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Név (születési név is):   dr. Hajnal István  

Születési hely, év, hó, nap:   1963. szeptember 21. 

Anyja neve:      
Legmagasabb iskolai végzettsége, kelte: Építőmérnök, egyetem, 1988. 06. 14. 
Szakképzettsége:    okl. építőmérnök, ingatlangazdálkodó (FRICS) 
Tudományos fokozata, címe, kelte:  dr. univ., 1995. május 29. 

Habilitáció éve, tudományága:  

Munkahelye*:     Biggeorge’s-NV zRt.  

Beosztása* (munkakör, vezetői megbízás):  vezérigazgató 

Lakáscíme:      

elérhetősége (telefon, fax, e-mail):  70/454-30-16, hajnal.istvan@biggeorges-nv.hu 

Adóazonosító jele:     

A kitüntetés átadásának időpontja: 

Korábbi kitüntetései (évszám megjelölésével): 

 

Hivatalos indoklás (1 mondat): 

dr. Hajnal István az Építéskivitelezési és Szervezési Tanszéken magas szintű szakmai 

tudásával, szakmai tapasztalatával, igényes előadásmódjával és tudományos tevékenységével 

hiánypótló ismeretekkel gazdagítja az építész- és építőmérnök hallgatókat az 

ingatlanfejlesztés és ingatlangazdálkodás, a gazdasági számítások és az ingatlan-értékbecslés 

szakterületein.    

 

Részletes indoklás, szakmai életút ismertetése (kb. 1 oldal terjedelemben): 

Dr. Hajnal István a Biggeorge’s-NV zRt. vezérigazgatója; okleveles építőmérnök, okleveles 

ingatlanszakértő, okleveles létesítménygazdálkodó, a Royal Institution of Chartered 

Surveyors (RICS) tagja, bronzkoszorús igazságügyi ingatlanforgalmi szakértő. Egyetemi 

doktori oklevelét ingatlanértékelési témájú doktori dolgozattal szerezte. Szakmai tapasztalatait 

a magánszférában szakértőként, valamint multinacionális cégeknél szerezte. Tíz éven 

keresztül dolgozott nemzetközi tanácsadó cégeknél ingatlanszakmai vezetőként 

(PricewaterhouseCoopers, Arthur Andersen, Ernst & Young). Portfólió-kezelési, üzemeltetési 

tapasztalatait az ABN-AMRO magyarországi leányvállalatánál ügyvezető igazgatóként, 

valamint az Európa Befektetési Alapkezelő zRt-nél vezérigazgató-helyettesként szerezte. 

Rendszeres előadója és vizsgáztatója különböző ingatlanszakmai képzéseknek, a Budapesti 

Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) Építészmérnöki Karának tiszteletbeli 

oktatója. Rendszeresen publikál ingatlanszakmai témákban, több szakkönyv és jegyzet 

szerzője. Jelenleg a RICS magyarországi szervezetének oktatásért felelős elnökségi tagja. 

1989 óta oktat a BME Építészmérnöki Karán, kurzusai telt házasak évek óta. 

 

 



A Kari Tanács ülésének időpontja: 

Szavazati joggal rendelkezők száma: 

A Kari Tanács szavazatának eredménye:            .....igen     .....nem     .....tartózkodás 

 

 

Dátum 

 

.............................................................. 

     dékán 
 

 

* Ha nyugdíjas és munka jogviszonya is megszűnt: mikor, a volt munkahely, munkakör, vezetői megbízatás, 

amelynek alapján kerül sor e javaslatra. 

 


