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SZEMÉLYI HÍREK

üzemigazgató-helyettesként, majd generál építésvezetőként 
tevékenykedett 1986-ig, amikor visszakerült a Vasbetontech-
nológiai Főépítésvezetőségre immár főépítésvezetőként, és itt 
dolgozott 1992 szeptemberéig.

1983-ban elsők között munkatársaival létrehozták az akkor 
divatos vállalati gazdasági munkaközösségünket, melynek 
keretében – szabad idejük terhére – belekóstolhattak a vál-
lalkozási lét “szépségeibe”. Az itt szerzett munkaszervezési 
és hatékonysági tapasztalatokat hasznosítani tudták a nagy-
vállalati kultúrában is, amivel hozzájárultak cégük talpon 
maradásához. 

A Földgépnél Zrt.-nél eltöltött 12 év alatt főleg a buda-
pesti lakásépítési programban dolgoztak, a panellakások 
mélyalapozási és fogadószint építési, a csatlakozó közmű és 
útépítési munkák során igazi iparosként aktív részesei lehettek 
a budapesti városképet ma is meghatározó nagy lakótelepek 
megalkotásának. A vállalat egyik legemlékezetesebb egyéb 
feladata az Aszód-Galgamácsai veszélyes hulladék lerakó 
telep megépítése és a privatizáció időszakáig történő sikeres 
üzemeltetése volt.

DANCS LÁSZLÓ 65. SZÜLETÉSNAPJÁRA
Nyíregyházán született tisztviselő szülők 
gyermekeként. BME-n tanulmányait 
1978-ban fejezte be Vízépítőmérnöki sza-
kon. Szakmai pályafutását szülővárosában, 
a Kelet-Magyarországi Közmű – és 
Mélyépítő Vállalatnál (KEMÉV) kezdte 
művezetőként.

1980-ban került Budapestre, ahol a 
Földmunkát Gépesítő Vállalat (később 
Földgép Zrt.) munkatársa lett. 1981-

től már a Vasbetontechnológiai Főépítésvezetőségen 
építésvezetőként majd főpítésvezető-helyettesként irányította 
a vállalat üzemi és helyszíni betonacél gyártását és szerelését, 
valamint az üzemi betongyártás, szállítás, gépi bedolgozás és 
előregyártás szervezetét.

Ekkor alakult ki kötődése a betontechnológia és a vasbeton 
építés iránt, aminek hatására beiratkozott a BME Betontech-
nológiai szakmérnöki képzésére, ahol 1984-ben szerezett 
diplomát.

1984-ben került az Észak-pesti Üzemigazgatóságra, ahol 

Egyesületnek, tagja és munkabizottság vezetője volt a WTA 
(Wissenschaftlich-Technischer Arbeitskreis für Denkmalpflege 
und Bauwerkserhaltung) nemzetközi szakmai egyesületnek, 
tagja a fib Nemzetközi Beton Szövetség magyar tagozatásnak.

Munkássága során gyönyörű épületek, szerkezetek 
javításával, védelmével, felújításával foglal-kozhatott, mint pl. 
a budapesti New York palota, a hajdúdorogi Görögkatolikus 
Székes-egyház, a Lánchíd, a Petőfi híd, a hajógyári szigeti 
K-híd, az aradi Trajan híd, a hárosi M0-ás híd stb.

Már kezdetektől részt vett cégen belüli szakmai oktatásokban, 
2000 óta a BME Építőanyagok Tanszékének óraadója az 
„Új anyagok és technológiák”, a „Rekonstrukció anyagai” 
tantárgyakban, rendszeres diploma záróvizsga bizottsági tag, 
a Mérnöki Kamara által szervezett továbbképzések gyakori 
előadója. Oktatói munkásságát 2006-ban címzetes egyetemi 
docensi címmel ismerték el. Szakirodalmi munkássága 
eddig 35 szakcikk, szakmai konferenciákon több, mint 70 
alkalommal tartott előadást.

Négy gyermek édesapja, felesége dr. Wettstein Johanna 
orvos és könyvelő, gyermekei: Márta (építészmérnök), Eszter 
(gimnáziumi magyartanár), Miklós (tervező grafikus) és Dénes 
(most végzi a Zeneakadémiát trombita szakon).

Jelentős társadalmi munkát végzett a Nagycsaládosok 
Országos Egyesületében (csoportvezetőként, választmányi 
és elnökségi tagként, egy ciklusban főtitkárként), valamint 
a  Máriaremete-Pesthidegkúti  Ökumenikus Iskola 
megszervezésében és 29 évig az Iskolaszék elnökeként.

Szakmai munkáját ÉTE érdeméremmel (1989) és Palotás 
László-díjjal (2016), a családok érdekében végzett munkáját 
Pro Familis díjjal (2016), az oktatás terén kifejtett munkásságát 
Klebelsberg Kúnó díjjal (1998) ismerték el.

A fib Magyar Tagozat nevében kívánunk jó egészséget és 
további sok sikert.

Balázs L. György

DR. SEIDL ÁGOSTON 65. SZÜLETÉSNAPJÁRA
Dr. Seidl Ágoston 1953. december 
1-én született Budapesten, építész 
hagyományokkal rendelkező családban. 
Édesapja, Dr. Seidl Ambrus építész, 
az Ybl Miklós Technikum, később 
Főiskola tanszékvezető tanára, professor 
emeritus, régebbi felmenői Hültl Dezső és 
Hauszmann Alajos műegyetemi tanárok 
akik a XIX-XX. század fordulójának 
neves építészei voltak. Ez a családi 

indíttatás terelte Seidl Ágostont az építőipar területére, noha 
végzettsége szerint vegyészmérnök, de ezen belül érdeklődése 
a műanyagok, az építéskémiai termékek, az építőipari korrózió 
és a szerkezetek javítása felé fordult.

A gimnáziumi érettségit a Budapesti Piarista Gimnáziumban 
tette le 1972-ben, majd egy év kényszerszünet és egy év 
katonaság után 1979-ben a Budapesti Műszaki Egyetemen 
szerzett vegyészmérnöki diplomát a műanyag ágazaton. Első 
munkahelye az Országos Szakipari Vállalat (ORSZAK) volt, 
ahol ismereteit az anyagvizsgáló laboratóriumban, fejlesztő 
mérnökként, később fejlesztési osztályvezetőként gyarapíthatta. 
Emellett végezte el a korróziós szakmérnöki kurzust, amit 
1982-ben fejezett be. A Földmérő és Talajvizsgáló Vállalat 
Korróziós Irodáján Dr. Medgyesi Iván alatt szakosodott az ipari 
korrózióvédelemre, ekkor (1986-ban) doktorált építőanyagok 
hidrofóbizálása témában.

Az állami építőipar felszámolása után két évig a svájci Sika 
cég képviseletét látta el, majd 1993-tól a Merza Péter vezette 
Isobau Rt. irodavezető főmérnökeként dolgozott elsősorban 
közlekedési műtárgyak felújítása, korrózióvédelme témájában. 
Ezt a munkáját 2003 és 2011 között a Vegyépszer csoportban 
és a MAHÍD Rt. főmérnökeként folytatta nyugdíjazásáig. 
2011-től saját cégében, a Magyarádi Kft.-ben tevékenykedik 
korróziós szakértőként és tervezőként. 

Tagja és szakosztályvezetője volt az Építőipari Tudományos 
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A kivitelezésben eltöltött közel 15 év tapasztalataival felvér- 
tezve 1992-ben átnyergelt az építőanyag gyártás iparágba, és 
lett a Transbeton Kft. ügyvezető igazgatója. 

1998. és 2003. között a cégcsoporton belül betekintett a 
cementgyártás és értékesítés világába. Két évig a Lábatlani Ce-
mentgyár Zrt. gyárigazgatója volt, majd a Hejőcsabai Cement 
és Mészművek Zrt.-vel történt egyesülés után az új cégben az 
Igazgatóság tagjaként, mint kereskedelmi igazgató dolgozott. 
Ebben az időszakban Európában elsők között vezettek be a 
Holcim márkanevet Magyarországon.

2003-ban megbízást kapott a négy országon átívelő tevé-
kenységet végző Holcim Central Európa Zrt. Kavics- és Beton 
Üzletágért felelős stratégiai igazgatói feladatainak ellátására, 
mint a cég Igazgatóságának tagja. 2004-től az ismét önálló-
sodott Holcim Hungária Zrt.-ben tovább irányította a Beton 
és kavics üzletágat, mint Üzletág igazgató 2007 októberéig.

Még “Földgép”-es korában került kapcsolatba a  Budapesti 
Betonszövetséggel és 1997-től, mint az akkori soros elnökre, 
rá várt az a feladat, hogy a felhalmozott tudásanyag, valamint 
a szakmai érdekképviselet és kapcsolatrendszer megtar-
tása, továbbfejlesztése érdekében újjászervezze a szövetségi 
munkát. 1998-ban iparági vezető munkatársaival együtt létre-
hozták a Magyar Betonszövetséget, ami több, mint 10 éven át 
sikeresen képviselte a betontechnológia hazai fejlesztésének 
igényét. A szövetség szakmai érdekképviseleti tevékenységé-

nek kiemelkedő eredménye az MSZ 4798-1:2004 jelű betonsz-
abvány megalkotása. Tevékenysége elismeréseként 2008-ban 
megkapta a “Magyar Betonszövetségért” érdemérmet.

Ebben az időszakban kerültem közelebbi kapcsolatba a fib 
Magyarország szervezetével, és azóta tagja a szervezetnek.

A Holcim csoporttól történő eltávozása után 2007-ben 
létrehozta saját tulajdonú cégét, amelyben a mai napig eseti 
szerződések, megbízások alapján végez különböző szakértői 
munkákat (ügyviteli tanácsadás, műszaki ellenőrzés, projekt-
vezetés).

2009-2012 között a Vegyépszer Zrt. alkalmazottjaként dol-
gozott, mint anyag és eszközgazdálkodási igazgató. 2012-ben 
korengedménnyel nyugdíjba ment és ekkortól, mint megbízott 
Vállalkozó végezte a Vegyépszer útépítési munkái garanciális 
javításának irányítását, szervezését 2016-ig.

A sport, amozgás végig kísérte életét, ma is szerves részét 
képezi napi tevékenységének, kiegészítve a családi házuk 
körüli tennivalók nagyrészt önálló elvégzésével. Szakmai 
és magánéletének kiteljesedését a szerető családi hátteret 
megteremtő felesége, Ágnes aktív támogatása is biztosította, 
akivel együtt várják, hogy két nagykorú, már önállósodott 
lányuk révén életük az unokák jövetelével váljon teljessé!

A fib Magyar Tagozta nevében kívánunk további sok 
sikert és a családi életben sok örömet.

Balázs L. György

sor. Az Életmű-díját Apáthy Endre adta át, és a méltatást Encsi 
Balázs tartotta. A méltatásban Encsi Balázs kihangsúlyozta, 
hogy Wellner Péter 50 éves munkássága során a tervezői és 
kivitelezői szemlélet tökéletes összhangját valósította meg, 
ami a sikeres munkásságának alapja volt.

A fib Magyar Tagozat nevében kívánnunk további sok 
sikert és boldogságot.

Balázs L. György

WELLNER PÉTER 85. SZÜLETÉSNAPJÁRA
Wellner Péter életútjának áttekintését és 
méltatását a VASBETONÉPÍTÉS 2013/4 
számának 112. oldalán adtuk meg 80. 
születésnapja alkalmából.

Tisztelettel jelezzük továbbá,  hogy 
az e l m ú l t  i d ő s z a k b a n  kiemelkedő 
eseményként kell megemlítenünk 
Wellner Péter Életmű-díját a Hídépítő 
részéről, aminek átadására a 2015. 
december utolsó munkanapjára 
szervezett évzáró összejövetelén került 




