Melléklet: A Jelöltállítási Felhíváshoz

RÖVID SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ
AJÁNLATOTT FEJEZETEI
1. Név: Varga Zsolt
2. Születési év, hely: Kaposvár 1970.06.21.
3. Végzettség:
1988-1990

Kossuth Lajos Katonai Főiskola, Katonai építő

1990-1993

Széchenyi István Főiskola, Építési Intézet
okleveles építő üzemmérnök

1993-1997

Budapesti Műszaki Egyetem, Építőmérnöki Kar
okleveles építőmérnök

2015-2016

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
útfenntartási és útüzemeltetési szakmérnök

Szakmai elismerések
Békés Megyei Mérnöki Kamara
Elismerő oklevél (2013)
Emlékplakett (2015)
Közlekedéstudományi Egyesület
Ezüstjelvény (2017)
4. Szakterület: Közlekedési szakterület
Szakmai gyakorlati idő: 27 év
Vezetői gyakorlati idő: 20 év
5. Jelenlegi munkahely (vállalkozás, beosztás):
2020-

BÉKÉS ÚTTERV Mérnöki Iroda Kft. (Békéscsaba)
okl. építőmérnök, ügyvezető

• Az elmúlt 28 évben másodállású vállalkozóként folyamatosan és alkalomszerűen
végeztem tervezési, szakértői, műszaki ellenőrzési feladatokat a közlekedésépítés
területén.
• Tervezési feladatok: kerékpárforgalmi hálózati terv, kerékpárutak tervezése,
kereskedelmi létesítményekhez (TESCO, ISP, SHOP STOP) parkolók
közlekedési csatlakozások, csomópontok tervezése, jelzőlámpás csomópont
tervezése, útfelújítások tervezése, döntéselőkészítő előterv, megvalósíthatósági
tanulmány készítése.
• Hídvizsgálatok végzése, hídállapotról szakvélemény készítése, speciális
teherviselésű rakodóterület szakvéleményezése.

• Út-híd, kerékpárút és parkolók építése során műszaki ellenőri tevékenységek
ellátása.
2010- 2020

Magyar Közút Nzrt. Békés Megyei Igazgatóság (Békéscsaba)
út- híd, üzemeltetési és fenntartási osztályvezető

• Megyei 1542 km hosszú országos közúthálózat és 126 db híd üzemeltetési
fenntartási feladatainak végrehajtásához feladatterv készítés és végrehajtás
koordinálása, ellenőrzése, az állami megrendelés alapján.
• Feladatok közvetlen teljesítésében résztvevő 9 fő mérnök, 5 fő diszpécser és 5 fő
mérnökségvezető (Békéscsaba, Gyomaendrőd, Orosháza, Sarkad, Kardos) napi
munkáinak meghatározása, irányítása, ellenőrzése.
• Megyei igazgatóságunk által kezelt M44 gyorsforgalmi autóút (61 km) út-, híd
üzemeltetési és fenntartási feladatok ellátása.
• Országos közúthálózat (közút, gyorsforgalmi) fejlesztési igények terveztetése
során a műszaki tervek szakmai véleményezése.
• Minőségi és mennyiségi kifogások teljesítése, panaszok rendezése külső
partnerekkel, ügyfelekkel, minőségirányitási előírások betartása és betartatása az
alárendelt szervezeti egységekkel.
6. A szakmai tevékenység rövid bemutatása: (lásd. 5. pontban)
Szakképzettsége: okl. építőmérnök
7. Egyéb szakmai szervezetekben, egyesületekben való tevékenység, funkciók:
2000-

Közlekedéstudományi Egyesület
Békés Megyei Területi Szervezet
Közúti Szakcsoport tag

2019-

Békés Megyei Kormányhivatal
Békés Megyei Területi Tervtanács tag

8. Jelenlegi kamarai tagság (melyik területi kamara és tagozat tagja és mióta?)
Békés Megyei Mérnöki tagja, a közlekedési tagozat tagja 1998 évtől.
9. Jelenlegi és múltbeli kamarai tisztségek, tevékenység leírása:
19982007200920122012-

Békés Megyei Mérnöki Kamara tagja
BMMK Felügyelő bizottsági tag
BMMK Közlekedési szakcsoport vezetőségi tag
BMMK Felügyelő bizottság elnöke
MMK Országos küldöttgyűlési tag

10. A 2021-es tisztújítás alkalmával melyik tisztség(ek)re vállal jelöltséget?
Magyar Mérnöki Kamara Felügyelőbizottságában
11. Megválasztása esetén mivel járulna hozzá a kamara eredményes működéséhez? Mit tart
lényegesnek az adott tisztség vonatkozásában? Rendelkezésre állás, kommunikációs
lehetőségek, kapcsolatok:
Békés Megyei Mérnöki Kamarában FEB tagként eltöltött 13 év és FEB elnökként
eltöltött 8 év alatt megszerzett tapasztalatokkal szeretném a MMK FEB tagjakét a
további törvényes működést segíteni.

