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lete nemcsak a kivitelezőknek, hanem a tervezőknek is jelentős többletmunkát 
adott, mivel a kivitelezés során felbukkanó, addig rejtett szerkezeti gyengesé-
gek és korábban nem érzékelt egyéb sajátosságok miatt a terveket folyamato-
san alakítani, fejleszteni kellett a helyzetnek megfelelően.
A Nádor 15-ös épület esetében az alapozástól kezdődően egy teljesen új épü-
letet építettünk. Itt az első nehézséget a bontás, a földmunkák és az alapozás 
során a szomszédos épületek állagmegóvása jelentette, melyet jól megterve-
zett és végrehajtott kivitelezési technológiával és a szomszédos épületek moz-
gásainak folyamatos ellenőrzésével sikeresen leküzdöttünk. A szerkezetépítési 
munkák során két dolog igényelt a megszokottól lényegesen nagyobb figyelmet: 
a nagy mennyiségű látszóbeton felület és ezzel összefüggésben a mennyeze-
ti felületfűtés. Ez a két technológia egyesével, de kombinálva is rendkívüli gon-
dosságot és összehangolt munkát igényelt, nemcsak a tényleges építés idején, 
hanem a végleges betonfelületek és a födémek legalsó rétegében futó fűtés-
csövek folyamatos állagmegőrzése miatt az építkezés teljes ideje alatt is. Ezen 
munkarészek kivitelezése közben nagyon sokat tanultunk a türelemről, a pre-
cizitásról, a technológiai fegyelemről és a társvállalkozók munkájának megóvá-
sáról, megbecsüléséről. 

PRECISE SCHEDULE AND UTMOST CARE 
BALÁZS PILVEIN, CIVIL ENGINEER AT MARKET ÉPÍTŐ ZRT, SPOKE ABOUT HIS ROLE AND CHALLENGES IN THE PROJECT, 
AMONGST OTHER THINGS.  

Szilvia Molnár: What were your tasks as site manager during the demolition 
and construction works at CEU?
My tasks in the development of CEU covered practically all conceivable responsibilities of a site manag-
er working at Market. In addition to direct execution and control functions I also had many administra-
tive tasks, including checking the declarations of completion of subcontractors, keeping the construc-
tion log, managing and documenting cooperation, drawing up schedules and keeping them continuously 
up-to-date, as well as handling insurance issues and liaising with the clients, authorities, local resi-
dents and institutions. Naturally, I carried out these tasks in collaboration with the other site managers 
and the project management team.
 
Have you ever been involved in a project of a similar nature or scale? 
The new MTV headquarters in Kunigunda utca (street) or the Origo Film Studios, for example, were pro-
jects of a similar scale and complexity.
 
Could you mention any professionally interesting challenges in connection 
with the CEU project? 
The greatest difficulty, of course, was caused by the city centre location itself. This demanded the utmost 
care and numerous extra measures from us, regarding both the organisation of works and the impact 
on our environment. Compared to the material traffic and personnel numbers of the construction pro-
ject our staging area was extremely limited; arriving and departing shipments and the use of cranes and 
goods elevators had to follow a strict schedule; otherwise, chaos would have ensued within minutes, 
while due to the bus routes in Nádor utca we could not allow traffic jams. One of my site manager col-
leagues dealt exclusively with the logistics of the construction site. Due to the limited amount of space, 
we could only create offices for subcontractors within the site itself, which with the daily presence of 
300 people made construction works extremely difficult.
The significant difference between the supporting structures of the two buildings involved in the pro-

ject and, as a result, in the construction technologies used, posed completely different challenges. In 
the case of the Nador 13 building the task was essentially the renovation and repeated conversion of this 
building with its old, mixed limestone and brick walls and a combined Prussian vault and monolithic rein-
forced concrete ceiling structure, which had been converted many times in the past. Here, most problems 
were caused by the existing building parts, which were in a relatively poor condition and required con-
stant consultation with the static designer. The previous life of the building gave a significant amount 
of extra work not only to the contractors, but also to the designers, as due to previously hidden struc-
tural weaknesses and other undetected features discovered during construction plans had to be con-
tinuously modified and improved according to the actual situation. In the case of the Nador 15 building, 
we constructed a brand new edifice, starting from the foundation. The first difficulties here were the 
demolition, earthworks, and preserving the condition of adjacent buildings during the construction of 
the foundation, which we solved successfully thanks to carefully planned and applied technology and 
constant monitoring of the movements of adjacent buildings. During structural construction works two 
issues required more attention than usual: the high amount of visible surface concrete and the related 
heating of ceiling surfaces. These two technologies demand extreme care and highly harmonised work 
even on their own, let alone combined, not only during the actual construction process, but throughout 
the entire project, as well, in order to continuously preserve the condition of the final concrete surfac-
es and of heating pipes that run in the bottommost layer of ceiling slabs. During the execution of these 
work phases we learnt a great deal about patience, precision, technological discipline, and protecting 
and respecting the work of partner contractors. 

Volt már hasonló jellegű, nagyságú munkája? 
A Kunigunda utcai új MTV székház, az Origó Filmstúdió például hasonló nagy-
ságrendű és komplexitású kivitelezések voltak.
 
Megemlítene szakmailag érdekes kihívásokat a CEU fejlesztése kapcsán? 

A legkomolyabb nehézséget természetesen a belvárosi lokáció okozta. Ez mind 
a kivitelezés organizációja, mind pedig a környezetére gyakorolt hatások miatt 
rendkívüli figyelmet és számos extra intézkedést követelt meg a részünkről. A fel-
vonulási területünk az építkezés anyagforgalmához és létszámához viszonyítva 
rendkívül szűkös volt, a be- és kiszállításokat, daru- és teherlifthasználatot szi-
gorú menetrend szerint kellett végezni, különben percek alatt kaotikussá vált 
volna a helyzet, márpedig forgalmi dugókat a Nádor utcában közlekedő buszjá-
ratok miatt nem engedhettünk meg. Egy művezető kollégám emiatt csak az épí-
téshelyi logisztikával foglalkozott. A szűkös hely miatt az alvállalkozói irodákat 
is csak az építési területen belül tudtuk kialakítani, ami napi 300 fős létszámnál 
roppant megnehezítette a kivitelezési munkákat.
A projekt két, egymástól tartószerkezetileg és emiatt kivitelezési technológiában 
is jelentősen különböző épülete az építés során teljesen eltérő kihívások elé állí-
tott minket. A Nádor 13-as épület esetében lényegében egy régi, vegyes, mész-
kő és tégla falazatú, poroszsüveg és monolit vasbeton vegyes födémszerkezetű, 
korábban már többször átalakított épület felújítása, ismételt átépítése volt a fel-
adat. Itt főleg a meglévő, viszonylag rossz állapotú, folyamatos statikus terve-
zői konzultációt igénylő épületrészek okozták a legtöbb problémát. A ház előé-

EVERYDAY HEROES

HÉTKÖZNAPI 
HŐSÖK
AKIK NÉLKÜL TERVBEN MARAD MINDEN, AKIKRŐL VALAHOGYAN MINDIG MEGFELEDKEZÜNK 
BÁRMIKOR, BÁRMELY ÉPÜLET SZÜLETÉSEKOR. PEDIG ŐK A HŐSÖK, AZ ÉPÍTŐK, HELYÜK VAN AZ 
ÉPÍTÉSTÖRTÉNETEKBEN, ÍGY EBBEN A TÖRTÉNETBEN IS. VÉGEL DÁNIEL FOTOGRÁFUS REMEK 
PORTRÉFOTÓ-SOROZATÁNAK NÉHÁNY FELVÉTELÉVEL BEMUTATJUK A CEU EGY-EGY ÉPÍTŐJÉT

WITHOUT WHOM EVERYTHING REMAINS A PLAN, WHOM WE TEND 
TO FORGET WHEN A NEW BUILDING IS BORN. BUT THEY ARE HEROES, 
THE BUILDERS, THEY HAVE THEIR OWN PART IN THE STORIES OF 
CONSTRUCTIONS, THUS IN THIS ONE AS WELL. THEY ARE INTRODUCED IN 
A WONDERFUL SERIES OF PORTRAITS BY DÁNIEL VÉGEL.
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