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DRENKOVICS SZILÁRD  
OKLEVELES SZERKEZETTERVEZŐ ÉPÍTÉSZMÉRNÖK 

   

 

 

MUNKAHELYEK: 

2013.03-04. ATIKÖVIZIG Geodézia osztály 

2013 - tól Silye és Társa Kft. műszaki előkészítő, építésvezető, építész tervező 

2015.03.21 –től építész tervezői jogosultság - É 06-0412 – egyéni vállalkozó 

 

TANULMÁNYOK: 

2011 - 2013 PTE Pollack Mihály Műszaki Főiskolai Kar -Szerkezettervező 
építészmérnök Msc szak 

2006 - 2011 PTE Pollack Mihály Műszaki Főiskolai Kar - Építészmérnök Bsc szak 

2004 – 2006 Vedres István Építőipari Szakközép Iskola – Magasépítő Technikum, 
Szeged 

2000 – 2004  Vedres István Építőipari Szakközép Iskola, Szeged 

1995 – 2000 Dózsa György Általános Iskola, Kiszombor 

1992 – 1995 Ferencszállási Általános Iskola, Ferencszállás 

 

GYAKORLATOK: 

2009 Kivitelezési gyakorlat, Nemesplusz 2000 Kft, Szegedi Forrás Szálló bővítése és 
felújítása 

2010 Tervező irodai gyakorlat, Tér és Forma Kft, Szeged, Roosevelt tér 10/11 

2012 Irodai gyakorlat, Makó Város Önkormányzat Építési Hatóság 

 

 



NYELVTUDÁS: 

Német középfokú C nyelvvizsga 

 

EGYÉB ISMERETEK: 

ArchiCAD tervező program ismerete  

Artlantis Studio 2 látványtervező program ismerete 

Felhasználói szintű számítógépes ismeret 

B kategóriás jogosítvány 

Ingatlanközvetítő és értékesítő végzettség 

Magasépítő Technikusi végzettség 

Telc VIP Gold költségvetés készítő program ismerete 

ÉTDR felület felhasználói szintű ismerete 

E-Napló felhasználói szintű ismerete 

HILTI Tűzvédelmi szakvizsga – tűzgátló nyílászáró szerkezetek és tömítések 

 

REFERENCIÁK: 

 

2015 Tiszaalpár, Matic Kft. üzemcsarnokok, irodaház, raktárcsarnok és szociális 

épület módosított engedélyezési terve és engedélyezési- és használatbavételi 
eljárás lebonyolítása, 6979 m2 beépített bruttó alapterület- felelős tervező  

2015  Makó, 2 szintes családi ház engedélyezési terve és engedélyezési eljárás 
lebonyolítása, 364 m2 beépített bruttó alapterület- felelős tervező  

2015  Ferencszállás, mezőgazdasági géptároló csarnok engedélyezési és kiviteli 

terve és engedélyezési eljárásának lebonyolítása, 405 m2  beépített bruttó 

alapterület- felelős tervező  

2015  Ferencszállás, 2 szintes családi ház engedélyezési terve és engedélyezési 

eljárás lebonyolítása, 156 m2 beépített bruttó alapterület- felelős tervező  

2015  Budapest, 3 szintes családi ház engedélyezési- és kivitelezési terve és 

engedélyezési eljárás lebonyolítása, 140 m2 bruttó beépített alapterület 

2015  Tiszaalpár, Matic Kft. raktárcsarnok építész kivitelezési tervdokumentációja  
898 m2 beépített alapterület, generál tervezés lebonyolítása 

2015  Makó, asztalos műhely engedélyezési terv 78 m2 beépített alapterület 

2015  Szeged-Tápé üdülőterület úszóműállás létesítési engedélyezési terv 15 m2  

alapterület 



2015 Kiszonbor, családi ház felújításának és bővítésének engedélyezési 
tervdokumentációja és az eljárás lebonyolítása  198 m2 alapterület 

2015  Makó, 2 szintes lakatos műhely és munkásszálló engedélyezési terv készítése  
316 m2 alapterület 

2015 Ferencszállás, 4 állásos, gépjármű tároló engedélyezési terv készítése 114 m2 

alapterület 

2015-2016  Budapest 10 lakásos társasház építész kiviteli tervdokumentáció 

készítése és a general tervezés lebonyolítása 997 m2, pince+ földszint+ 2 
emelet+ tetőtér 

2016  Tiszaalpár, Matic Kft. II. üzemcsarnokok építész kivitelezési tervdokumentációja 
1701 m2 beépített alapterület, general tervezés lebonyolítása 

2016 Ferencszállás, gabonatároló csarnok építész engedélyezési- és kivitelezési 

tervdokumentációja 1080 m2 beépített alapterület, generál tervezés 
lebonyolítása 

2016 Magyarcsanád, hűtő csarnok építész engedélyezési- és kivitelezési 

tervdokumentációja 180 m2 beépített alapterület, generál tervezés 
lebonyolítása 

2016 Budakeszi ikerház  építész engedélyezési- és kivitelezési tervdokumentációja 
242 m2 beépített alapterület, generál tervezés lebonyolítása 

2016 Ferencszállás Egészségház  építész engedélyezési- és kivitelezési 

tervdokumentációja 289 m2 beépített alapterület, generál tervezés 

lebonyolítása 

2016-2017 Szeged családi ház  építész engedélyezési- és kivitelezési 

tervdokumentációja 182 m2 beépített alapterület, generál tervezés 

lebonyolítása 

2017 Ferencszállás családi ház  építész engedélyezési- és kivitelezési 

tervdokumentációja 102 m2 beépített alapterület, generál tervezés 
lebonyolítása 

2017 Kiszombor családi ház  építész engedélyezési- és kivitelezési 

tervdokumentációja 198 m2 beépített alapterület, generál tervezés 
lebonyolítása 

2017 Nagylak családi ház  építész engedélyezési- és kivitelezési 

tervdokumentációja 171 m2 beépített alapterület, generál tervezés 

lebonyolítása 

2017 Szeged kétlakásos társasház  építész engedélyezési- és kivitelezési 

tervdokumentációja 289 m2 beépített alapterület, generál tervezés 
lebonyolítása 

2017 Szeged családiház és iroda  építész engedélyezési- és kivitelezési 

tervdokumentációja 280 m2 beépített alapterület, generál tervezés 
lebonyolítása 



2017 Mórahalom Idősek Otthona  építész engedélyezési- és kivitelezési 

tervdokumentációja 2270 m2 beépített alapterület, generál tervezés 

lebonyolítása 

 

 

 

 

 

      

Ferencszállás, 2017        Drenkovics Szilárd 


