aktív résztvevője volt az Aszódi
Veszélyeshulladéklerakó
és
Hulladékkezelő
létesítésének
és
üzemeltetésének is.
Kovács István részére
Közel négy évtizedes szakmai tevékenysége során a gyakorlati geodézia
szinte teljes vertikumán dolgozott. Részt vett építési geodéziai feladatok
elvégzésében,
közművezetékek
felmérésében,
nyilvántartások
létrehozásában, tervezési célú térképek készítésében. A földügyi
igazgatásban másfél évtizedet töltött földhivatali vezető munkakörben.
Megalakulásától fogva aktív tisztségviselője az MMK Geodéziai és
Geoinformatikai Tagozatának. Jelentős érdeme van abban, hogy
megújításra kerül a Mérnökgeodéziai szabályzat, s szintén részese volt a
geodéziai ajánlott díjszabás kidolgozásának. Előadóként részt vesz a
geodéziai tervezők és szakértők szakirányú továbbképzéseiben.
Dr. Németh László részére
Az MMK Erdőmérnöki, Faipari és Agrárműszaki Tagozat elnökhelyettese.
Meghatározó szerepet képvisel a tagozat munkájában, különösen a
továbbképzések szervezése és a faipari szakterület ismételt elismertetése
ügyében. Folyamatos kapcsolatot tart fenn és együttműködik a Soproni
Egyetem Simonyi Károly Karával, ahol a Kari Tanács valamint a Doktori
Tanács tagjaként a faipari mérnök utánpótlás biztosításában, az
oktatás/kutatás valamint a mérnök szakértői és tervezői tevékenységek
összehangolásában vesz részt. Számos szakfolyóiratban publikált,
szakkönyv szerzője és szakmai előadások résztvevője.
Németh Péter részére
A több mint 25 éve működő HORAÉP Kft. Győr-Moson-Sopron megye
építőiparának egyik jelentős szereplője. Tevékenységük felöleli az ipari,
mezőgazdasági és környezetvédelmi építési igényeket. A HORAÉP Kft.
korrekt partner, mind műszakilag, mind pénzügyileg.
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 Balog Zoltán az Emberi Erőforrások Minisztere az Építők
Napja alkalmából miniszteri elismerő oklevelet adományoz:

Bordács László részére
Több évtizede dolgozik kimagasló minőségben, egészségügyi területen,
építész, vezetőtervezőként. Munkásságát fémjelzi többek között a
szolnoki, a dunaújvárosi, és a győri kórház fejlesztése. Munkája mellett
részt vállal az Építéstudományi Egyesület Egészségügyi Szakosztályának
életében, odafigyel kollégáira, törődik az újabb generációik
boldogulásával és fejlődésével.
Kanosik Ilona részére
Több évtizede dolgozik kimagasló minőségben, egészségügyi területen,
orvostechnológus tervezőként. Munkásságát fémjelzi többek között a
győri, a kecskeméti, az egri kórház fejlesztése. Munkája mellett rész
vállal az Építéstudományi Egyesület Egészségügyi Szakosztályának
életében, áldozatosan vállal társadalmi célú feladatokat.

Dr. Simicskó István Honvédelmi Miniszter az Építők Napja
alkalmából:
 a Honvédelemért
adományozza:

Kitüntető

Cím

kettes

fokozatát

Dr. Káldi Zoltánnak
A Pápai bázisrepülőtér építéséhez kapcsolódó építésügyi hatósági
eljárásokban végzett tevékenységéért.
Emléktárgyat adományoz:
Szalai György Úrnak
A pápai bázisrepülőtér építéséhez kapcsolódó építésügyi hatósági
eljárásokban végzett tevékenységéért.
Szintén emléktárgyat adományoz:
Dr. Havasi Zoltán nyugállományú alezredesnek
A Pápai bázisrepülőtér építése
tevékenységének elismeréséért.

során

végzett

műszaki

ellenőri
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 ÉVOSZ Lechner Ödön Díjban részesült
Varga Mihály
Varga Mihály úr a minőség, megbízhatóság alapértékek mellett,
rendszerben gondolkodó, az együttműködésre, csapatmunkára építő,
elhivatott szakember, akinek munkáját a családtagjai, a munkatársai, az
emberek jövőéért érzett felelősség hatja át. Az építőipari szakma
területén végzett több évtizedes kiemelkedő szakmai és vezetői
munkássága elismeréseként részesül az ÉVOSZ által alapított Lechner
Ödön Díjban.
 A
Magyar Mérnöki Kamara Építési Szakmai Tagozata
Kardos Andor Díját kapta
Lengyel Miklós
Építőmérnöki oklevelét 1971-ben kapta, előtte technikusi oklevelet, majd
gazdasági szakmérnöki oklevelet kapott a Budapesti Műszaki Egyetemen.
Szakmai munkáját a Szabolcs Megyei Építőipari Vállalatnál kezdte,
folyamatosan a kivitelező építőiparban dolgozott, tevékenysége is e
térséghez kapcsolódik. A munkái közül több alkotása kiemelésre méltóak,
például a Taurus Gumigyár, a Tiszavasvári Alkaloida Gyógyszergyár
bővítése, jellemző tevékenysége volt a Kárpátaljai területen végzett
építési munkák. Jelenleg a családi tulajdonban lévő építési vállalkozást
vezeti.1989-től a Mérnöki Kamara (EGYLET) Nyíregyházi Csoportjának
tagja, 1989 óta a Megyei Mérnöki Kamara építési szakcsoportját vezeti.
Gratulálunk munkájához, tevékenységét köszönjük.
 ÉTE Alpár Ignác Díjban részesült
Semmelweis Tamás
Az Egyesület Egészségügyi Szakosztályának titkáraként évek óta szervezi
a szakosztály munkáját. Kapcsolatot tart a tagsággal, szponzorokkal,
pártolókkal. Több sikeres konferenciát, és tanulmányutat szervezett
külföldi kórházakba, mint pl. Szlovákia, Csehország, Ausztria,
Lengyelország, Olaszország, Szlovénia. Építésztervezőként az utóbbi
években számos középületet tervezett, kórházat, múzeumot, apátsági
sörfőzdét, stb. 2016-ban a Magyar Építőművészek Szövetsége Vedres
György nívódíjban részesítette.

13

Uhrinyi Balázs
Az Egyesület főtitkára. Megválasztása óta lelkiismeretesen látja el
főtitkári feladatait. Sokat tett azért, hogy az Egyesület működési háttere
biztosítva legyen. Jelentős szerepet vállalt az Alpár Ignác síremlék
helyreállítási munkáinak elindításában. Az építésügy területén és az
Egyesületben végzett kiemelkedő tevékenységének elismeréséül.
 ÉTE Érdemérem kitüntetésben
tevékenységének elismeréséül

részesült

egyesületi

Dr. Kiss Zsolt István
Építész és gazdasági mérnök, 40 éve tagja az egyesületnek. A Marketing
Szakosztály elnöke, aki munkássága során sokat tett a szakosztály
megmaradása érdekében. Nevéhez fűződik a 2014. évi Egészségügyi
Építész és Marketing Konferencia.
Szulyovszky László
Építészmérnök, igazságügyi szakértő. Tudományos kutatómunkát és
ismeretterjesztő,
oktató
tevékenységet
végez.
Az
Egyesület
Építéstudományi és Projektmenedzser Szakosztály Építésbiológiai és
Ergonómiai Tudományos Kutató munkacsoportjának vezetője. Az
egyesület szervezésében számtalan előadást tart a Projektmenedzser
előadássorozaton. Az építőipari szakipari munkák tervezői és kivitelezői
hibáival foglalkozik, ráirányítva a figyelmet erre a fontos, de elhanyagolt
területre.
 ÉTE Díjban részesült
Diószeghy Miklós
Évtizedek óta az Építéskivitelezési Szakosztály vezetőségének tagja. Az ő
közreműködésének köszönhetjük, hogy az Előregyártási szakosztály nem
szűnt meg, hanem egyesülve a kivitelezési szakosztállyal megőrizte tagjai
jó részét. Ma is példa értékű lelkesedéssel és eredményességgel szervezi
a szakosztály épületlátogatásait, építkezés bejárásait, melyeknek aktív
résztvevője.

 ÉTE Tiszteletbeli Tag elismerésben részesült
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Dérné Ficze Judit
Az Építéstudományi Egyesület főelőadója, a Magyar Építőipar című lap
szerkesztője. Az Építéstudományi Egyesület lelke, motorja. Munkája
eredményeképpen kelnek életre az Egyesületi programok. Aktív
szervezője konferenciáknak, tanulmányutaknak, szakmai előadásoknak.
Napi kapcsolatot tart a tagokkal, partnerekkel. Ennek az áldozatos és
odaadó munkának megbecsüléseként választották az Egyesület
Tiszteletbeli tagjává.
 Szilikátipari Emlékérmet vehetett át
Bobály János
A Veszprémi Vegyipari Egyetemen 1978-ban üzemmérnöki, 1985-ban
vegyészmérnöki, 1990-ben környezetvédelmi szakmérnöki diplomát
szerzett. Feladatköre a komlói és pécsváradi bányák termékeinek
minősítését végző laboratórium vezetése, a termékek minőségének
ellenőrzése, javaslat a termékek minőségének javítására, új termékek
minősítése és bevezetése a piacra. Kereskedelmi tevékenység és
kapcsolattartás a vevőkkel, termékértékesítés. 1987-től aktív tagja a
Szilikátipari Tudományos Egyesület Kő- és Kavics Szakosztályának, ahol a
rendezvényeken több ízben a zúzottkövek, illetve ipari homok
gyártásával, minőségével kapcsolatosan tartott előadást, valamint több
szaklapban jelentek meg cikkei. A Magyar Út - Híd és Mélyépítő
Laboratóriumok Szövetség Felügyelőbizottságának tagja, valamint a Kő
Albizottság vezetője.
Borbély János
Borbély János pályafutása átöleli a magyar fényforrásipar
üveggyártásának elmúlt közel félévszázados fejlődéstörténetét, melynek
egyik legkiemelkedőbb személyisége. Okleveles kohómérnökként az
Egyesült Izzó váci üveggyárában kezdett dolgozni 1962-ben.
Tehetségére hamar felfigyeltek vezetői, így már fiatalon különböző
felelős beosztásokat látott el. A rendszerváltást követően az Európai
Üvegtechnológia csapat irányítását bízták rá. Szakértelmére Amerikában
is számítottak. Ennek az időszaknak egy meghatározó része volt az
ólomüveggyártás modernizálása Vácott. 2001-ben vonult nyugdíjba a
GE-től, de továbbra is aktív maradt.

Fabók Zsuzsanna
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Számviteli főiskolát végzett. 1985-től a Budai Tégla Rt.-nél először a
tervosztály vezető helyettese, rövid időn belül a tervosztály vezetője lett.
Munkája mindig precíz volt. Az üzleti tervek, vagyonértékelésekben
végzett aktív munkát. Nyugdíjazásáig a gazdasági igazgatói posztot látta
el. Ma is aktívan részt vesz a Zrt. munkájában. A Szilikátipari
Tudományos Egyesület pénzügyi ellenőrzésében folyamatosan dolgozik.
Jelenleg a Felügyelő Bizottság tagja.
Kuhár László
Kuhár László szakmai életútja teljes mértékben összefonódott a
Nagykanizsán létrehozott, a világ egyik legnagyobb fényforrás- és
üveggyárának történetével. 1970-ben a Veszprémi Vegyipari Egyetemen
szerzett okleveles vegyészmérnöki, majd ugyanott 1983-ban okleveles
üvegipari szakmérnöki diplomát. Közvetlenül az egyetem elvégzése után
belépett az Egyesült Izzó nagykanizsai gyárába, ahol nem sokkal előtte,
1965-ben indult be a lámpagyártás. Tehetsége és kitartása
gyümölcseként pályája egyenes ívben folytatódott és már 29 évesen
főmérnöki beosztásba került. 1982-ben lett az Üveggyár gyáregység
vezetője, és ezután még 20 éven át irányította azt. 1975-ben lépett be a
Szilikátipari Tudományos Egyesületbe. Ugyanebben az évben
megalakította a város ÜM üveggyárában dolgozó kollégákkal közösen az
SZTE Nagykanizsai Üvegipari Csoportját, amely közel 30 főből állt, és
ennek titkára lett. Számtalan szakmai összejövetelt, üzemlátogatást,
konferenciát szervezett. A mai napig is aktívan részt vesz az SZTE Üveg
szakosztály munkájában.
Sápi Lajos
Okleveles kohómérnök. Üvegipari karrierjét az Üvegipari Művek
Salgótarjáni Síküveggyárában kezdte 1971-ben, ahol művezetőként,
beruházó mérnökként, majd gyáregység-vezetőként dolgozott. 1982-ben
a 8000 főt foglalkoztató országos nagyvállalat, az Üvegipari Művek
műszaki vezérigazgató-helyettese lett. 1988-ban, 41 évesen csatlakozott
az amerikai Guardian Industries Corporation-hez, s lett a Kelet-közép
Európában nyugati befektetéssel elsőként épülő float üveggyár – mai
nevén Guardian Orosháza Kft. – igazgatója. A vezetése alatt felépített
float üveggyár 1991-ben kezdett el termelni. Munkáját, eredményeit
értékelve a cég tulajdonosa 1998-ban az „év emberének” választotta.
2009-től lett a vállalat teljes európai tevékenységét irányító alelnök.
Felelősségteljes és időigényes munkája mellett folyamatosan aktív
szereplője volt a hazai szakmai és üzleti élet szervezeteinek, mint a
Szilikátipari Tudományos Egyesület, az Amerikai Kereskedelmi Kamara,
valamint a Joint Venture Szövetség. Sápi Lajos pályája több mint egy
tipikus vezetői karrier itthon és külföldön. Munkássága a szakmai tudás
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és tapasztalat, a vezetői alkalmasság, a nyitottság, az új iránti
fogékonyság, a hűség és az emberi problémákra határtalan érzékenység
története is.
Tóth Lajos
Az SZTE Finomkerámia szakosztály titkáraként kiemelkedő szakmai
hozzáértéssel járult hozzá az egyesület szakosztályának iparági
elismeréséhez. Elsőként teremtette meg a hazai kézműves ipar
biztonságos alapanyag ellátását. Szakmai tevékenysége eredményeként
egy kisvállalkozásból a hazai finomkerámia ipar egyik vezető
beszállítójává vált. Több fórumon tartott ismeretbővítő előadást
fazekasoknak, művészeknek, iskoláknak az egészségre és környezetre
kevésbé veszélyes anyagok és technológiák elterjesztése érdekében.
2004-től a finomkerámia szakosztály titkára.
 Felkérem az Építő-, Fa és Építőanyagipari Dolgozók
Szakszervezeteinek Szövetsége elismerésében részesült
Pusztai Krisztina
A szakszervezeti
tevékenységéért.

mozgalom

érdekében

kifejtett

lelkiismeretes

Szombath János
Munkatársai érdekében végzett több évtizedes áldozatos munkájának
elismeréseként.
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