ÉPÍTŐIPARI MESTERDÍJ ALAPÍTVÁNY
BESZÁMOLÓ
a 2019. évi tevékenységről és gazdálkodásról

Az Alapító Okiratban és az SZMSZ-ben előírtaknak megfelelően a Kuratórium minden
évben köteles beszámolni tevékenységéről és gazdálkodásáról az Alapítók és Csatlakozók
felé. A 2019. évről a következőket tudjuk jelenteni:
Az előző, 2018. évi tevékenységéről és gazdálkodásáról szóló Beszámolót a Kuratórium
megküldte az Alapító és Csatlakozó szövetségek, egyesületek, kamarák, elnökeinek. Érdemi
észrevétel nem érkezett, így azt elfogadottnak tekintjük. A 2018. évi Beszámoló megjelent az
Alapítvány honlapján is (www.mesterdij.hu).
A Kuratórium összetétele nem változott. A Kuratórium névsorát mellékeljük. (1. számú
melléket).
A Kuratórium két fő feladata 2019. évben is az Építőipari Mesterdíj szakmai ismertsége és
társadalmi elismertsége érdekében való tevékenység, a pályázatok szakmai bírálatának
szervezése és lebonyolítása, illetve az Építőipari Nívódíj bírálatában való részvétel és annak
teljes ügyviteli feladatainak ellátása. Ezekről a következőkben külön-külön beszámolunk.

Építőipari Mesterdíj
A DUNA –KÚT Vízközmű Építő és Szolgáltató Kft. Dunakeszi és Szigetmonostor közötti
Sziget II. – Balpart II. Bujtató rekonstrukciós munkáira - eredetileg a 2018 évi Építőipari
Nívódíjra benyújtott – pályázatát a Kuratórium szakértők útján megvizsgáltatta. A bírálat
kiemelkedő vízépítési tevékenységnek értékelte a több mint 100 éves Duna alatti bujtató
rekonstrukciós munkáit, ezért Építőipari Mesterdíjra érdemesnek találta.

A tárnoki SYCONS Tanácsadó, Építőipari Fővállalkozó, Kivitelező és Tervező Kft. az Etyek
– Bicske – Tarján kerékpárút M1 autópálya alatti aluljáróval eredetileg szintén Építőipari
Nívódíjra pályázott. A sajtolási munkák korszerű technikai szintvonalon végzett munkáiért a
Kuratórium a bírálat alapján Mesterdíjat ítélt oda.

A szegedi ALUCONSTRUKT Építőipari, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. a Budapesti
Állatkert Pannon Park Biodom térlefedés acélszerkezetének gyártás-szerelési munkáira
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benyújtott pályázatát a Kuratórium a bírálatok alapján kiemelkedő szakmai teljesítményként
értékelte és ítélte oda a Mesterdíjat
Az ARC-S Engineering & Design Kft. a díj történetében egyedülállóan kapta meg a
Mesterdíjat. Ők ugyancsak Pannon Park Biodom, térlefedés, acélszerkezet gyártás-szereléssel
kapcsolatban, de a tervezési munkákra kapták az elismerést, mert terveikkel lehetővé tették a
nagy fesztávok alátámasztás nélküli kivitelezését.
A pályázatok nyertesei a 2019. december 6-án megtartott ÉVOSZ ünnepi évzáró közgyűlésén
vehették át az Okleveleket, érméket és a Díjfigurákat. Az elismeréseket az alapítvány
kuratóriumának elnöke adta át.

Építőipari Nívódíj
Nem változott az Építőipari Nívódíj támogatói köre. A két Alapítón (ÉVOSZ, ÉTE) és a
lebonyolítást végző Építőipari Mesterdíj Alapítványon (ÉMA) kívül hét Csatlakozó szakmai
szövetség és egyesület áll az Építőipari Nívódíj mögött.
A Bíráló Bizottság elnöke Tolnay Tibor, a névsor nem változott, mellékeljük. (2. számú
melléklet)
2019. évben nyolc kategóriában kiírt pályázatra a szeptember 13. határidőre 23 pályázat
érkezett. A Bíráló Bizottság az ügyrendben szabályozott módon járt el. A pályázatok
anyagának részletesen tanulmányozása és a helyszíni szemlék során ismerték meg a
jelentkezett létesítményeket, majd gondos mérlegelés után hozták meg döntéseiket.
Az eredmény kihirdetésére ebben az évben is az ÉVOSZ ünnepélyes záró közgyűlésén került
sor. Vetített képes előadás mellett 13 Nívódíjat és 6 elismerő Oklevelet adtunk át a
pályázóknak. A 3 sz. melléklet az eredmény részleteit tartalmazza. A díjazott létesítményekről
részletes tájékoztatás – képanyaggal – a megújult honlapon (www.mesterdij.hu) a
„Nívódíjasok” rovatban is megtalálható.
2020. év első felében került volna sor az Építőipari Nívódíjat hirdető bronzkeretes réztáblák
ünnepélyes elhelyezésére. Sajnálatos módon az ünnepségek a COVID-19 vírus miatt
kialakult veszélyhelyzet miatt bizonytalan időre elmaradtak.
2020. évben, még a veszélyhelyzet előtt, sikerült lebonyolítani a Konferenciát, melyet a
Nívódíjban részesültek részére, az Alapító és Csatlakozó szövetségek és egyesületek valamint
Bíráló Bizottság tagjai a korábbi évekhez hasonlóan hirdettek meg és azzal a céllal, hogy
szélesebb szakmai körökkel ismertessék meg a díjazott építményeket. A rendezvény
fővédnökei idén is a Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara valamint a Magyar Mérnöki
Kamara Építési Tagozata voltak. A konferenciát az Építéstudományi Egyesülettel és az Építési
Vállalkozók Országos Szakszövetségével közösen szerveztük meg.
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