
 

      MEGHÍVÓ 

            MABIM Szakmai napra 
   
Tisztelt MABIM tagtárs!  
Kedves Kolléga!   
 
2018 a tisztújítás éve! A 2014-ben alakult MABIM első elnökségének mandátuma lejár, újabb 4 évre szóló 
elnökségi munka kezdődik.  Az Ön véleményét is szeretnénk megismerni, javaslatokat kapni, hogyan 
folytassuk, melyek legyenek a kiemelt prioritások és persze szeretnénk, ha a vezetőségben új arcokkal 
találkoznánk. 
De ismerjük-e egymást? A munka frontján ugyan találkoznak tagjaink, de tudják-e, kik alkotják jelenleg a 
MABIM elnökségét, és Ön tudja-e kik lennének, akiket szívesen ajánlana az elnökségbe új választás 
esetén? 
 
Arra gondoltunk, találkoznunk kéne, még a közgyűlés előtt! S ehhez programot is szervezünk, méghozzá 
nem is akármilyet! 
 

 
 

Időpont: 2018. április 26. csütörtök 
Találkozó: Budapest Lurdy Rendezvényközpont  (1097 Bp. Budapest, Könyves Kálmán krt. 12-14) 
Időpont: 12 óra 
Tervezett program: 
12-14:30 MABIM beszélgetés, előadásokkal    Témák/ előadók: 
Beruházási projektek BIM szempontú előkészítése és tervezéstámogatása: 
- Harman Béla (Market Property / MABIM tag) 
- Jánky Zoltán (OPINION BUILDERS / MABIM tag) 
Telekom Székház (THQ) tervezéséhez és kivitelezéséhez kapcsolódó BIM menedzsment feladatok: 
Grátzer Szabolcs (Market) 
Kócsó Dániel (TIBA Stúdió / MABIM tag) 
Zagorácz Márk (MABIM tag) 
15 -17 óra között az épülő Telekom székház bejárása, szakmai vezetéssel. A székház építészeti terveit a 
TIBA Építész Stúdió készítette, a kivitelezési munkákat a Market Építő végzi, több kollégánk 
közreműködésével. 
 
Amire kérjük: hozzon magával védősisakot, mellényt és jöjjön kényelmes cipőben! Álljuk a sarat is, ha kell! 
Ha nem lenne jelezze felénk! Korlátozott mennyiséget tudunk biztosítani. 
 
Amennyiben szívesen részt vesz a programon, kérjük szándékát jelezze: 
https://doodle.com/poll/f2vgmikygesdnwqz 
 
A jelentkezés határideje: 2018. április 15. 
 
Üdvözlettel 

az elnökség nevében 
dr. Stocker György           Friedmann Ani titkár 

 
 

https://doodle.com/poll/f2vgmikygesdnwqz


 
PARKOLÁS 

A Lurdy Ház felszíni parkolójában 3 órára ingyenes a parkolás. (a parkoló cca.1.200 férőhelyes), a 3 órán túli 
rendezvények esetén a konferenciára érkező vendégek kihajtójegyet tudunk biztosítani. 
A ház rendelkezik mélygarázzsal, melyet a szabad hely függvényében tudnak díjkötelesen igénybe venni. (Az első 2 óra 

100Ft, és utána minden újabb megkezdett óra 100Ft/óra). 
 

 

 

Telekom székház  - Érdekességek az épületről  

 1 épület, ami 3 nagy budapesti irodaháznak felel meg  

 Az épület önmagában a budapesti irodapiac majd 2%-a  

 Az épület bruttó alapterülete: 100.000 m2   (3 szint mélygarázs + földszint + 8 emelet)  

 Bérbeadható terület: 58.000 m2  

 Közel 4.000 munkahely 

 Konferenciaközpont 300 fő kapacitással, részlegesen 2 szint belmagassággal  

 Két étterem (350 + 150 fő befogadóképesség) 2.600 adagos konyhával, kávézó  

 Fitnesz központ, 700 m2 fitneszterem, futópálya a tetőteraszon  

 2.000 m2 belső kert (3 belső udvar) 

 300 m2 felületű belső tó 

 A mélygarázst 3 lehajtón lehet elérni 

 Parkolóhelyek a mélygarázsban: 1.350 db autó, 81 motor, 344 kerékpár  

 50 elektromos autótöltő  

 15 öltöző-zuhanyzó kapcsolódik a mélygarázshoz  

 

Az építkezésről  

 80.000 m3 beton (elegendő lenne 60 km kétsávos autóút építéséhez)  

 10.000 t betonacél (55 db üres Boeing747 súlya)  

 26.000 m2 homlokzati üveg (14 focipályányi síküveg)  

 27 db energiatakarékos felvonó  

 39 m magas épület 

 22 méter magas oszlopok a főbejáratnál  

 6 daru az építkezés alatt, a legnagyobb 60 m magas és 70 m gémkinyúlású  

 70-80 beszállító/alvállalkozó  

 Naponta 500-600 munkás az építkezésen, csúcsidőszakban akár 1000 fő is dolgozik a projekten, összesen 5000 munkás fordul meg az 

építkezésen  

 28 hónapig tartó építkezés 

 

 


