
 

Melléklet: A Jelöltállítási Felhíváshoz 

 

RÖVID BEMUTATKOZÁS 

 
 

1. Név:  Juhász Tamás 

2. Születési év, hely:  1972, Gödöllő 

3. Végzettség, szakképzettség: 

✓ „okleveles műszaki tiszt és katonai építő üzemmérnök” (KLKF 1993; 46/1993) 

✓ tűzoltó tiszti átképző tanfolyam (BM TOP Tűzvédelmi Kiképző Intézet, 1999) 

✓ „okleveles katasztrófavédelmi mérnök” (NKE, P81 B 190192) 

✓ Beruházás lebonyolító tanfolyam (BME Mérnöktovábbképző) 

Tudományos fokozatok, szakmai kitüntetések:  nincs 

Nyelvismeret:  angol középfok (nem használt, csak információgyűjtésre) 

Mérnöki Kamarai jogosultságok:  

✓ ME-É, MV-É, ME-M, MV-M 

✓ ME-K, MV-K 

4. Az elmúlt időszak, legalább 3 év munkahelye(i) (vállalkozás, szakmagyakorlással összefüggő 

mérnöki tevékenység, illetve beosztás): 

✓ 1993 – 1997: Magyar Honvédség alegységparancsnok (szakasz, század, zászlóalj pk.) 

✓ 1997 – 2010: Fővárosi Tűzoltó Parancsnokság előadó, háttérparancsnok (beavatkozó tűzoltó, 

irányítói beosztások) 

✓ 1998-től: családi vállalkozásokban előkészítő, munkahelyi mérnök, építésvezető 

✓ 2011-től: vállalkozóként Felelős műszaki vezető, Építési műszaki ellenőr, Beruházás 

lebonyolító 

✓ 2011-től: vállalkozóként közreműködés (oktatóként és oktatásszervezőként) megyei kamarák 

szakmai továbbképzésein (főként BPMK, de számos megyei kamaránál is oktatóként) 

5. Szakterület: tevékenységemnél fogva fő tagozatom az építési, de életpályámból következően 

figyelemmel kísérem a tűzvédelem területét. Terveimben szerepel további tanulmányokat folytatni 

geodézia és geoinformatika szakirányban. 

6. A szakmai tevékenység rövid bemutatása:  

✓ 1993-ban a diploma megszerzését követően hídépítő alegységparancsnok voltam. Részt 

vettem álló és úszó aljzatú hidak építésében. Több esetben speciális, ideiglenes és 

provizórikus szerkezetek megvalósításában.                            . 

Később, alakulatváltást követően védett katonai objektumok kiszolgálásában, építésében 

vettem részt. 



 

✓ 1997-től a Fővárosi Tűzoltó Parancsnokságon beavatkozó tűzoltóként, irányítóként 

teljesítettem szolgálatot. Számos jelentős káreset felszámolásában vettem részt, kamatoztatva 

építőmérnöki végzettségemet. 

✓ Az építőiparral (főként a szerkezetépítéssel) a kapcsolatom folyamatos volt, részben családi 

vállalkozások keretében. 

✓ Kamarai tagságot 2011-ben létesítettem, ezt követően szerzett kamarai jogosultságaimmal 

azóta is aktív résztvevője vagyok az iparágnak. Fő profilom a családiház, kisebb (2-5 lakásos) 

társasházak. Építési műszaki ellenőrként közreműködtem a DIGI Kft. mobil távközlési 

tornyainak kivitelezésében (~170 db országszerte). 

✓ 2011-től aktív részese voltam a Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara oktatási 

részlegének. Oktatások szervezésénél az Építési, Közlekedési, Tűzvédelmi, Geodéziai és 

Geoinformatikai Szakmai tagozatok tartoztak hozzám. Ezen felül kiemelt szakmai képzések 

és nagykonferenciák szervezőbizottságának voltam tagja. Országosan (számos megyei 

mérnöki kamara szervezésében) oktatóként is segítettem a továbbképzések megvalósítását. 

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

✓ 2011-ben alapító tagja voltam a Magyar Mérnöki Kamara Tűzvédelmi Szakmai tagozatának 

✓ KTE tag vagyok 

✓ Támogatom a Fiatal Mérnökök csoportját és a Fiatal Statikusok Egyesületét 

8. Jelenlegi kamarai tagság (melyik tagozat tagja és mióta?):  2011 óta vagyok a BPMK, MMK tagja 

9. Jelenlegi és múltbeli kamarai tisztségek, tevékenység leírása:  2018-2022 BPMK és MMK 

küldött voltam, jelenlegi ciklusra nem indultam 

10. A 2023-es tisztújítás alkalmával melyik tisztség(ek)re vállal jelöltséget?:  

✓ Alelnöki ✓ Elnökségi tag 

11. Megválasztása esetén mivel járulna hozzá a kamara eredményes működéséhez? Mit tart lényegesnek 

az adott tisztség vonatkozásában? Rendelkezésre állás, kommunikációs lehetőségek, kapcsolatok: 

A kamarai szervezet korfa szerinti és identitás válságba sodródott, tagsága és tisztségviselői is 

jelentősen elöregedtek. A működési mechanizmusok távolodnak a kor kihívásitól, szervezete 

szegregálódik. 

Munkámmal, közreműködésemmel erősíteni kívánom a kamarai szervezetek kohézióját, 

elősegíteném a szakmai szervezetként való működését. Ne folytatódjon az a trend, miszerint „a  

kamara jogszabályokat a tagságon számonkérő szervezet” (mely hangok kimondottan erősödnek a 

tagság körében). Aktív és konstruktív szereplője kell, hogy legyünk a jogalkotásnak és a 

nemzetgazdaság meghatározó iparágainak. Fő irányként az oktatási rendszer megújítását és a 

(mindenkori) kormányzati együttműködést nevezném meg. Kiemelt figyelmet kívánok fordítani az 

innovatív mérnöki megoldásokra, az értékteremtő szemléletre, fiatalok integrálására. 

 

 

Kelt: Kartal, 2023. január 13. 

Juhász Tamás sk. 
… … … … … … … … … … … . .  

Aláírás 
 


