RÖVID BEMUTATKOZÁS
AJÁNLOTT FEJEZETEI
1. Név: Batu Árpád

2. Születési év, hely: Baja, 1953. május 17.
3. Végzettség, szakképzettség:
Okl. építőmérnök és okl. geotechnikai szakmérnök.
1977-ben végeztem a Budapesti Műszaki Egyetem Építőmérnöki Karán.
1985-ben geotechnikai szakmérnöki oklevelet szereztem a Budapesti Műszaki Egyetem
Építőmérnöki Kar Geotechnikai Szakmérnöki Szakán.
2002-ben a Szent István Egyetem Ybl Miklós Főiskolai Karán magas és mélyépítési
műszaki ellenőr képestést kaptam.
4. Szakmagyakorlással összefüggő mérnöki tevékenység, beosztás:
Az egyetem elvégzése után 1977. szeptemberétől a Tolna Megyei Tanácsi Tervező
Vállalatnál helyezkedtem el. 1978. februárjáig a Mélyépítő Iroda mélyépítési tervezője
voltam. 1978. februárjától a Mélyépítő Iroda Talajmechanikai szakosztályára kerültem
geotechnikai tervezőnek és osztályvezetőnek, ahol 1990. októberéig dolgoztam.
1990. októberétől egy évig egyéni vállalkozóként geotechnikai tervezést és szakértést
végeztem.
Az 1991. október 28-án alakítottuk meg a GEOTERV Kft-ét. A cég megalapítása óta
ügyvezetőként, tervezőként és szakértőként dolgozom, elsősorban geotechnikai
szakterületen.
1992 óta igazságügyi szakértő vagyok, és jelenleg a geotechnika-mélyépítés és
tartószerkezet (statika) szakterületen tevékenykedem.
5. A szakmai tevékenység rövid bemutatása:
Az egyetem 1977-ben történt befejezése óta tervezőként és szakértőként dolgozom. A
magas és mélyépítés minden területén az ország egész területén különböző nagyságú
beruházásoknál végeztem geotechnikai tervezést és szakértést: épületek, utak, vasutak,
vízművek, földalatti műtárgyak, stb.
2000-2012. évek között a MÁVTI Kft. megbízásából a GEOTERV Kft. geotechnikai
tervezőjeként hazai vasútépítési projektekben is dolgoztam.
2004. októbere és 2006. júniusa között az M6 autópálya Érd-Dunaújváros közötti
szakaszának építésénél a Független Mérnök geotechnikai szakértője voltam.
Több alkalommal kértek fel külső konzulensnek a Pollack Mihály Műszaki Főiskola
diplomázó hallgatóinál.
6. Egyéb szakmai szervezetekben, egyesületekben való tevékenység, funkciók:
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Tolna Megyei Mérnöki Kamara Etikai-fegyelmi Bizottság tagja
Magyar Mérnöki Kamara Geotechnikai Tagozat elnökségi tagja
ÉTE Tolna Megyei Szervezetének tagja
7. Jelenlegi kamarai tagság (melyik területi kamara és tagozat tagja és mióta?)
1996-tól vagyok tagja a Tolna Megyei Mérnöki Kamarának, valamint az MMK
Geotechnikai Tagozatának.
8. Jelenlegi és múltbeli kamarai tisztségek, tevékenység leírása:
2001. óta vagyok tagja a Tolna Megyei Mérnöki Kamara Etikai-fegyelmi Bizottságának.
2013. óta az Etikai-fegyelmi Bizottság elnöki teendőit látom el.
2005-2014. között a Magyar Mérnöki Kamara Geotechnikai Tagozat Minősítő
Bizottságában dolgoztam. 2010-2014. között a Geotechnikai Tagozat elnökségi tagjaként
tevékenykedtem.
9. A 2017-es tisztújítás alkalmával melyik tisztség(ek)re vállal jelöltséget?
A Magyar Mérnöki Kamara Etikai-fegyelmi Bizottság tagi tisztségére.
10. Megválasztása esetén mivel járulna hozzá a kamara eredményes működéséhez? Mit tart
lényegesnek az adott tisztség vonatkozásában? Rendelkezésre állás, kommunikációs
lehetőségek, kapcsolatok:
Nagyon lényegesnek tartom, hogy az etikai-fegyelmi bizottsági tisztséget betöltő mérnök a
munkájával és javaslataival kiemelten segítse elő a mérnökök etikai és fegyelmi
viselkedésének a javítását.
Aktívan részt vennék az országos Etikai-fegyelmi Bizottság munkájában. Szerepet
vállalnék az MMK etikai-fegyelmi ügyekkel kapcsolatos jogszabály tervezetek
véleményezésében, az ezzel kapcsolatos feladatok kidolgozásában.
Igény esetén részt vennék az MMK Etikai-Fegyelmi Bizottsághoz kerülő kamarai etikai és
fegyelmi ügyek kivizsgálásában. A kamarai etikai és fegyelmi ügyek kivizsgálása során
fontosnak tartanám, hogy a vétségek miatt kiszabott büntetés ne csak az elkövetőt büntesse,
hanem a büntetés kiszabása hatással legyen a többi mérnök etikai és fegyelmi
viselkedésének a javítására.
Nem jelent problémát számomra a bizottsági üléseken való rendszeres részvétel.
A bizottságban végzendő tevékenységem során fel tudnám használni a tervezésben és
szakértésben, valamint az eddigi mérnöki kamarai munkámban szerzett tapasztalataimat és
személyes kapcsolataimat.
Szekszárd, 2017. január 10.
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