Sőregi Ottó
gépészmérnök–épületgépészet
tervező, műszaki vezető, ellenőr
Kamara számok: G-01-15557 ; MV-ÉG, ME-G 01 166625
másod diplomám: okleveles mechatronikai mérnöki
1076 Budapest, Verseny u. 6.
+36 20 5543113
soregi.otto@gmail.com

Röviden magamról - összefoglaló:
Sok éves tapasztalattal rendelkezem az épületgépészeti tervezés, kivitelezés, projekt vezetés és a műszaki
ellenőrzés terén. Különösen jelentős tapasztalatom van megújuló energiákat hasznosító rendszerek tervezése és
kivitelezése terén. A profilomba tartozik az energetikai felújítás, fűtés/hűtés, szellőztetés, víz/csatorna. Az ipari
méretekkel és a lakóépületekkel is foglalkozom.
Szakmai tapasztalat:


TAKENAKA 2017 tól– 2020. 04.
Épületgépészet – tervezés, illetve a gépészeti kiviteli projektmérnöki feladatkör

Projektmérnöki munkakör továbbá

Tervezés: koncepció tervek, kiviteli stb.

Ellenőri feladatok ellátása

Fűtés, hűtés, szellőztetés, víz csatorna, sűrítettlevegő

Árajánlatok készítése – alvállalkozók koordinálása – egyeztetések az ügyféllel.

Stb.



Goodwill Energy Zrt. 2015-2017– Épületgépészet – tervezés, műszaki vezetés, ellenőrzés
o



A munkám a épületgépészeti tervezés, műszaki vezetés, műszaki ellenőrzés.

Napkollektoros, hőszivattyús rendszerek méretezése a hozam – megtérülés
meghatározása a költség hozam kalkulációkkal.

Árajánlat összeállítása – egyeztetések az ügyféllel.

A fűtési rendszer kiépítése .

Épületgépészeti munkák. FMV

Vulcano épületgépészet – A cég fő profilja a megújuló energiákat hasznosító rendszerek
(napkollektor, napelem, hőszivattyú) betervezéseés kiépítése az épület energetikai optimalizálása a
megújuló energiákkal.

A hő-központok megtervezése– kiépíttetése.

Napkollektoros, napelemes, hőszivattyús rendszerek méretezése a hozam –
megtérülés meghatározása a költség hozam kalkulációkkal.

Árajánlat összeállítása – egyeztetések az ügyféllel.

A fűtési rendszer kiépítése .

Épületgépészeti munkák.



SoltecKft. Budapest- 2011 től- 2014 –ig - SONNENKRAFT Napenergia hasznosítás
o
o

Gépész mérnökifeladatkörrel és marketinges feladatokkal:
Napelem és napkollektor a főterülete a cégnek
A megújuló energiákat hasznosító rendszerek beintegrálása a meglévő rendszerbe lényegében a fűtés
korszerűsítése. Asúlypont a napenergia hasznosító rendszereken volt. A feladataim közt a számítások
elvégzése pl: a hőigény számítása a csövek méretezése stb. is szerepelt. Mindkét területtel egyformán
foglalkoztam a foto-villamos és termikus rendszerek tervezésével, majd kiépítésével, mindezen

rendszerekműszaki dokumentációjának a rajzainak azelkészítésével. A feladataim között a marketing-eladás
is jelen volt, az optimális rendszer kiválasztása - mérnöki kapcsolattartás a SONNENKRAFT SOLAR
termék képviselet - tanácsadás, eladás a CONSTRUMA kiállításon marketing stb.



Termo Gas kd.Zenta (Szerbia) családi vállalkozás
o
Megújuló energiákkal, épületgépészettelfoglalkozó cég.
A cég a megújuló energiákkal foglalkozik, főleg a napenergia hasznosítással, úgyszintén épületgépészeti
tervezéssel és kivitelezéssel is.

Program ismeret:


Nagyon széles műszaki programismeretem van.

AutoCad, Revit, WinWatt, Adobe Master CollectionCS3 ,Flash, Microsoft Office stb...

Végzettségeim:


Szabadkai Műszaki Főiskola

épület gépészmérnök


Óbudai Egyetem,Bánki Donát Gépészés Biztonságtechnikai Mérnöki Kar

okleveles mechatronikai mérnöki
intelligens épületek, szakon
o
Magamról:
Jó kommunikációs és szervezői készséggel rendelkezem, alkalmazkodó, tanulékony, csapatmunkába könnyen beilleszkedő
vagyok.
Nyelvtudás:
Angol - közép; Szerb - magas, Horvát - magas

