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                                    Szakmai önéletrajz  

 

1951. augusztus 11-én születtem Nyíregyházán ahol az általános, és középiskolai 
tanulmányaimat végeztem. Az érettségi megszerzése után a BME Vízgazdálkodási 
Főiskolai Karán szereztem az első diplomámat vízellátás és szennyvíztisztítás 
szakon. 
 
1972-ben Nyíregyházán a Kelet-Magyarországi Közmű és Mélyépítő Vállaltnál kezdtem a kivitelezői 
pályafutásomat beosztott mérnökként és lettem később építésvezető. Ebben az időben a vállalatunk 
Szabolcs-Szatmár megye ipari beruházásain dolgozott. A fő terület az ipari beruházások voltak, ebben 
tettem szert kivitelezési tapasztalatokra. Két jelentős létesítményt említenék a nyíregyházi Tejipari 
Vállalat teljes telephelyének ipari és szociális létesítményeit, illetve Nyíregyháza távfűtési 
rendszerének rekonstrukcióját. 
 
1973-75 között katonai szolgálatot teljesítettem és 1977-ben megnősültem, feleségem veszprémi 
lakos így a további munkahelyeim Veszprémhez kötöttek. 
 
A Dunántúli Vízügyi Építő Vállalatnál előkészítő mérnök, majd vállalkozási csoportvezető és később a 
minőségvédelmi önálló csoport vezetője lettem. Ebben az időszakban a szakmai tanulmányaimat 
tovább folytatva a Budapesti Műszaki Egyetem építőmérnöki karán végeztem levelezői szakon. Az 
időközben elkezdődött Magyarországon is a fővállalkozási tevékenység és ennek megismerése 
érdekében beiratkoztam a Marx K. Közgazdaság Tudományi Egyetem fővállalkozási kurzusára, amit 
elvégeztem, de a szakdolgozatomat nem készítettem el, mert időre nem szereztem meg a szükséges 
nyelvvizsgát. A DUVIÉP-nél eltöltött időszakban Veszprém megye területén ivóvíz és 
szennyvíztelepek kivitelezésében tevékenykedtem előkészítés, vállalkozás területén.  
 
Mindig is érdekelt a magas építés és egy pályázat során kerültem, az INNOVA Rt. Balatoni 
Kirendeltségéhez műszaki vezetőnek. A panelos épületek lapos tetőinek magas tetővé való 
átalakításával, lakások hasznosítása volt a feladat. Az időközben kedvezőtlenné vált finanszírozás 
miatt csak a Veszprém, Batthyányi u. egy panelos épületének lapos tetőjét készítettük el és 
értékesítettük. 
 
1989. év hozott döntő változást a szakmai pályámon. A Veszprém Megyei Tanács 
által meghirdetett tanári pályázat alapján 1990-ben részt vettem egy féléves 
tanulmányúton Ausztriában, Langenloiusban székelő Tetőfedő Szakmunkásképző 
Intézetben. Itt sajátítottam el a tetőfedő szakmát. Ez nagy lehetőség volt számomra, 
hogy az építőipar egy jelentős kézműipari szakmáját megtanulhattam elméletben és 
gyakorlatban. Hazajövet után tovább folytattam a tetőfedő szakmai tovább-
képzésemet és egyéni kezdeményezésként megkerestem a lehetőségeket.  Így 
jutottam ki Eternit Gmbh vöcklabruck-i oktató központjába, ahol az íves  szálerősített 
lemezfedést tanulhattam meg. Ennek később nagy hasznát vettem, mert 
Veszprémben elsőként mi készítettünk szálerősített lemezfedésessel íves ablakot és 
a magyar Eternit Kft. megbízásából én állíthattam össze az első Eternit oktatási 
anyagot 1992-ben. 
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Egy évet ( 1992-93. tanév ) tanítottam a Tetőfedő Szakmunkásképző Intézetben. Az 
iskola beindulásáig, mint egyéni vállalkozó  minden kiselemes tetőfedő anyagból – 
agyagcserép, betonelemes fedés, szálerősített lemez, bitumenes zsindely - 1-1 tetőfedési munkát 
elkészítettem. Ez igen jelentős tapasztalatot adott a tanítási tevékenységemhez, a 
tetőn való valós munkavégzés terén.  
 
1993-ban egy osztrák tulajdonos megkeresésére elvállaltam a Kazamazta-Alldach 
Kft. ügyvezetői állását. Elsődleges feladatom volt a cég hazai piacon való 
tevékenységének megszervezése, bevezetése és működtetése, ács, bádogos és 
tetőfedő szakterületeken. 
 
1993-2000 évek között igen jelentős és szép kizárólag tetőkkel kapcsolatos 
kivitelezésben volt részem, melyek közül a legemlékezetesebbek:  

- Kardosrét, katolikus templomtorony felújítása- ez volt az első templom 
torony melyet műhelyben elkészítve a helyszínre szállítottunk és a régi 
leemelése után az újat felhelyeztük a régi helyére. 

- Tihanyi Apátság felújítása során az apátság épület tetőfedő munkáit 
készítettük el, a szakmai kihívás a rövidlemezes vápa és nedves – 
habarcsos- gerincképzést említeném meg. 

- Katolikus Templom Balatonkenese, torony teljes felújítása és a 
fedélszerkezet ujjá építése. A tornyot szintén a földön építettük meg és 
utána felemeltük a helyére. 

 
A szakmai fejlődés érdekében az épületbádogos munkákra nagy hangsúlyt fektettem 
és a szakmai tanfolyamok után jelentős épületbádogos munkákat is megnyertünk és 
kiviteleztünk: 

- Inter Európa Bank Veszprémi Kirendeltség fémlemez fedése  
- Albacomp Üzletház, Székesfehérvár igen összetett tető fémlemezfedése itt 

a műszaki kihívás az íves vápa elkészítése volt. 
- Több templom tető állókorcos lemezfedését  ill. pikkelyes fedését sikerült 

jól előkészített ajánlatok után elnyernünk és kiviteleznünk:  
- Református templom, Ajka  
- Károly Római Katolikus templom Veszprém 
- Evangélikus templom, Révfülöp 
- Evangélikus templom, Székesfehérvár  

 
1998 majd a 1999. években a gazdasági helyzet és a szerződési fegyelem miatt, az 
osztrák tulajdonossal 2000-ben közösen úgy döntöttünk, hogy a céget 
megszüntetjük, végelszámoljuk. Az eltel időszak nem csak szakmai tapasztalatokat 
hozott számomra, hanem kialakult bennem egy vállalkozási szemlélet is. Ennek 
eredménye, hogy összeállítottam egy kkv részére működtethető cégvezetési 
tananyagot. 
  
A továbbiakban elindítottunk egy családi vállalkozást Proktor Mérnöki Tanácsadó és 
Kereskedelmi kft-t.. Így kerültem megbízási szerződési munkaviszonyba a Bramac 
kft., Rheinzink Hungária kft. és a Tondach Magyarország Zrt, ALF-O Mérnökiroda. 
Szorosan nem a kivitelezési munkákra koncentráltunk, hanem a szakma elméleti 
részeire 
 
Bramac Kft-nél beszállítók lettünk épületbádogos termékekkel.  
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Rheinzink Hungaria Kft-nél szakmai területi képviseletet láttam le. 
 
Az Alf-O Mérnökiroda: a fővállalkozási ismereteimet kamatoztathattam és ennek eredménye volt a 
Tondach Magyarország ZUrt, elődjének a Csorna-Beled Cserépgyártó Rt. „Tondach” kereskedelmi 
létesítményének kivitelezése Budapesten.  
 
Tondach Magyarország Zrt., 17 évet töltöttem itt el, mint külső megbízásos 
szerződő munkatárs. 
 
Első időszakban a gyári oktatásban közreműködtem, mint szervező és oktató 
egyaránt. Később feladatul kaptam az  alkalmazástechnikát és a reklamációkból a 
szakértési munkarészt.  Részt vettem a Tetőakadémia ( www.tetoakademia.hu  ) 
rendezvény sorozat elindításába és 2012-ig szakmai előadóként voltam csapat tag. 
Ez számomra igen jelentős szakmai fejlődést jelentett, mely közrejátszott abban, 
hogy az Építéstechnika szaklapban publikáltam ill. publikálok. 
 
A közel 23 éves szakmai munkám során és döntően a Tondach Magyarország Zrt-
nél eltöltött időszak alatti tapasztalatokból összeállt egy előadási anyag sorozat a 
„kiselemes fedések” területén. Továbbá sikerrel jártunk abban is, hogy már lassan 
elfelejtett tetőfedési fogásokat felelevenítettünk – gyakorlati bemutatókkal -, mint pl. a 
műemlék épületek esetén a habarcsos - él, élgerinc, oromél, gerinc - csomóponti 
képzéseket. 
 
2011. évben az MKIK felkérésére részt vettem az új szakmunkásképzés 
tananyagának összeállításában, a tetőfedő szakmai anyag fűződik hozzám. 
Sajnálattal kellett tudomásul vennem, hogy a 2012-ben a tetőfedő szakmát, mint 
önálló szakmát megszüntették és csak ráépülős szakmaként oktatják jelenleg. 
 
 
Az ács, bádogos és tetőfedő szakmák megbecsülése érdekébe több éves előkészítő 
munka után 2011. áprilisától egy civil szakmai szervezetet - Tető Építők Egyesülete 
, www.tetoepitik.hu – indítottunk el. Célunk szakmai és érdek képviselet. Itt a 
megalakulástól kezdődően az elnöki tisztséget látom el, társadalmi megbízatásban. 
 
Társadalmi tevékenységem: 
Veszprémi Megyei Mérnök Kamarának vagyok tagja, 19-0795. 
 
2008. évben a VMMK elnöke felkérésére elkezdtük az Építési szakcsoport 
szervezését, melynek 4 évig a vezetője voltam. 
 
2008. évben megválasztottak a VMMK Etikai Bizottság elnökének, melyet a mai 
napig betöltöm. Mandátumon 2016. évig szól. 
 
2010. évben részt vettem a Tető Építők Egyesületének megszervezésébe, mert úgy 
láttuk, hogy a szakmának megújulásra van szüksége. 2011-ben jogerősen az 
egyesület megalakult, melynek jelenleg is elnöke vagyok. ( www.tetoepitok.hu) 
 
 
 
 
 

http://www.tetoakademia.hu
http://www.tetoepitik.hu
http://www.tetoepitok.hu
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Elismerések: 
2013. évben Építők Napja alkalmából, abban a megtiszteltetésben részesültem, hogy 
„Miniszteri elismerő oklevel”-et kaptam, a Veszprém Megyei Mérnöki Kamara 
előterjesztésében a mérnöki kamarában, ács és tetőfedő szakmában végzett 
munkám elismeréséért. 
 
 
A szakmai önéletrajzomat a VMMK felkérésére állítottam össze. 
  

Veszprém, 2015. június 05.                                     

       / Nemes András / 
      okl. építőmérnök  


