
Név:_Nyitrai Zsolt 
Lakcím:9084 Győrság Lalka u. 14. 

Képzettség: 
Intézmény: 

Széchenyi István Főiskola 
Budapesti Műszaki Egyetem 

Egyéb képesítés: 
Intézmény: 

Oktáv Zrt 
vezető 

Munkakörök: 
munkahely: 

Tura Terv Kft. Budapest 
Hidro-Plan Kft. 
Nyék Soft Tervező Kft. 

Szakmai önéletrajz 

szül.év.:1976 

végzettség: 

Építőmérnök 1998 
Építőmérnök (abszolutórium) 

végzettség: 

műszaki ellenőr, műszaki 

munkakör, beosztás: 

szerkesztő mérnők 

tervező mérnök 
tervező mérnők, műszaki ellenőr 

Nyelvismeret: 
nyelv 

német 
angol 

olvas/ír/tárgyalóképes/előadóképes 

alapfok 
alapfok 

Tervezői , szakértői jogosultság: 

évszám -tói -ig 

1997-2000 
2000-2005 
2005-

Közlekedési tervező Felelős műszaki vezető Műszaki ellenőr 

Szakmai közélet: 
szervezet: 

GYMS Magyar Mérnöki kamara 
GYMS Magyar Mérnöki kamara 
GYMS Magyar Mérnöki kamara 

Díjak, szakmai munka elismerése: 
megnevezése: 

Abda Község emlékérme 

funkció : 

tag 
Szakcsoporti alelnök 
Elnökségi tag 

adományozó: 
Adba Község Önkormányzat 

évszám (amióta tag) : 

2005 
2010 
2014 

évszám: 
2014 

Rövid összefoglalás a publikációkról, kiemelt munkákról, szakmai tevékenységről: 

Megválasztása esetén mivel járulna hozzá a kamara eredményes működéséhez (rendelkezésre állás, 
kommunikációs lehetőségek, kapcsolatok, szakmai képviselet) : A kamarai rendezvények lebonyolítása, szervezési 
feladatok ellátás, a kommunikációs csatornák felderítése a fiatal mérnökök felé , szakmai kirándulások szervezése 

2021. II. 17. alá ás 



Melléklet: A Jelöltállítási Felhíváshoz 

RÖVID SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ 
AJÁNLOTT FEJEZETEI 

1. Név: Nyitrai Zsolt 

2. Születési év, hely: 1976. Győr 

3. Végzettség: Építőmérnök, Közlekedés infrastruktúra mérnök 

Tudományos fokozatok, szakmai kitüntetések: -

Nyelvismeret: angol , német alapfok 

4. Szakterület: Közlekedési 

5. Jelenlegi munkahely (vállalkozás, beosztás) : Nyék Soft tervező Kft ügyvezető , tervező 

műszaki ellenőr 

Az elmúlt 10 év munkahelyeinek ismertetése: 

Nyugdíjas és társadalmi szervnél dolgozó jelölt esetében az ezen állapotot, illetve 

munkahelyet megelőző utolsó szakmai munkahely ismertetése: 

6. A szakmai tevékenység rövid bemutatása: Közlekedés építési területén tervezés és 

műszaki ellenőrzések elvégzése, minősítési labor munkák előkészítése 

Szakképzettsége: Főiskolai diploma 

7. Egyéb szakmai szervezetekben, egyesületekben való tevékenység, funkciók: 

Közlekedési szakcsoport 

8. Jelenlegi és múltbeli kamarai tisztségek, tevékenység leírása: Elnökségi tag 

9. A 2022-es tisztújítás alkalmával melyik tisztség(ek)re vállal jelöltséget? Elnökségi tag 

10. Megválasztása esetén mivel járulna hozzá a kamara eredményes működéséhez? Mit tart 
lényegesnek az adott tisztség vonatkozásában? Rendelkezésre állás, kommunikációs 
lehetőségek, kapcsolatok: 

A kamarai rendezvények lebonyolítása, szervezési feladatok ellátás, a kommunikációs 
csatornák felderítése a fiatal mérnökök felé, szakmai kirándulások szervezése, műszaki 
ellenőrök és a felelős műszaki vezetők segítése képviselete 

(Terjedelem: max. 2 oldal, arckép beillesztése javasolt) 


