
 
 

ÉPÍTŐIPARI MESTERDÍJ ALAPÍTVÁNY 
 

                                             

BESZÁMOLÓ     

 

a 2021. évi tevékenységről és gazdálkodásról 

 
Az Alapító Okiratban és az SZMSZ-ben előírtaknak megfelelően a Kuratórium minden év-

ben köteles beszámolni tevékenységéről és gazdálkodásáról az Alapítók és Csatlakozók felé. 

A 2021. évről a következő tájékoztatást adjuk: 

 

Az előző, 2020. 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 2020. évi Beszámoló megjelent 

az Alapítvány honlapján is (www.mesterdij.hu). 

 

Alapítványunk 2021. évi teljesítményével kapcsolatban szólnunk kell a COVID-19 vírus 

világjárvány tevékenységünkre gyakorolt hatásairól. Annak idején Alapítványunk úgy dön-

tött, hogy a rendkívüli helyzet ellenére nem szünetelteti tevékenységét, hanem a vírus elleni 

védekezés minden előírását és szabályát betartva alkalmazkodik és folytatja működését. Az 

építőipar nem állt le, kiváló létesítmények sora készült el, melyek méltatásának elmaradása 

hiba lett volna. Mindezek figyelembevételével tovább végeztük munkánkat és ezt összegez-

zük a mostani beszámolónkban. Ugyan ebben az évben sem tudtuk megtartani a nívódíjas 

létesítményekről rendezett konferenciát, de az Építőipari Nívódíjakat hirdető tábla-avatások 

idén tavasszal már megkezdődtek és az Építők Napja ünnepség is meg lesz tartva.  

 

A Kuratórium összetétele a tárgyévben sem változott. A Kuratórium névsorát mellékeljük. 

(1. számú melléket).  

 

A Kuratórium két fő feladata 2021. évben is az Építőipari Mesterdíj szakmai ismertsége és 

társadalmi elismertsége érdekében való tevékenység, a pályázatok szakmai bírálatának szer-

vezése és lebonyolítása, illetve az Építőipari Nívódíj bírálatában való részvétel és annak tel-

jes ügyviteli feladatainak ellátása. Ezekről a következőkben külön-külön beszámolunk.   

Építőipari Mesterdíj    

                                                                                                             

A FEJÉR-B.Á.L. Építő és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság a felcsúti „Ifjú-

sági Sport Szálláshely” létesítményével kapcsolatban beadott négy pályázatának bírálata befe-

jeződött Ezek a tervezés, a vasbeton homlokzati burkolat, a talajvíznyomás elleni visszatapa-

dó szigetelés és a tetőszerkezeti és héjalási munkák. A kuratórium elektronikus levélszavazás 

http://www.mesterdij.hu/
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útján elfogadta a pályázatok bírálatát és odaítélte az Építőipari Mesterdíjakat. Hamarosan sor 

kerül a díjfigurák, oklevelek és érmék ünnepélyes átadására is. 

 

Ugyancsak a tárgyévben adott be pályázatot az ARC-S Engineering & Design Kft, és a Wein-

berg ’95 Kft. a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér Aeroplex Karbantartó Hangár 

acélszerkezet tervezési, gyártási és szerelési munkáira. A kuratórium a pályázatokat befogad-

ta, a bírálatok elkészültek, az Építőipari Mesterdíjat mindkét munkára odaítélték. A díjakat a 

kuratórium elnöke az Építőipari Nívódíjak eredmény hirdetésével együtt átadta. 

 

A 2021. évben még egy Építőipari Mesterdíj pályázat érkezett: a Budapesti Multifunkcionális 

csarnok - homlokzatszerkezetek tervezése, gyártása és kivitelezése. A pályázó a szegedi 

Alukonstrukt Kft. A pályázatot a kuratóriuma befogadta, a bírálat megkezdődött. 

 

                                                                                     

Építőipari Nívódíj  

 

Nem változott az Építőipari Nívódíj támogatói köre. A két Alapítón (ÉVOSZ, ÉTE) és a le-

bonyolítást végző Építőipari Mesterdíj Alapítványon (ÉMA) kívül hét Csatlakozó szakmai 

szövetség és egyesület áll az Építőipari Nívódíj mögött.                                                                 

 

A Bíráló Bizottság elnöke Tolnay Tibor. A bírálati munkában több új tag vett részt. Az el-

hunyt Fejes Anna Mária helyére a Magyar Építőművészek Szövetsége Fajcsák Dénest, a visz-

szavonult Mikó Imre helyére az Építéstudományi Egyesület Frey Lajost, a bírálati munkáról 

lemondó Hollai Pál helyére az Építőipari Mesterdíj Alapítvány Peresztegi Imrét delegálta. A 

teljes névsort mellékeljük. (2. számú melléklet) 

 

A járványhelyzetre való tekintettel ebben az évben is figyelembe kellett venni a korlátozó 

rendelkezéseket. A pályázatok elektronikus úton kerültek benyújtásra, a helyszínekre ebben 

az évben is korlátozottan jutottak el a bizottság tagjai, de minden egyes pályaműhöz eljutottak 

a referensek. 

 

Pályázatot nyújthatott be minimálisan 100 millió Ft nettó végszámla értékű, legalább egy év-

vel korábban használatbavételi engedélyt kapott létesítménnyel a megvalósító szervezetek 

bármelyike. A szeptember 10. határidőre 22 pályamű érkezett, mely kiegészült egy, az előző 

évben a járványügyi intézkedések miatt nem látogatható épülettel, így összesen 23 pályázat 

került elbírálásra. Egyedül mezőgazdasági építmény kategóriában nem érkezett pályázat.                                                             

 

A benyújtott pályázatokban szereplő létesítmények tervezési és kivitelezési szempontból 

egyaránt magas színvonalat képviseltek. A pályázatot kiírók delegáltjaiból álló 18 tagú Bíráló 

Bizottság az ügyrend szerint eljárva a benyújtott dokumentációk, illetve a referensek helyszíni 

bejárásai alapján bírálta és értékelte a pályázatokat. A bírálat fő szempontjai a következők 

voltak: az adott építmény általános építészeti-műszaki értékelése, a kivitelezés műszaki–

technikai színvonala, szakszerűsége, a beruházás gazdaságossága, üzemeltethetősége 

valamint a létesítményt létrehozók – különösen a beruházók, a tervezők és kivitelezők közötti 

– együttműködés.                             

 

A Bíráló Bizottság véleményezte a Magyar Mérnöki Kamara Építési Tagozata által alapított 

Építési Alkotói Díjra és a MÉK Elnöksége által alapított Sándy Gyula Díjra, valamint a 

Magyar Épületgépészeti Koordinációs Szövetség Épületgépészeti Nívódíjra tett javaslatokat. 
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A Bíráló Bizottság összesen 14 építményt részesített Építőipari Nívódíjban és 2 pályázó ré-

szére elismerő Oklevelet adott ki. Az eredmény kihirdetésére ebben az évben már ismét az 

ÉVOSZ ünnepélyes záró közgyűlésén került sor. Gondoskodtunk a sajtóanyagok megfelelő 

eljuttatásáról, ismertették a Nívódíjas létesítményeket és alkotóikat a Magyar Építőipar és a 

Magyar Építéstechnika folyóiratok, valamint a Magyar Építők Építőipari Portál (REGON 

csoport). A 3 sz. melléklet a kihirdetett eredmény részleteit tartalmazza. A díjazott létesítmé-

nyekről részletes tájékoztatás – képanyaggal – honlapunkon (www.mesterdij.hu) a „Nívódíja-

sok” rovatban is megtalálható. Az Építőipari Nívódíjat Tanúsítvány és a létesítményen elhe-

lyezett, az alkotók megnevezésével ellátott bronztábla testesíti meg, ezen táblák ünnepélyes 

felavatására idén 2022 tavaszán kerülhet sor 

 

Megköszönve az eddigi támogatást, a 2022. évi pályázat meghirdetésénél ismét kérjük az 

összes alapító és társult szervezet aktivitását, különösen abban, hogy a díjra leginkább méltó 

létesítmények kerüljenek be a pályázók közé.  

 

A Kuratórium gazdálkodása 

 
A működési költségek (az iroda bérlése, a telefon, a posta, a saját weblap folyamatos fenntar-

tása stb.) a 2021. évben megközelítőleg havi nettó 163 ezer forint volt. Az adminisztratív és 

gazdasági feladatokat változatlanul egy személy végzi. A levelezés és egyéb adminisztrációs 

tevékenység teljesen egészében elektronikus úton történik.                                                        

 

A 2021. év gazdasági év eredményes volt. A további megfelelő gazdálkodás érdekében a 

hosszú évek óta változatlan nevezési díjakat az infláció miatt emeljük, így a Nívódíj 2022 évi 

jelentkezési díját 375 eFt + ÁFA. összegben határozzuk meg. Ezzel biztosítjuk, hogy a befize-

tett díj fedezze a bírálat dologi költségeit, illetve az adminisztratív és pénzügyi tevékenység 

kiadásait. Az Építőipari Mesterdíj jelentkezési díjának megállapítása továbbra is egyedi elbí-

rálás alapján történik. 

 

A 4-5-6. sz. mellékleteken részletezzük lábjegyzetként adott magyarázatokkal a Kuratórium 

2021. évi gazdálkodásának számadatait a mérlegbeszámolóval összhangban, a számviteli elő-

írásoknak megfelelően.  

 

A Kuratórium a 2021. évi tevékenységéről és gazdálkodásról szóló ezen Beszámolót megküldi 

a két Alapítónak és a hét Csatlakozónak, a szövegtörzset pedig megjeleníti a honlapján. 

 

Apáthy Endre, Herczegh Zoltán, Hollai Pál, Horváth Lajos, Kovács Imre, Kreszán Albert, 

Makra Magdolna, Matuz Géza, Dr.Nemes Géza, Szalay Tihamér, Szilágyi András, Vermesy 

Sándor és Wéber László kurátorok nevében   

 

Budapest, 2021. május 16.                                                                                                                              

                                                                   

                                                                              Pallay Tibor   

                                                        az Építőipari Mesterdíj Alapítvány elnöke                 
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