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A KÓS KÁROLY EGYESÜLÉS ÚJ TAGJAI – III.
CSÍKY ÉS TÁRSA 

Beruházás-szervező Kkt. 

Cégünk 1999. novemberében alakult, és működését 2000. 
január 1-én kezdte meg. Megalapítói és egyben vezetői 
olyan magánszemélyek, akik maguk is hosszú éveken 
keresztül voltak beruházók, így elég tapasztalatot szereztek 
ahhoz, hogy a cég sikeres működését megalapozzák.

A cég műszaki igazgatója Csíky Gábor épületgépész 
mérnök, gazdasági igazgatója Orbánné Szilágyi Éva épí-
tőmérnök. Jelenleg hat alkalmazottat foglalkozta tunk. Két 
vállalkozóval folyamatos szerződésünk van, egyik épület-
gépész műszaki ellenőri, a másik elektromos műszaki el-
lenőri tevékenységet lát el. A munkák szükségletéhez mér-
ten alkalmi szerződéses partnereink között van két építész 
műszaki ellenőr, három elektromos műszaki ellenőr és egy 
gépész műszaki ellenőr.

Székhelyünk Piliscsaba-Klotildliget, Fényesliget sétány 
2. Fő tevékenységünk a mérnöki tevékenység, tanácsadás.

A Társaság megalapítását megelőzően munkatársaim-
mal hosszú éveken keresztül együtt dolgozva építettük fel 
a Pázmány Péter Katolikus Egyetem mindhárom karát, 
ezek közül is elsősorban a piliscsabai campust. Ekkor kez-
dődött azóta is tartó kapcsolatunk az organikus építészet-
tel és a Makona Egyesüléssel. 

Megalakulásunktól napjainkig több oktatási, egész-
ségügyi, közművelődési célú épület létrehozásában mű-
ködtek közre munkatársaink. Cégünk végezte 2001-2002 
között a Terror Háza Múzeum (Budapest, Andrássy út 60.) 
beruházását, és 2005-2006 között a hódmezővásár helyi 
Emlékpont Múzeum és Konferenciaközpont fejlesztésének 
komplett műszaki lebonyolítását.

Fontos még kiemelnünk Az Isteni Megváltóról Neve-
zett Nővérek Magyar Tartománya tulajdonában lévő Jo-
sephinum intézmény területén egy 150 fős egyetemi kol-
légium beruházásának – mely szintén laktanyarehabilitációs 
beruházás volt – és Veresegyház Város Önkormányzata 
tulajdonában lévő Fabriczius József Általános Iskola uszo-
da és sportcsarnok beruházásának teljeskörű lebonyolítá-
sát. Közreműködésünkkel valósult meg a Nagyboldogasz-
szony Ház – egy 100 szobás idősek otthona, különálló be-
tegszárnnyal és orvosi szobákkal – Piliscsabán, Rákóczifal-
ván ugyancsak idősek otthona a községi Önkormányzat 
számára, Süttő Község Önkormányzata részére egy Idősek 
Otthona. A múlt évben fejeződött be irányításunkkal Ve-

 resegyházon egy geotermikus energia hasznosítását lehe-
tővé tevő beruházás, Rácalmáson egy Ökoturisztikai bázis 
több ütemben. Részt vettünk még az esztergomi Városi 
Bíróság épületének felújításában, Veresegyházon az Euró-
pai Uniós támogatásból megépített Meseliget Bölcsőde 
építésében és jelenleg folyó Terézváros Önkormányzata 
Eötvös u. 10. sz. épület felújításának lebonyolításában. 

A cég főleg a Pest megyei piac megszerzését tűzte ki 
célul, de az ország számos pontján végeztünk lebonyolítói 
tevékenységet, így Kalocsán, Kiskunfélegyházán, Hévizen. 
Tartós kapcsolataink vannak egyházi szerzetesrendekkel, 
így a Kalocsai Iskolanővérekkel is.

A Társaság fő szakterülete az egyes kivitelezések komp-
lett lebonyolítása. A feladat a megrendelő igénye szerint 
általában a tervezés felügyeletével indul és a kivitelezés 
garanciális feladatainak befejezéséig tart. Sok esetben a 
megrendelők kizárólag műszaki ellenőrzésre kérik fel a 
Társaságot. Ebben az esetben tudni kell azt, hogy a három 
fő szakág (építész, gépész, elektromos) együttes jelenlétét 
kell biztosítani az ellenőrzések során, tehát mindhárom 
területet a megfelelő jogosultsággal rendelkező szakember 
ellenőrzi a beruházás helyszínén.

A munkákat általában pályázatokon, versenyeken lehet 
elnyerni, ezért fontos, hogy az indulás minden feltételével, 
így jól megalapozott, tanúsított minőségirányítási rend-
szerrel is rendelkezzünk 2002 óta.  Nem kétséges, hogy a 
megbízóval ki kell alakítani min den területen egy olyan 
szakmai kapcsolatot, ami elősegíti a bonyolítón keresztül 
a zökkenőmentes végrehajtást. A megbízó pénzügyi kon-
díciói áttételesen kihatnak az egyes eljárások gazdaságos-
ságára, márpedig gazdaságos közbeszerzés irányítását csak 
jó szakmai tudással rendelkező szakemberekből álló csapat 
tudja elvégezni kellő háttérrel. Egyetlen jó munkamódszer 
lehetséges: az előírások pontos és maradéktalan betartása, 
az esélyegyenlőség biztosítása, a pártatlanság minden kö-
rülmények közötti érvényesítése. A feladatot lelkiismere-
tesen, jól kell elvégezni.

Csíky Gábor, 
Orbánné Szilágyi Éva 

A szemben lévő oldalon, fent: Piliscsaba, Josephinum 
(Siklósi József terve), diákotthon; lent: Piliscsaba, Stephaneum 

(Makovecz Imre terve), a Pázmány Péter Katolikus Egyetem 
nagyelőadói termének épülete
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