ONELETRA'Z
Vezeték

1.

születési dátum: 1948. december 14.

3.

családi

o.

állapot:

nős, 3 fiÚgyerek apja, 2 fiú unoka nagyapja

Tanu]mányok a középiskolát köVetően:

1ntéZmény
Dáturn _tól _io)
1968-73. Bl"lE

Géoészmérnöki Kar
1970-1973. BtlE
Mérnöktanári szak

Gyurkovics

KeresztnéV| zolÍán

2.

5.

név:

ol'levelek, diplomék:

okl. épÜ etgépész mérnök 1973'
okl. mérnöktanár 1973.

KépesÍLések:okl' gépészmérnök, okl. mérnöktanár

7. Állandó lakhe|y: Győr, Galamb u. 13,
B. Jelenleg aktíV nyugdÚas tervezőként do|gozom' Tervezői,
szakéftől tevékenységemet családi Vállalkozásban,
Protect Kft-ben Végzem,

9'

a

N4.A'T. _

A korábbi munkahelyeinen _ GYÓRffERV, KondicAD l4ér'rökiroda
Kft, CLIN4oNT Kft _ eddjg eltöltött összesen 43 éV munkaviszony
alapján rendelkezem tervezői gyakorlatta|.

cLIl.4oNT Kft _ a
kivitelezési és üzemeltetési tevékenységben is szereztern

10'AZ 1992-ben alakÍtott Vállalkozásban

_

gyakorlatot. Egy kereskedelmi bank országos hálózatát épÍtettÜk,
köZelmúltig. AZ ÜZerneltetés során
majd üZemeltettük
elsősorban a klímaberendezések tekintetében jutottam jelentős
tapasztalatok birtokába'

a

11,

12.

oktatói tevékenységet szakközépiskolai szinten

a

tervezői
munkámmal párhuzamosan 10 éVen keresztül 1980-1990 köZött
végeztem' AZ Utóbbi tíZ éVben a négy magyarországj felsőfokú
oktatási intéZményállamviZsgabiZottsá9aiban rendszeresen kapok
kÜlsős biZottsági ta9ként feladatot.

Tervellenőri tevékenységemet attól az időponttól kezdve
Végeztem, amikor ezt a jogosultságot a Vezető tervezőj címhez
lvllvlK kiadta, nyilVántartotta' Kisebb önkormányzati projektek

épületgépészetitervdokumentációinak tervellenőrzése mellett én
Voltam a Budapest Örs Vezér téri ÁRKAD II. ütem épületgépész
tervel|enőre is. (Ezt köVetően a tervellenőrzés átmenetileg nem
Volt igényelt tevékenység!)

13.

Kamaral tevékenység: aZ lvll4K megalakulása óta folyamatosan
dolgozom kÜlönböZő kamaral szinteken. GYi\4sM l.4érnökkamara
elnólségi tagja 3 ciklLsban, az É9T eJnökségi tagja jelenleg is,
amely a harmadik ciklus. Két ciklUsban a szakcsopoft elnöke
GYl4s megyében. GYI4S megyében a l'4inősítő Bizottság tagja. AZ
Epü'etqépészet: Tagozat ehökségének harmadik cik]Usban
Vagyok a tagja' Itt tevékenységem a továbbképzési rendszerben
meghatározó' AZ lv]lv]K által létrehozott Kamarai Továbbképzési
TestÜletnek jelenleg is tagja Vagyok.

14.2U15-ben Zrelr-lszl( 5z ar0 Orlat Raptan.
15.

Egyéb: 1991 óta Szentantalfai lakos is Vagyok. Amennyire időm
engedi részt Veszek a falu köZösségi munkájában. A sportklub
egyik támogatója Vagyok. EZen kivül szenvedélyes amatőr borász'

16'

A lv]agyar Mérnöki Kamaránál nyilVántartott jogosultságaimI
. G-Tell Épíln']ényekqépészetitervezése, Vezető tervező'

.
.
.
.
2017. janUér 30.

terVel]enőr

sZÉI4-6 Energetikai épílményekszakértése

szÉs-6Épületenergetikaiszakértés
szÉs-4 Építményeképületfizikai szaké]tése

vv-Éc Építményeképületgépészetirnunkáinak

fele|ős műszaki

LAsARÁ

KIEIIELT REFf,RENC
Korábbi proiektek ism€rtetésej idópont jai

Ellátott funkciók

és feladatok l'€lsorolása

Családi Cazdaság. Tén}'ő kon]plett

szá]]ás éS kiszolg'i]ó ópiilctek mellet1 állattal tó
lé1esifu!é ]reklel. tej és húsfe]do]gozó üZemmel

I(]SAl FOLD VOLAN tclcphcl)ek G}ől két

IpaIi és Íészben szociális és ]rod!épűlelek
kazánháZj és fliléSi lendszerei]rek iljra tervezése,
.észben energi.r megtakarítást c.l]Zó
. ,J .. r<^.. < <.n./. u < e. .nL L rr-..(. \

épületgépészeli ler'ezése

lc]!'p1rcly, N1osotlnagyelól ár, KepuVár' Sopron
ere re. \o ,i e" elon ru\...
' <ll, o .

..

20t2-2ll l5

jdijsct ottho. bó\ílÚs kóI
'.F]]clörörn"
]0] ] és 20]6

NNR

Fé ncln)Lrnkáló

ütern1ren

bő\ítós, Inajd öllá11ó hote1szám'v cca. 100 l'óre,
önál1ó hőclláLáss11. iIf'rastrukfu rá1a]

Kft prccí7]ós laborklína

1013
Petz A]adár N1e$'ei oktató KórháZ, cyij. a
bijvj!ést kö\'e!óen télszab.]dult leríiLetek, Icn.lc]ók
Iclyén kjalakjto!t mútijk klin1at]lá1áia

t012

t0t 2

Alad

Hő1bk és párataÍalo1lr szabál}'ozás, sZj.l]onra
miiimali7á]t i'clliká] js hófbk e]oszlás.

]rVlrlncntes 1c\'cgij be1'e7etés
nlgy bóYjtóssel iul]kcia)k átcsoponosit.isa réven

c9 r. l r

^.Lr

.r

r.rJr

.1ecentÍa]]2álI lnűrőblokk kialakjlásáre clsősorba]l

kóZ ó5 ó.scbÚszcti bcavatkozásokra' FZck
konp1ett klirrraren,_1szerének tenezése r o1t a
feladat
A részlren ].?uszlu]t !'pü]cl.k tc]jcs fc]il.jjtása
Iészleges fuIrkcióláháSokla1' A tiilrb fu nkcjo1rá1ís
egységbőL álLó épüLeteg}iittes hőe]]álására
kijzpont] biorrlassza 1iilő ii\ct lcr\c^ünk az
egves c?ü]eIeg)'sógck f ö/öt1i lávvc7cték
k]seblr

Erdésze1i Kijzpont, Nlól \áloskópj]eg !ódctl
tpiilc1.g]'i]1lcs komplcx lclitiilá5á|oZ kapcso1ódó
c'pi]letgépés2ctilcI\ cZés

Pe1Z

k(:s/í.\. is
Első ütenben csak a neglé\ij épü]clen be]ü]]

há]óZattal

Nles]'ei ok1atókórház.

C]'ór bij\ilés

2009
Petz A]adár NÍegyei okta1ókólház, Cjyőr

Hote] és dj!$os7tilaj ópü]ct belsó vizcsaloma ós
spdnk1er há]ózat'

Re].onsllukció|oZ

.ckonstmk.iar.2005
S7échón}'i Isti'án Fg)'etem,

C;yőr

Kodolán'vi János |őisko]a új k1atási
Székesfehén'ár 2005

i]r

liaslruktúr! ]rá]ó7áIo]r.

SzJjs<beszeti <s sr]Í

2007

Epületgépészetí ÍendSzeÍek Ien'ezése'

!ölnb,

N'Íiiern]ék épü]erb.nko rpl.tt ópiilctgópós2(t]

ten'ezés

IBISZ Hor€]. Cyijr 2005

Konp]elt épij]eIgépés2eIi ler\ ezés

Nljnlcg} ]5 fiól 200 s_im' konrp]ctt
i]ei9énés/ leÍ!e7ése Íé:/]cnLiv;re]e7ésse]
Epü1etgépészeli k]\ile]j ler!ezés

CIB B.{\K ZRT regioná]íS 1iókhálóZat

r992,2000
AUCHAN lGrelked€lni A]uház. sZólcsfe]rá1'áÍ
2001

NoK]A

]víobi1Lelcibr1gyár,

Konáro r ] 999-2000

Löbbcé]ú (ÍL1'l Gyü]ck.1c1i) csanlok, Budapest

G\'annrijiút' ]99ó

Tóbb űtemben konrplett épű]etgépészetiten'ezes
i

0'0001ő eg'!idejű benntaÍózkodáSát biztoSitó
magasszrntri eéDészed ÍendszeÍek len'ezése

