
BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM 

Építészmérnöki Kar 

 

 

J A V A S L A T 

Mesteroktató 

cím adományozására 

 

 

 

Név (születési név is): Selényi György 

Születési hely, év, hó, nap:  

Anyja neve:  

Legmagasabb iskolai végzettsége, kelte:  

Szakképzettsége: építész 

Tudományos fokozata, címe, kelte:  

Habilitáció éve, tudományága:- 

Munkahelye*: ketteS Műterem 

Beosztása* (munkakör, vezetői megbízás):  

Lakáscíme: 1183 Bp., Teleki u. 38. 

 elérhetősége (telefon, fax, e-mail): kettes@kettes.net 0620 911 6555 

Adóazonosító jele: 8368532728 

A kitüntetés átadásának időpontja: 

Korábbi kitüntetései (évszám megjelölésével): 

 

 

Hivatalos indoklás (1 mondat): 

 
Selényi György építész a BME Építészmérnöki Karán több mint egy évtizede folytatott kiemelkedően 

magas színvonalú oktatói tevékenységét, a karnak nyújtott önzetlen szakmai támogatását a Kari 

Tanács "Mesteroktató" címmel ismeri el. 

 

 

 

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

 

 

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. 

 

 

 

 

mailto:kettes@kettes.net


Részletes indoklás:  

 

Selényi György a kortárs magyar építészet jeles képviselője, akinek nevéhez olyan  

híressé vált, sokszor hivatkozott épületek fűződnek, mint a tolcsvai borászati üzem (Sugár 

Péterrel, 1996-2000), a Reitter Ferenc utcai irodaház (Sebők Ildikóval 2005), a horányi 

nyaraló épülete (Pásztor Ádámmal), melyért 2009-ben Év Háza díjjal jutalmazták. 

Tervpályázatokon is jelentős eredményeket ért el (Szépművészeti Múzeum bővítésére kiírt 

tervpályázat, Karácsony Tamással, Sebők Ildikóval, Kemes Balázzsal, Pásztor 

Ádámmal, Pukánszky Gabriellával, Gerzsenyi Tiborral, Földi Tímeával 2008-2010; 

Pestszentlőrinc-Pestszentimre, Kossuth téri ötletpályázat, III. díj, Somosi Jánossal, 2011) 

 

Selényi György a Kar oktatói munkájában több mint egy évtizede vesz részt. Szakmai 

felkészültsége, elhivatottsága, építészeti alkotó munkája során szerzett tapasztalatainak 

önzetlen megosztása példaértékű. Évek óta a Középülettervezés 2 tantárgy konzulense 

Karácsony Tamás és Zsuffa Zsolt mellett. 

A Mesteroktató cím adományozásával egy, a BME Építészmérnöki Kar törekvéseit 

messzemenően támogató építész munkáját ismerjük el. 

 

Előterjesztő: Balázs Mihály egyetemi tanár 

2016.02.29. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://epiteszforum.hu/karacsony-tamas
http://epiteszforum.hu/sebok-ildiko
http://epiteszforum.hu/kemes-balazs
http://epiteszforum.hu/pasztor-adam
http://epiteszforum.hu/pasztor-adam
http://epiteszforum.hu/pukanszky-gabriella
http://epiteszforum.hu/gerzsenyi-tibor

