
SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ 

Személyes adatok: 

Név: 
Születési hely, idő : 

Állandó lakcím: 
Telefon: 

Győrig Kálmán 
Mosonmagyaróvár, 1975.01.30. 
9171 Győrújfalu, Duna utca 50. 
06-30-3362668 

Tanulmányok: 

Jedlik Ányos Gépipari Szakközépiskola, Győr 1989-1993 : 
Gépgyártástechnológia-Számítástechnika 
Budapesti Műszaki Egyetem Gépészmérnöki Kar 1993-1998 
Széchenyi István Egyetem, Győr 2002-2004: Közgazdász 
szakmérnök, távoktatási tagozat 
Széchenyi István Egyetem, Győr 2005-2008: Környezetmérnök szak, levelező 

Végzettségek: 

Szakközépiskolai érettségi: 
Okleveles épületgépész mérnök: 
Építési Műszaki ellenőr I.(G) 
Közgazdász szakmérnök: 
Környezetmérnök: 
Épületenergetikai szakértő (ENT-SZ) : 

Szakmai kitüntetések: 

1993.06.18. 
1998.09.10. 
2003.06.28. 
2004.06.06. 
2008.06.10. 
2009.04.10. 

Győr-Moson-Sopron Megyei Mérnöki Kamara, Év Mérnöke díj , 2018 

Nyelvismeret: 

Német középfok (nyelvizsga) 
Angol alapfok 

Kamarai jogosultságok, szakterületek: 

G - Építmények gépészeti tervezése 
ME-G - Építmények építménygépészeti munkáinak műszaki ellenőrzése 
TÉ - Épületek energetikai tanúsítása 
SZÉS6 - Épületenergetikai szakértés 

Munkahelyek: 

- 1998.07.01-től 1999.10.31-ig a GSR Hungária Kft. alkalmazásában, mint gépész-tervező 

- 1999 .11 .0 l-től a KondiCAD Mérnökiroda Kft. alkalmazásában, mint segéd tervező , majd tervező , vezető 
tervező, jelenleg ügyvezető 

Szakmai tevékenység: 

Számos családi ház, kisebb társasházak gázellátási tervdokumentáció készítése 
ÁRKÁD Győr: esővíz-elvezetés, víz-csatorna kiviteli tervek 
Budapest, XII. kerület, Királyhágó tér - Németvölgyi út: 102 lakásos társasház fütés-hűtés
szellőzés kiviteli tervezése, hőtechnikai méretezése 
FHB Bankfiók Veszprém: fűtés-szellőzés-víz-csatorna kiviteli tervezése, hőtechnikai 

méretezése 
ARENA PLAZA, Budapest Kerepesi út: mozik légtechnikájának kiviteli tervezése 
Budapest, XIV. Mexikói u. 60-63-64, Mozgásjavító Intézet: szellőzés kiviteli tervezése 



AUDI Győr: G 1, R4 Otto motor sorátalakítás, épületgépészeti kiviteli tervezés 
AUDI Győr: G 1, TT dízelolaj ellátás kiviteli tervezés 
AUDI Győr: G 11 csarnok átépítés, épületgépészeti kiviteli tervezés, hőtechnikai méretezés 
AUDI Győr: G7 laborépület szellőzés kiviteli tervezés 
AUDI Győr: G 1 V6 TDI Gen II. sorátalakítás épületgépészeti kiviteli tervezés 
AUDI Győr gáznitráló berendezések közeg- gáz- nitrogén- ammóniaellátás tervezése, 
műszaki ellenőrzése 

Pannonhalmi Főapátság : napelemek elhelyezésének kiviteli tervezése, kollégium épület 
felújítás teljes épületgépészeti kiviteli tervezése 
OPEL bővítés Szentgotthárd, technológiai közegellátás tervezése 
AUDI Győr megmunkálósor áttelepítése G 1 csarnokból G 10 csarnokba, közegellátás és 
technológiai elszívás tervezése, műszaki ellenőrzése 
AUDI Győr G9 motorfejlesztő központ bővítés, BOC Montage, teljes épületgépészeti 
kiviteli tervezése, műszaki ellenőrzése 
AUDI Győr G 1 csarnok EA2 l l KW és ZKG sor kialakítás, közegellátás és technológiai 
elszívás tervezése, műszaki ellenőrzése 
AUDI Győr G 10 csarnok ZKG Flex sor kialakítás, közegellátás és technológiai elszívás 
tervezése, müszaki ellenőrzése 
AUDI Győr G78 töltőállomás technológiai közegellátás és kiszolgáló épület teljes 
épületgépészeti 
AUDI Győr G 1 csarnok volt TT terület áttervezése megmunkálósorok részére, alapellátás, 
közegellátás, légtechnika, technológiai elszívás tervezése, műszaki ellenőrzése 
AUDI Győr G20 csarnok, V6 ZKG Kovomo megmunkáló sor, közegellátás és technológiai 
elszívás tervezése, müszaki ellenőrzése 
AUDI Győr Gl csarnok, ZK6 és EA888 ZKG megmunkáló sorok átalakítása, közegellátás 
és technológiai elszívás tervezése, műszaki ellenőrzése 
AUDI Győr G 1 csarnok, EA888 KW megmunkáló sor, közegellátás és technológiai 
elszívás tervezése, műszaki ellenőrzése 
AUDI Győr G25 csarnok átalakítás, elektromos motor bevezetéshez megmunkáló sor és 
szerelde, teljes csarnoki épületgépészet, közegellátás és technológiai elszívás tervezése, 
müszaki ellenőrzése 
AUDI Győr, PPE megmunkáló sorok és szerelde kiviteli tervezése és müszaki ellenőrzése: 
közegellátás (hütő-hűtöttvíz, sűrített levegő , ivó- ipari- lágy- szennyvíz), technológiai 
elszívás, acetilén ellátás csarnokon belüli technológiai csővezeték, olajellátás 
AUDI Győr, NW4 megmunkálósor áttelepítése GlO csarnokból Gl csarnokba, 
közegellátás és technológiai elszívás tervezése, műszaki ellenőrzése 
AUDI Győr, GSO csarnok, integráció tervezése új modell bevezetése miatt, közegellátás, 
légtechnika, technológiai gázok 

Jelenlegi kamarai tisztség: 

Győr-Moson-Sopron Megyei Mérnöki Kamara, Etikai-fegyelmi bizottság elnöke, 2018-2022 

2022-es tisztújítás alkalmával vállalt jelöltség: 

Etikai-fegyelmi bizottság tag tisztség 

Megválasztásom esetén az elmúlt négy év tapasztalatával, ebben az időszakban különböző etikai
fegyelmi tárgyalásokon, előadásokon, rendezvényeken való részvételek ismeretanyagaival gazdagodva 
tudom továbbra is segíteni az etikai-fegyelmi bizottság munkáját. Adott tisztség vonatkozásában 
alapvető fontosságú a Kamara Etikai-Fegyelmi Szabályzatának ismerete, a szakcsoportokkal való 
eredményes együttmüködés. Továbbra is vallom, hogy a panaszoltat nem elsősorban bűnösként, hanem 
továbbra is mérnök kollégaként kell az esetleges eljárás során kezelni. 

Győr, 2022.01 .07. ()L 
Győrig Kálmán 


