
 

 Szekeres Viktor 
okleveles villamosmérnök 

 
Szekeres Viktor 1937. június 2-án született Zámolyon. Szakmai ismereteit a 
Budapesti Villamosenergiaipari Technikumban alapozta meg. 1956-tól az ÉDÁSZ 
Vállalat Székesfehérvári Üzemigazgatóságához került gyakornok, majd tervező 
beosztásba. Katonai szolgálat után 1965-ben kivitelezői részlegvezetői 
(osztályvezető-helyettesi) megbízást kapott, melyet 1982-ig töltött be.  

Folyamatos munka mellett elvégezte a BME Villamosmérnöki karán az erősáramú 
szakot, így a „Műves” ágazaton 1968-ban villamosmérnöki oklevelet szerzett. A 
villamosmérnöki végzettség mellé megszerezte a „villamosmű-kezelő” képesítést is, 
és jogosultságot kapott a villamos berendezések érintésvédelmének ellenőrzésére is.  

Az 1956-1982 között eltelt 25 évben villamosenergia-ellátó közép- és kisfeszültségű 
szabadvezetéki és kábelhálózatok, fogyasztói- és ipartelepi transzformátorállomások 
tervezésével, létesítésével és üzembe helyezésével foglalkozott. Részt vett Fejér 
megye szinte minden községének, városának villamos hálózatának tervezésében, 
kivitelezésében, rekonstrukciójában. 

Tevékenyen részt vett az ELMŰ délbudai üzemigazgatóság  hálózatfelújítási 
munkáiban a 80-as években.  Kisfeszültségű villamos hálózat létesítést vezetett 
1981-ben az NDK-ban.  

Közreműködött az ERÖTERV tervezőivel az új típusú fogyasztói 
oszloptranszformátor (OTR) állomások kifejlesztésében. Hazánkban először tett 
javaslatot új típusú, hálózati szakaszbiztosító szekrények alkalmazására, mely 
alapját képezte a jelenlegi típusterveknek. Egyedi Ipari Szabadtéri, 
közép/kisfeszültségű transzformátorállomást tervezett és helyezett üzembe a Csepeli 
Fémmű móri gyáregysége részére. Tervtanulmányt készített Fejér megye déli 
területének távlati villamosenergia-ellátására, mely 2000 januárjáig szinte 100 %-ban 
megvalósult.  

Több munkahelyi kitüntetést is kapott, rendelkezik a Kiváló Újító Bronz és Ezüst 
fokozatával.  

1982-től 1985-ig az „Alba Regia” Állami Építőipari Vállalat Műszaki Tervező 
Osztályának Villamos Tervező csoportját vezette. E minőségben az igen nagyszámú 
épület villamos terv készítése, ellenőrzése és létesítése, üzembe helyezése mellett 
ipartelepi belső villamosenergia-ellátó hálózatok tervezésében, kialakításában 
szerezett gyakorlatot.  Ekkor foglalkozott erőteljesebben a villamosenergia-
gazdálkodás (a meddőgazdálkodás) kérdéscsoportjával, munkavédelmi 
ellenőrzésekkel. Munkája mellett állandóan tanított, oktatott, vizsgáztatott.  

1985-től -1997-ig főállásban a 320. sz. „Árpád” Ipari Szakközépiskola és 
Szakmunkás-képző Intézetben tanított munkavédelmet, anyagismeretet, szakrajzot, 
villamos szaktantárgyakat. 1989-ben kapta meg Mérnök-tanári oklevelét. 

Mellékfoglalkozásban tervezői minőségben dolgozik már 1982 óta.  

Nyugdíjba vonulása óta oktatási tevékenységet csak felkérésre, szakmai 
továbbképzéseken végez (villamosmű-kezelői tanfolyamok). Tervezési tevékenysége 
azonban folyamatos, és megbízások alapján (mint magántervező) folyamatosan 
végez tervkészítést a villamosenergia-ellátás, épület villamosság, ipari üzemek 
(csarnokok) villanyszerelése területén. 


