
Cserpes Imre 

Születési idő: 1981.május 03. 
Mobiltelefon: (70)-335-2243 
E-mail: cserpes. imre@mernokmatrix.hu 

Iskolai végzettségek, tanulmányok: 
SZE, Széchenyi István Egyetem, Műszaki Tudományi Kar 

Doktori iskola 

phD hallgató 

SZE, Széchenyi István Egyetem, Műszaki Tudományi Kar 

Építőmérnöki Szak, Szerkezet építő szakirány 
Okleveles Építőmérnök 

Hild József Építőipari szakközépiskola Győr 
Magasépítési technikusi oklevél 

Szakmai tapasztalatok: 
Széchenyi István Egyetem (SZE} 

Szerkezetépítési és Geotechnikai Tanszék 
egyetemi tanársegéd, phD hallgató 
feladatok: Szerkezetépítési projekt 1. - II. tárgyak 

Innovatív tartószerkezetek 1. - II., 
Mérnöki módszerek tárgy, 
Szakdolgozat és diplomaterv konzultáció 
oktatása, oktatásukban való részvétel 

Széchenyi István Egyetem Karrier és Öregdiák Iroda 
öregdiák koordinátor 
feladatok : kapcsolattartás öregdiákokkal és az öregdiák 

rendszer kiépítése, öregdiák rendezvények 
lebonyolítása, DPR kutatások lebonyolítása 

Mérnök - Mátrix Zrt (Bt.) 
építőmérnök 

feladatok: magasépítési szerkezetek statika i tervezése, 
magasépítési projektek szervezése , 
hídépítési műtárgyak tervezése, épületek 
geotechnikai munkarészeinek tervezése 
tartószerkezeti és geotechnikai szakértő i 

tevékenységek végzése, projektek vezetése, 
projektek szakértői elemzése, előkész ítése és 
vizsgálata, műszaki ellenőrzési és más 
projektekben műszaki vezetői feladatok 
elvégzésében való közreműködés . 

Egyeztetések szakmai kutatások támogatása . 

Bro - Arch Kft. 
építőmérnök 

9330 Kapuvár 
Keleti sor 18. 

2011 -

2008, (2010} 

1999- 2000 

2012 -

2008- 2018 

2005 -

2005 - 2015 



feladatok: hídépítési szerkezetek statikai tervezése, 
magasépítési projektek tervezésében való 
részvétel , hídépítési műtárgyak tervezése 

BMSK Zrt. 
építőmérnök 

feladatok: műszak i ellenőrzés 

EXPERT- MÁTRIX Kft . 
építőmérnök 

2017 - 2019 

2019-

feladatok: szakértő i feladatok végzése, 
anyagvizsgálatok, laborvizsgálatok, 
labormunkák támogatása, helyszíni mérnöki 
támogatás 

Nyelvismeret: 
Angol középfokú (szóbeli 2008 - írásbeli 2010) passzív nyelvtudás 

Számítástechnikai ismeretek: 
Általános programok, pl.: 

Képességek: 

Ambíció: 

Jogosítványok: 

Győr, 2022. február 1. 

Axis VM végeselemes tervező program, AutoCAD 2007-, 
TEKLA Structures modellező program, PLAXIS, GEO S 

talajmechanikai modellező program, 
Consteel acélszerkezeti végeselemes modellező program 
MS projekt, Plangrid 

kezdeményező készség, csapatmunkára való képesség, 

kitartás 

önállóságot igénylő, felelősségteljes feladatok elvégzése, 
szakmai kihívások keresése 

nBnkategóriásjogosltvány 



Cserpes Imre 
9330 Kapuvár 
Keleti sor 18. 

Szakmai eredmények, kutatások, tevékenységek 

Tudotnányostevékenységek: 

Építőipari projektek kockázatainak sarokkövei a szereplők szemszögéből 2017 
phD kutatási terület SZE 
Építőipari projektek kockázatainak sarokkövei 2015 
phD kutatási terület SZE 

Építőipari projektek kockázat elemzése 2014 
phD kutatási terület SZE 

Tésztahidak erőjátéka publikáció 2006 
47. Hídmérnöki konferencia, Siófok 

Tésztahidak erőjátékának modellezése számítógépes programokkal 2005 
SZE TMDK szerkezetépítési szekció, II. díj 

Oktatási tevékenységek: 
Széchenyi István Egyetem, ÉÉKK 
Szerkezetépítési és Geotechnikai tanszék, tanársegéd 
oktatási, kutatási tevékenység 

Szaktnai tevékenységek: 

A referencia táblázat szerinti feladatok végzése szerint. 

Győr, 2022. február 1. 

2012-

Cserpes Imre 


