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1. Név: Szilágyi Miklós 

2. Születési év, hely: 1946.09.02., Lébény 

3. Végzettség: okl. üzemmérnök, okl. gázipari szaküzemmérnök 

Tudományos fokozatok, szakmai kitüntetések: „építőipar kiváló dolgozója”-1973 (Nem tudom, 

hogy „szakmai”-e, én szakmainak érzem.) 

4. Szakterület: épületgépészet, épületvillamosság 

5. Jelenlegi munkahely (vállalkozás, beosztás): nyugdíjas egyéni vállalkozó 

Az elmúlt 10 év munkahelyeinek ismertetése:  2008.-óta nyugdíjas vagyok, ezt megelőzően 38 

éven át  a Győr-Szol Zrt (jogelődjeinél) különböző szakmai beosztásokban dolgoztam, 

melyek közül az elsőt és az utolsót emelném ki: 

Az első:  

Nem a beosztás (ügyintéző), hanem a feladat volt izgalmas és egész életemre 

meghatározó:  

 a győri távfűtés hajnalán a cégem, ezen belül pedig az én feladatom volt a tucatnyi 

egyedi (kokszos, szenes) kazános központi/tömb fűtések, többek között a Munkácsy 

M. út 1-5, a mai Szent István út 35-37 épületek, kb. 400 lakás, továbbá az un. „szigeti 

távfűtés” kb 300 lakásának üzemeltetése. 

 Feladatom a teljes- tüzelőanyag beszerzéstől annak tárolásán át- a szállítás 

megszervezése, a keletkezett salak elszállításán keresztül az alkalmazottak (fűtők) 

szerződtetése, a  költségelszámolás, továbbá a 6-8 fős szerelői gárda irányítása is, 

melyet a fűtési időszakban napi 10-12 órában- ma már hihetetlenek tűnik- nagy 

örömmel végeztem. 

Az utolsó 14 év ugyan komplexebb követelményű, de részben delegálható, így könnyebb 

volt:  

 Feladatom a javító-szerelői állomány irányításán túl- kivitelezői és vállalkozói 

osztályvezető minőségben- a teljes, alsó hangon 100-110 fős komplex (festőtől a 

felvonószerelőkig terjedő) kivitelezői állomány irányítása, ami a vállalástól a 

számlázásig terjedt. 



6. A szakmai tevékenység rövid bemutatása: Az előzőekben vázolt alkalmazotti minőségem 

mellett- GMK tagjaként, gazdasági társaság tagjaként, továbbá egyéni vállalkozóként- 

folyamatosan végeztem épületvillamos, épületgépész szakági tervezést, ami a 

nyugdíjazásomat követően-a piaci igényekhez igazodva, műszaki ellenőri 

tevékenységgel egészült ki.. 

Szakképzettsége: Részben a szakmai tejesség, továbbá a piaci igények okán „Építési 

műszaki ellenőr (G), és (V) szakági, továbbá „Erősáramú berendezések szabványossági 

felülvizsgálója” szakképzettségeket szereztem, rendelkezem továbbá „Gáz 

csatlakozóvezeték és felhasználói berendezések„ felső korlát nélküli létesítésére, 

műszaki-biztonsági felülvizsgálatára is jogosító érvényes gázszerelői igazolvánnyal. 

7. Egyéb szakmai szervezetekben, egyesületekben való tevékenység, funkciók: aktív tagja vagyok a 

Magyar Épületgépészek Szövetségének, (MÉGSZ), továbbá a Magyar Elektrotechnikai 

Egyesületnek (MEE) 

8. Jelenlegi és múltbeli kamarai tisztségek, tevékenység leírása: jelenleg nincs kamarai tisztségem, de 

2009.- 2012. között elnökségi tagja voltam az Épületgépész szakcsoportnak,  

a. ebbéli tisztségemben jelentős részt vállaltam évi 3-5, többségében akkreditált, 

„kreditpontos” szakmai program, továbbá FMV és tervezői jogosultságokat 

megalapozó képzések szervezésében, szakmai kirándulások, sportprogramok, 

benne Győr és Sopron közötti lefagyott kapcsolat „felmelegítésében”,  

b. kezdeményezője és aktív segítője voltam- a valamikor, valamilyen ok miatt 

elhalt- a megyei MMK és GYMSKIK (megyei Iparkamara)  közötti 

„együttműködési megállapodás„ létrehozásában és eredményes 

működtetésében. 
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