Melléklet: A Jelöltállítási Felhíváshoz

RÖVID SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ
AJÁNLATOTT FEJEZETEI
1. Név:

Gyurkovics Zoltán

2. Születési év, hely:

1948. 12. 14. Koroncó (GyMSm)

3. Végzettség:

okl. gépészmérnök

Tudományos fokozatok, szakmai kitüntetések: Macskásy Árpád Alkotói Díj
(Nem szakmai, hanem kamarai díjam a Zielinszki Szilárd Díj!)
Nyelvismeret:
4. Szakterület:

német (alap)
épületgépész tervezés

5. Jelenlegi munkahely (vállalkozás, beosztás):

aktív nyugdíjas

Az elmúlt 10 év munkahelyeinek ismertetése:
Nyugdíjas és társadalmi szervnél dolgozó jelölt esetében az ezen állapotot, illetve
munkahelyet megelőző utolsó szakmai munkahely ismertetése:
M.A.T. – PROTECT KFT családi vállalkozás, amelyben tervezői és szakértői
tevékenységet is folytatok. (Jelenleg is működő vállalkozás.)
6. A szakmai tevékenység rövid bemutatása:
A Budapesti Műszaki Egyetemen 1973-ban szereztem diplomát. Ezt követően a
GYŐRITERV-ben – regionális tervező vállalat volt Győrben – tervezőként, majd
szakosztályvezetőként dolgoztam a rendszerváltozásig.
1990. januárban több épületgépész kollégával alakítottuk meg szakági tervező
irodánkat, amely KFT formában működött. Résztulajdonosa és dolgozója voltam
2015-ig. Közben megalapítottam családi vállalkozásunkat, amelyben nyugdíjas
korom óta végzek szakmai tevékenységet – tervezést, szakértést – is.
1980 és 1990 között a középfokú épületgépész képzésben óraadó tanárként is
dolgoztam.
7. Szakképzettsége: Okleveles épületgépész mérnök, okleveles mérnöktanár
8. Egyéb szakmai szervezetekben, egyesületekben való tevékenység, funkciók: -9. Jelenlegi kamarai tagság (melyik területi kamara és tagozat tagja és mióta?)
A MMK megalakulása óta a GYMSMMK tagja vagyok, majd a szakmai tagozatok
megalakulásától az Épületgépészeti Tagozat tagja, alapító tagja vagyok.

10. Jelenlegi és múltbeli kamarai tisztségek, tevékenység leírása:
2017 óta a MMK elnökségi tagja vagyok. 2017-től – először időközi választást,
majd a 2018-as tisztújítást követően a Tagozat elnöke vagyok. Ezt megelőzően több
ciklusban az elnökség tagja voltam. A GYMSM Mérnöki Kamara alakuló
elnökségének voltam a tagja, majd további két ciklusban szintén
11. A 2021-es tisztújítás alkalmával melyik tisztség(ek)re vállal jelöltséget?
Az alelnöki-, ill. legördüléssel az elnökségi tagi feladatokat vállalnám.
12. Megválasztása esetén mivel járulna hozzá a kamara eredményes működéséhez? Mit tart
lényegesnek az adott tisztség vonatkozásában? Rendelkezésre állás, kommunikációs
lehetőségek, kapcsolatok:
• Egységes, kiegyensúlyozott kamarai légkör kialakításában közreműködni
• Kapcsolatépítés, kapcsolattartás a területi kamarák – a tagozatok – az
MMK háromszögben
• Egymás munkájának megismerése, elismerése és támogatása.
• A SZAKCSOPORTI MUNKA SZÍNVONALÁNAK EMELÉSE,
EGYÁLTALÁN A SZAKCSOPORTI TEVÉKENYSÉG BEINDÍTÁSA
ELNEGEDHETETLEN FELADAT! A szakcsoporti hálózat az információ
közvetítés legkézenfekvőbb, legcélszerűbb, leggyorsabb módja lehet.
Rendelkezésre állásomnak gyakorlati korlátja minimális!
Azt gondolom, hogy az írott szaksajtóval rendezett, jó viszonyom van.

2021. január. 15.

Gyurkovics Zoltán

