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Jól sikerült a nagy nap
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Meghirdetéséhez méltóan igazi családi és szakmai napként vonult be az ingatlanszakma történetébe az első
Ingatlanosok Napja. A hajógyári szigetre kilátogató mintegy 650(!) ingatlanos és családtagjaik minden jel
szerint jól érezték magukat a majálishangulatot idéző szeptemberi szombaton.
Verőfényes szeptemberi szombat virradt az első Ingatlanosok Napjára, a hajógyári sziget Green Hill
parkjában a meghirdetett 11 órás kezdésre már nem csak a busszal érkezők, de a többiek is szép számban
megjelentek. Ki kutyával, ki teniszütővel, sportfelszereléssel, legtöbben családdal felszerelkezve döntöttek
úgy, hogy lesz, ami lesz, márpedig megnézik, mi fán terem az újsütetű szakmai és családi programként
meghirdetett rendezvény.
A mintegy 650 résztvevő a zökkenőmentes regisztrációnak hála, gond nélkül és gyorsan magához vehette
karszalagját és az étel-ital jegyeket, majd ki-ki vérmérséklete és a gyerekei életkora szerint vette az irányt a
szakmabeliek sátrai, a medence, a csodálatos ugrálóalkalmatosságok vagy akár a borkóstoló felé. Rövid idő
alatt mindenki felderítette a terepet, üdvözölte a rendezvényt támogatók sátrainál álló kollégáit és
bejelentkezett a meghirdetett sportversenyekre.
Délben a házigazda, az Országos Lakás- és Építésügyi Hivatal elnöke, Borsi László ünnepélyes
megnyitójában elmondta, ezentúl az Építők Napjához hasonlóan évente megrendezik az Ingatlanosok Napját,
legközelebb 2006 májusában, majd szólt a szakma megtisztítását és továbbfejlődését szolgáló tervekről, és
megköszönte a program szervezésében oroszlánrészt vállaló MAISZ munkáját. Az első Ingatlanosok Napján
kitüntetést kaptak a szakma elismert nagyjai, az OLÉH elnöki elismeréseket az ajánlások alapján öt
kategóriában osztották ki.
Ingatlanközvetítő kategóriában Nagygyörgy Tibor, a Biggeorge�s márkanév alapítója kapta az elismerést. Az
indoklásban elhangzott, hogy az ő közreműködésével a magyar cégek közül elsőként sikerült a nemzetközi
partnerekkel versenyképes szolgáltatásstruktúrát és színvonalat felépíteni és eredményesen működtetni a
kereskedelmi és a lakóingatlanok piacán egyaránt.
Az ingatlanértékelők közül Máté Miklóst, a Seratus Ingatlantanácsadó Kft. ügyvezető igazgatóját díjazták,
aki ingatlanértékelőként, igazságügyi szakértőként hosszú évek óta az értékbecslés színvonalának emeléséért,
az értékelőszakma megtisztításáért küzd. Illy Péter ingatlanfejlesztőként vehette át az elismerő oklevelet. Az
angyalföldi rehabilitációval összeforrott, nagy ívű fejlődési pályát leírt társaság és vezetője a színvonalas,
megfizethető árú lakások mellett a legkevésbé profitábilis szegmensben, a műemlék-felújításban is letette a
névjegyét.
Ingatlankezelő és -üzemeltetőként Csillagh András, a Real Management Kft. ügyvezető igazgatóját díjazták,
akinek irányítása alatt a cég az ingatlanpiac minden szegmensében, úgy a lakáspiacon, mint a
bevásárlóközpont- és az irodafronton kiemelkedő színvonalú munkát végez. A MOM Park üzemeltetésért
például Super Brand díjat kaptak.
Dr. Baczkó István mint ingatlanos személyiség vitte el a pálmát. A szegedi szakember egész életét a
szakmában töltötte, volt többek között ingatlanfejlesztő, ingatlankezelő, társasházkezelő, ingatlanközvetítő-
értékbecslő és nem utolsósorban a szakmát oktató is.
Itt hirdette meg a Magyar Ingatlan Információs Egyesület az Ingatlan és Befektetés kezdeményezésére
Nyújtsd a kezed címmel az erdélyi árvízkárosultak megsegítésére indított adománygyűjtő akciót, amelyhez az
Ingatlanosok Magyarországi Egyesülete és más szervezetek is csatlakoztak.
A hivatalos program után a gulyásleves és a palacsinta vette át a fő szerepet, majd a Coco Loco együttes
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igazi latin ritmusokkal kápráztatta el a nagyérdeműt. Indult a búvár- és motorbemutató, lassan összegyűltek a
focirajongók, az elszántak golfütővel próbálkoztak, de szép számmal voltak, akik mindenféle sportos
életmódnak fittyet hányva csupán arra koncentráltak, hogy az etyeki vagy az argentin borok passzolnak
jobban az ízlésvilágukhoz. A busz fél ötre meghirdetett visszaútjára csak nehezen szedték össze a
jelentkezőket, a még ekkor is ott maradók népes tábora mindennél ékesebben bizonyította, jól sikerült az
első Ingatlanosok Napja, az ingatlanosok is szívesen töltik szabadidejüket ilyen körülmények között egymás
társaságában.

P. Sz. A.
Teljeskörű adatbázis

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszítozásával
valósult meg.
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