Melléklet: A Jelöltállítási Felhíváshoz

RÖVID BEMUTATKOZÁS
1. Név: ALEXY REZSŐ (Zoltán)
2. Születési év, hely: 1953.02.11. KÖRÖSHEGY
3. Végzettség, szakképzettség:
Általános és Mezőgazdasági Vízgazdálkodási Mérnök
Környezeti Menedzser Szakmérnök
Tudományos fokozatok –
szakmai kitüntetések: KDT VIZIG – Kiváló dolgozó
Nyelvismeret: 4. Az elmúlt 15 év munkahelye(i) (vállalkozás, szakmagyakorlással összefüggő mérnöki
tevékenység, illetve beosztás):
Munkahely

(1993-tól):

ALEXY

ÉS

TÁRSA

Tervező,

Szolgáltató

és

Természetgyógyász Betéti Társaság - Siófok
Tervezési feladatok és ezekkel kapcsolatos bonyolítás ellátása
2016.02.11-ig Bt vezető és tervező
2016.03.01-től alkalmazott tervező
5. Szakterület:
Természetes vizek vízilétesítményeinek tervezése
Települési víziközművek tervezése
Területi vízgazdálkodási létesítmények tervezése
Vízkészlet gazdálkodási építmények tervezése
Víziközlekedési létesítmények tervezése
Hajózási építmények tervezése
Szakértés
Vízgazdálkodási építmények szakértése
6. A szakmai tevékenység rövid bemutatása:
Főbb tervezési feladatok közé tartozik a természetes tavak és folyók partvédelmeinek
tervezése, kikötők tervezése. A tervezői munka nagy részét a Balatonon végeztem és
végzem, de munkáim között megtalálható a Fertő-tó, a Velencei-tó, a Duna és a Tisza.
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Tervezési munkáim között megtalálható patakok, vízelvezető rendszerek tervezési
feladatai is.
Szakértői munkák során elsősorban a víziközlekedési létesítmények állag- és
állapotvizsgálatok végzése, valamint a vízilétesítményekben okozott vízkárok
felmérése és dokumentálása történt, és történik.
7. Egyéb szakmai szervezetekben, egyesületekben való tevékenység, funkciók:
Tagja vagyok a Magyar Hidrológiai Társaságnak.
8. Jelenlegi kamarai tagság (melyik területi kamara és tagozat tagja és mióta?)
A Somogy Megyei Mérnöki Kamara (20 éve), azon belül a vízgazdálkodási tagozat
tagja vagyok
9. Jelenlegi és múltbeli kamarai tisztségek, tevékenység leírása:
A Somogy Megyei Mérnöki Kamara tagjai beválasztottak a Felügyelő Bizottságba
2013. évi közgyűlésén, majd időközben annak elnöke lettem 2014-től, és vagyok
jelenleg is.
10. A 2017-es tisztújítás alkalmával melyik tisztség(ek)re vállal jelöltséget?
MMK Felügyelő bizottsági tagság
11. Megválasztása esetén mivel járulna hozzá a kamara eredményes működéséhez? Mit
tart lényegesnek az adott tisztség vonatkozásában? Rendelkezésre állás,
kommunikációs lehetőségek, kapcsolatok:
A Mérnöki Kamara megválasztott Irányító Testület jogszerű működésének
ellenőrzése. Ezen belül elsősorban az alapszabály szerinti működés, a
határozathozatalok jogszerűségének biztosítása, a küldöttek által elfogadott pénzügyi
tervek végrehajtásának ellenőrzése.
Tervezési munkáim mellett a tervezett és szükséges rendkívüli Fb. testületi ülésein
részt veszek és a megosztott faladatok közül a rám kiosztottakat elvégzem.
Elérhetőségeim minden területen biztosítottak:
Lak- és levelezési cím: 8600 Siófok, Béri Balog Ádám utca 52.
Telefon: (30) 959-88-44
E-mail: alexyrezso@gmail.com

