
í . lilév zsigmondi Andíás
2. szill. hely, idópont Budapc§t, l9,P.o7.0í.

Lakcím: 1055 Budapest, BalassiBálint lnca 19.

3. lskolaivégzetbég
1s7o BME Épít5ínémöki lGí
19u BME Építómémöki Kar Vasbetonszerkezet szak

Egyób végz9t§€6k
í985 Finnland
í993 Tokyo,JapanlntemationalcoopeldionAgency
,l oo7 osaka , AoTs T€ining centers East Europ€an

countrié§ (EREP),

2008 Budapes{,comer§toneseíninaí3

okl. épitóínémök
okl. szakmémök

FlDlc contractual Metods
produ(íion management
Executive corporate
Managament
ceílify -{esolving claims under
úle FlDlc í999 contracts

szalonai kitiinigtÉsek
1988 séchenyi plakett, - állami
1998 Lampl Hugó Dú - csepel ivóvíáisáíto
2oo4. xlll. Magyar lnno/áció§ Nagydíj- ége§
2005 Vinci lnnovation Price - trancia éges
2006 Leóner ödön díi - ÉVosz
2oo7 xvl. Magyar lnnovációs Nagydíj - Kóröshegyi völgyhíd
2008 Minisáeri Elismeó oldanél - MMK
2013 Hídépítró élefníidíj - ége6
2014 AlagútépítésértEmléléíem-AlagútepítóEgyBstilet
2015 Tiemey clark díi, Ma€it híd felújítása - MMK, TMsz
2016 Mas§ányi Káro'y díi - Hidászokért égyesúlét
m19 Miniszteíi elismeró oklevél- MMK
lüelvismarst angol

/r. szakb]tilgtgk
MV-É -_AltaÉno§ építmÉmyek ápítéBi-§zerelé§i munkáinak 

'elelóg 
múszaki vezetése

szB - Epít€6i beruházási szal(§lés
szEs2 - Eplrletszeíkezeti szakeítés
szEsl2 - H íd§zerkezeti szakérté§
HT - Hidszeíkezeti térvezés
ME-KÉ - Kózlekedési építmények építési munkáinak múszaki ellenórzése
Mv-rii - Mélyépíte§i munkák é5 mélyépltési mútárgyak építésének íelelö§ míi§zaki
v6zété§é
ME- l - Mélyepíifui munkák é§ írÉlyépíté§i mútárgyak építesénék múszaki ellenórzé6e
szEs1 - Tartószerkezeti szakértés
T - TartószeRezeti teívezés
ME-\z - \r,zgedálkodáL§i épíünények építésének múszah ellenórése

5. xünkahly
1970-2008: Hídépító Rt. - beo§áott mémök, úígón: általános vezérigzgat&helyettes
200&tól - jelenlég: Forkid Kff, - tulajdonos, ogwezetó

6- eaknei t ókeny3óg 1örid bemuiat&a
Hídepít€6, mélyépíté§ kivitelezé9e, speciális mélyépítés, máóépíhés,
nagyproieKek változás kezelése,
műszakijogi tanác8adás; kölGégkalkulációi tltemterv készítése; szakvélemények,
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szezódés-menedzselés; píojeKirányítás; mérnóki feladatok ellátása;
múszaki ellenózlás: projeld monitoíing:
Publikáció§ tevékenység,
oKatások Beruhááslebonyolító mest€íiskola (MMl9, Kockázalkezelé§ és
követeléskezelés gyakorlata (BME MTD, FMV és ME képzések ((BME MTl),

7. Egyéb szalomi sz3ívGzoú.kben, éoyÉül6d.kb.n való i.vókénysóg, funkciók;
European F€deration of Foundation contrac,tora - korábbi nemz€tközi tapasáalat
Vasú|i Hidak Alapítvány 201 Gig
FlP, Megyar t8gozata
Földalattl Terek Egyesulete (lTA)
T€nácsadó M,É,mökök szóvgtsege - felügydó tizoüsi§
Elettn Nyugdüpénáár - elnöt€égi tag

8. Jelenlegi kamarai tag€g
1997. ótá, Budapasti lGmaía,
MMK Épitési tagozat,
MMK Tartószerkezeti tagozat

9. Jelonl€gi é§ mú]tD3li kamaEi tilztEégelq tevékenys€
Mémóki Kamara, Építési Tágozata - elnókssgi tag, 2oo&tól,
Küldöttgyúlá9i küldött, 2019 óta

Te!.ékeny3égek
FAP pálya€t keszíté§e,
D+B szakmai elöterieszés készitése,
oktatásokban é§zvétel,
cikek íá9a Mérí}ók l}rágba,
Tagozdi áláspontra, ajánlásokra iavaslatok készíiése

l0. A 202í-es tisz!úiítás alkalmáv8l m€lyik tiszBégre vállal ielöltséqet
Felügyeló bizottság

1 l . egválasztfua €satón mivel iárulna hozzá a kamara eí€dtnény$ múködé!éh€z? it
taÉ lényegÉnek az adoü li3zEég vonall@zá9ában? Rendelk€zé9]§ állá5,
kommunikációs lehetóaágck, kapcaol8tok

A Felúgyéló Bizottság a Kamara és azelnökség íelügyeletén, ellenózésén keresáül tudja
bEfolyásolni a tevékenys€eket annak érdekében, hogy KamaB Mékonysága
növekedjen elsó soíban az alábbi területeken:
- a mémöki tevékenység anyagi, szakmai és táí§adalmi elismeí§égének növelése
- §zakmai kiadványok, segédletek készítésének növelése a MMK-n belül,
- A szakmai társszervezelekkel, egyesületekkel ós felsófokú intézményekkel való

kapcsohok e§ egyiittsnúkódes eíi6itese,
- A minóségi munka eósítés gyakorlati megvalo6ításához e6zközök, segédletek

kidolgozása,
- Korrekt és tisáességes szezödése feltételek éívényre juttatása a szakmai berkeken

belül.

Budape§t, 2021.01.03
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