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

Dr. Neszmélyi László a Budapesti Műszaki Egyetem Építőmérnöki Karán végezte felsőfokú 

tanulmányait és itt szerzett építőmérnöki oklevelet 1974-ben, közlekedésépítő szakon. 

Egyetemi tanulmányait követően Akadémiai ösztöndíjban részesült, majd az ösztöndíjas éveit 

követő szakmai gyakorlat után 1979-ben került a BME Építészmérnöki Karához tartozó 

Építéskivitelezési Tanszékre, tanársegédi beosztásba, mikortól gyakorlatilag megszakítás 

nélkül, a Tanszék felelősségi körébe tartozó, de az Építőmérnöki Karon folyó képzés (átoktatás) 

tárgyainak oktatásában, majd ezen tananyagok fejlesztésében, illetve az oktatás szervezésében 

vett részt – és az évek múlásával lett a Tanszék egyik karakterisztikus munkatársa. Egyetemi 

doktori értekezését 1985-ben védte meg, amit követően adjunktusi beosztást kapott. Ebben a 

szerep-, és munkakörben végezte odaadó oktatói-, kutatói-, illetve – számtalan ipari megbízáson 

keresztül – szakmai munkáját 2014-ben bekövetkezett nyugdíjba vonulásáig, és azt követően – 

már megbízásos munkaviszonyban – mind a mai napig. 

Nyugdíjba vonulását követően is megmaradt aktív szakma-gyakorlónak és vérbeli egyetemi 

oktatónak. Jelenleg is több tantárgy társ-előadója és konzulense, diplomamunkák témavezetője, 

avagy bírálója, záróvizsga bizottságok külső tagja. 

Szakmai irodalmi tevékenységét több kiadásban megjelent műszaki tankönyvek és 

segédanyagok, fémjelzik az építőmérnöki-, építési szakmérnöki-, illetve műszaki ellenőri 

képzés területén az építőipari idő- és költségtervezés, valamint beruházáslebonyolítás területén. 

Szakmai tapasztalatait kutató-fejlesztő munkacsoportok tagjaként hazai építőipari statisztikai 

adatok feldolgozásában (Terc Kft., műszaki norma- és költség adatok, EUSTAT jelentések), 



illetve műszaki igazságügyi szakértőként fordította és fordítja jelenleg is a hazai építőipari 

kivitelezői szakma támogatására. Szakmai életútja során olyan értékes elméleti és gyakorlati-, 

szakértői és oktatói tapasztalatokra tett szert, melyekről lemondani nem, hogy nem tudunk, de 

elvesztegetésük, ki-nem-használásuk kimondottan bűn lenne a jövő építési szakembereinek 

képzése, és a szakma tudományos támogatása szempontjából. Hiszen akár előkészítő-, akár 

követő-, illetve értékelő munkakörben, de olyan, ma már fogalomnak számító beruházások 

megvalósításánál működött közre, mint az M3 és M4 metróvonalak építése, a Budapest-

Hegyeshalom, az Őriszentpéter-Hodos, és még számtalan más út- és vasútvonal 

rekonstrukciója, megannyi magasépítési létesítmény, gyárépület, lakótömb, bevásárlóközpont, 

kórház, egyetem új épületeinek megvalósítása (Budapesti Állatkert szikla épületének 

rekonstrukciója, Margít-híd újjáépítése, a Várkert Bazár, a Fővárosi Levéltár új létesítményei, 

a budapesti Duna Pláza, illetve a Szép Passzázs, a miskolci Szinva-Center építése, a „Ludovika” 

rekonstrukciós munkálatai – csak hogy a legközismertebb létesítményeket említsük. 

Jelen előterjesztésünkkel ezen gazdag szakmai élet-utat, a mindmáig fáradhatatlan oktatói 

munkát, a megbízható tapasztalatokra alapozott önkéntes kollegiális közreműködést szeretnénk 

viszonozni, az egyetemi humánpolitikai szabályzat nyújtotta eme szerény eszközzel. 
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