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Név (születési név is):Sátori Sándor 

Születési hely, év, hó, nap: Balassagyarmat, 1960. szeptember 16. 

Anyja neve:  

Legmagasabb iskolai végzettsége, kelte: egyetemi diploma, 1984 

Szakképzettsége:  
okl. építőmérnök (szerkezetépítő szak) 

okl. építőipari gazdasági mérnök, BME 1990 

okl. igazságügyi szakmérnök, BME 1194 

okl. ingatlan gazdálkodó - szakértő, ESSEC-BKEKTI-BME, 1998 

Munkahelye, beosztása:  

Lakáscíme:  

Elérhetősége (telefon, fax, e-mail): satori@satori.hu 

A kitüntetés átadásának időpontja: 

Korábbi kitüntetései (évszám megjelölésével): - 

 

 

 

Hivatalos indoklás (1 mondat): 

 

Sátori Sándor széleskörű szakmai tapasztalatokon alapuló tudásával hosszú időn keresztül 

gazdagította tanszékünk oktatási tevékenységét, kezdetben oktatóként, ezt követően külső 

óraadóként, melynek elismeréséül javasoljuk számára a "Budapesti Műszaki és 

Gazdaságtudományi Egyetem Építészmérnöki Karának Címzetes Docense" cím 

adományozását. 

 

 

  



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

 

Sátori Sándor okl. építőmérnök kollégánk csaknem 2 évtizedig volt tanszékünk oktatója. 

Tanszékünk munkatársaként alapvetően az Építőmérnöki Karra átoktatott tantárgyaink 

oktatásának volt egyik meghatározó alakja és ezen tárgyak oktatásában – már, mint külső 

munkatárs – vesz részt napjainkban is. Sokoldalú képzettségének, több évtizedes szakmai és 

oktatási tapasztalatainak köszönhetően hatékonyan működött és működik közre a fiatal és 

pályakezdő építő/építész mérnökök képzésében, szakmai pályafutásuk egyengetésében az 

építőipari kivitelezés (műszaki ellenőr, felelős műszaki vezető), az építőipari jogviták 

(igazságügyi műszaki szakértő) és különleges építő- és építészmérnöki szakfeladatok 

(ingatlanértékelés, épületenergetika) területén, nem csak az egyetemi alapképzés, de a Magyar 

Mérnöki Kamara és a Mérnöktovábbképző Intézet által szervezett szakmai továbbképzések 

keretében is. Reményeink szerint a továbbra is eleven szakmai együttműködésünkön túl még 

hosszú ideig számíthatunk, számítunk tudására, szakmai tapasztalataira a mérnöki 

nagylétesítmények megvalósításával kapcsolatos ismeretek és tapasztalatok továbbadásában, 

az építőipari vállalkozás és vállalatba adás sajátos ismeretanyagának oktatási-, illetve az 

építéstechnológia és építésmenedzsment témakörébe eső szakdolgozatok és diplomamunkák 

külső (ipari) konzulensi és bírálói feladatainak ellátásában. 

Mindezek ismeretében és reményében javasoljuk Sátori Sándor kollégánknak a "Budapesti 

Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építészmérnöki Karának Címzetes Docense" 
cím adományozását. 
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