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Hivatalos indoklás (1 mondat): 

 

2010 óta BME Épületszerkezettan Tanszékén több angol nyelvű tárgy gyakorlatvezetője, 

amelyet fizetett szabadsága terhére, nagy odaadással, lelkesedéssel és szakmai tudással lát el. 

Tevékenysége révén az Erste Ingatlan Alapoktól és az Erste Alapkezelő Zrt-től számos 

szakértési megbízást nyert tanszékünk, amelyekből szakmailag és anyagilag is jelentősen és 

kölcsönösen profitáltunk. 

 

 

 

Részletes indoklás, szakmai életút ismertetése (kb. 1 oldal terjedelemben): mellékelve 
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Laudáció Bándi Keve Kund címzetes egyetemi docensi kinevezéséhez  

 

 

BÁNDI KEVE KUND  

 

 

1980-ban született Budapesten. Diplomáját 2006-ban szerezte meg a Műegyetem 

Építészmérnöki Karán. 

 

Szakmai gyakorlatára a sokszínűség és a nemzetközi beágyazottság jellemző. 2003-2004 

között térinformatikusként dolgozott, VINGIS és MePAR projekteken a Földmérési és 

Távérzékelési Intézetben. 2004-től Londonban dolgozik, több építészirodában:  

 2004: MKS Architects, London 

 2004: Datelight Ltd 

 2005-2006: Chassay and Last Architects, London 

 

2006-ban hazaköltözik és külföldön elmélyített tudását kamatoztatja.  2006-2007 között 

projekt menedzser, a Ramboll - Baustar, Székesfehérvári, Temesvári és Marosvásárhelyi 

projekteken.  

 

2007-2017 ingatlan portfolio menedzser az Erste ingatlan alapok, majd Erste Alapkezelő Zrt. 

keretén belül Budapesten. 2016 óta ugyanitt műszaki igazgató. 

 

2010 óta BME Épületszerkezettan Tanszékén több angol nyelvű tárgy gyakorlatvezetője, 

amelyet fizetett szabadsága terhére, nagy odaadással, lelkesedéssel és szakmai tudással lát el. 

Tevékenysége révén az Erste Ingatlan Alapoktól és az Erste Alapkezelő Zrt.-től számos 

szakértési megbízást nyert tanszékünk, amelyekből szakmailag és anyagilag is jelentősen és 

kölcsönösen profitáltunk. 

 

 

Budapest, 2020. január 20. 
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tanszékvezető 

Épületszerkezettani Tanszék 

 


