Bemutatkozás, szakmai tevékenység

Név: Szilvágyi László
Szül. hely, időpont: Budapest, 1957.05.04.
Iskolai végzettség: Budapesti Műszaki Egyetem Építőmérnöki Kar 1981. okleveles
vízépítő mérnök

Szakmai kitüntetés: Széchy Károly emlékplakett
Nyelvismeret: angol, német
Munkahelye: Geoplan Kft. 1119 Budapest Pajkos u. 28.
Szakmagyakorlási tevékenység:
1981 – 1986 MÉLYÉPTERV Talajmechanikai osztály, tervező mérnök
Tervezési feladatok ipari létesítmények, lakó- és középületek, földművek,
épületkárok mélyépítés - geotechnika területén. Szakmai előadásokon,
pályázatokon való részvétel (Alkotó Ifjúság pályázat I. díj, Fiatal Mérnökök
Konferenciája, Korszerű síkalapozás pályázat III. díj, stb.).
1986 – 1989 MÉLYÉPTERV Geotechnikai osztály, irányító tervező
Klasszikus talajmechanika területén kívül a környezetvédelem talajmechanikai
vonatkozású kérdései, veszélyes hulladéklerakók területalkalmassági
vizsgálata, környezetvédelmi hatástanulmányok készítése, szennyezett
területek feltárása, lokalizálása.
1989 – 1990 MÉLYÉPTERV Geotechnikai osztály, oszályvezető-helyettes
1990 – 1991 MÉLYÉPTERV Előtervezési és Komplex Mélyépítési Iroda, irodavezető
A komplex tervező osztályokat magába foglaló tervező iroda szakmai
irányítása, a vállalat új formába való átalakításának előkészítése.
1991-

GEOPLAN Mérnöki Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. ügyvezető igazgató,
vezető geotechnikai tervező és szakértő
Napjainkig a talajmechanika - geotechnika területén széleskörűen
tevékenykedő társaság irányítója. A Geoplan Kft. 6 geotechnikai tervezővel,
feltáró csoporttal, valamint az azonosító laboratóriumi vizsgálatok elvégzésére
szolgáló laboratóriummal rendelkezik. Tevékenysége felöleli a klasszikus
geotechnika
teljes skáláját,
a feltárások,
helyszíni
vizsgálatok,
szakvéleményezés - tervezés, szakértői feladatok, kárvizsgálatok végzését.
A társaság ügyvezető igazgatójaként nagyszámú ipari és lakóépület
geotechnikai vizsgálata, autópálya beruházás geotechnikai szakági

koordinátora, földműépítés, töltésalapozás, állékonysági vizsgálatok,
hídalapozások, mélyalapok teherbírás számítása, cölöp próbaterhelések,
szakvéleményezés,
építés
felügyelet,
megvalósult
létesítmények
felülvizsgálata fémjelzi tevékenységét.
Alagútépítés szakmai területén autópálya alagutak (M6, M0) geotechnikai
vizsgálata, valamint a budapesti metró építés egy szakaszán
építéstechnológiai tanulmány geotechnikai koordinálása, a geotechnikai,
hidrogeológiai és mérnökgeológiai feladatok összehangolása, összefoglaló
dokumentáció készítése emelhető ki tevékenységéből.
A szakmai közéletben kiemelkedik a geotechnikai műszaki szabályozás
előírásainak kidolgozásában, útügyi előírások, Eurocode szabályozások
magyarországi bevezetésének előkészítésében való részvétel.

Egyéb szakmai szervezeti tevékenység: Magyar Geotechnikai Egyesület tag, Magyar
Alagútépítő Egyesület elnökségi tag

Kamarai tevékenység:
A Mérnöki Kamara Geotechnikai tagozatának alapító tagja. 1997 óta a Mérnöki Kamara
Geotechnikai Tagozatának elnökségi tagja, 2010-től elnöke. 2015-től a MMK elnökségi tagja.
A kamarai tevékenység fő irányvonala a szakmai tagozat irányítása, szabályozó anyagok,
tervezési segédletek, útmutatók, jogszabály tervezetek összeállításában való részvétel. Az
országos kamara elmúlt időszakában a Tervtartalmi követelmények, Jogosultsággal
kapcsolatos szabályozások, ÉMTSZR munkacsoportban való részvétel.
Elnökségi tagsági tisztség elnyerése esetén az érdekérvényesítés, a mérnöki szakma
hatékony képviselete szerepel a legfontosabb célok között, továbbá a tagsággal való aktív
kapcsolattartás, a mai kor informatikai lehetőségeinek minél jobb kihasználása.
Kelt: Budapest, 2017. február 10.
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