Curriculum Vitae

Név
Születési dátum:

Tapasztó Sándor
1976 április 21.

Cím:

6726 Szeged, Fülemüle u. 28.

Tel.:
E-mail:

+36-30-8220274
saoni76@gmail.com

TANULMÁNYOK:

2005-2006

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Útépítési műszaki ellenőr képzés

2001-2003

Szegedi Tudományegyetem
Gazdaságtudományi Kar
Mérnök – közgazdász posztgraduális képzés

1995-2000

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Építőmérnöki Kar
Szakirány: Építés menedzsment, út és vasút építés

1990-1995

Vedres István Építőipari Szakközépiskola
Magasépítési tagozat

SZAKMAI TAPASZTALAT:
2016 július –

Szeged Pólus Fejlesztési Nonprofit
Szeged
Kft.
Projektigazgató
Feladat:
Szeged
Megyei
Jogú
Város
infrastrukturális
beruházásainak
beruházói képviselet

2011 február – 2016 június

Szegedi Tudományegyetem
Szentgyörgyi Albert Klinikai
Központ
projektvezető

önkormányzata
lebonyolítása,

Szeged

Feladat:
Az Infrastruktúra-fejlesztés a szegedi egészségpólusban
TIOP-2.2.7/07/2F/2-2009-0008
projekt
és
a
Struktúraváltás támogatása a járó- és fekvőbeteg ellátás
fejlesztésével TIOP 2.2.6-12/1B-2013-0044 projekt
projektvezetői feladatainak ellátása, beruházói képviselet
Költség: 18 Milliárd Ft
2010 június – 2010 december

Szeged Pólus Fejlesztési Nonprofit
Szeged
Kft.
Ügyvezető igazgató

Feladat:
Az önkormányzat beruházás lebonyolító, befektetés
ösztönző cége ügyvezetői feladatainak ellátása. A Kft. által
lebonyolított projektek vezetőinek koordinálása, a szervezet
működési feltételeinek biztosítása.
Főbb projektek leírása:
- Szeged elektromos tömegközlekedés fejlesztése
nagyprojekt: (1, 3, 4-es villamosvonalak rekonstrukciója, 2es új villamosvonal kiépítése, kapcsolódó csomópontok
átépítése, térátépítés, 9 alacsonypadlós villamos
beszerzése, 8 és 10-es trolivonalak kiépítése, 10
alacsonypadlós trolibusz beszerzése, villamos remíz és troli
telep rekonstrukciója, áramellátó hálózat rekonstrukció,
intelligens
utastájékoztató
rendszer
kiépítése,
tömegközlekedést előnyben részesítő csomópont építése a
Belvárosi hídnál.
Költség: 29,5 Milliárd Ft
- Szeged belváros rehabilitáció I. ütem:
Kölcsey utca, Reök palota előtti tér rekonstrukciója
Gutenberg utca rekonstrukciója
Mars téri piac átépítése (csarnoképítéssel)
Közlekedési csomópontok kiépítése
Költség: 3,3 Milliárd Ft
Szeged Biopolisz Park – Egyetemi városrész
közterületeinek rehabilitációja:
Semmelweis utca közmű és közterületi rekonstrukció
Dugonics tér és környezete térrekonstrukciója
-

Költség: 2,5 Milliárd Ft

2007 május -2010 június

Szeged Pólus Fejlesztési Nonprofit
Szeged
Kft.
Projektigazgató
Feladat:
Szeged elektromos tömegközlekedés fejlesztése nagyprojekt
lebonyolításának teljes körű irányítása. A lebonyolító
szervezet vezetése, projekt menedzserek irányítása. Uniós
pályázat előkészítési munkálatainak irányítása, kivitelezési
ütemek koordinálása megadott ütemezés szerint.
Kivitelezési
közbeszerzési
eljárások
lebonyolítása,
kivitelezés koordinálása, a pénzügyi lezárással bezárólag.
Projekt
leírása:
(1,
3,
4-es
villamosvonalak
rekonstrukciója, 2-es új villamosvonal kiépítése,
kapcsolódó csomópontok átépítése, térátépítés, 9
alacsonypadlós villamos beszerzése,
8 és 10-es trolivonalak kiépítése, 10 alacsonypadlós
trolibusz beszerzése, villamos remíz és troli telep
rekonstrukciója, áramellátó hálózat rekonstrukció,
intelligens
utastájékoztató
rendszer
kiépítése,
tömegközlekedést előnyben részesítő csomópont építése a
Belvárosi hídnál.
Költség: 29,5 Milliárd Ft

2005 december– 2007 április

Szeged MJV Önkormányzata,
Fejlesztési Iroda – Közlekedési
Osztály
Osztályvezető

Szeged

Feladat:
Közlekedési osztály irányítása.
Önkormányzat közlekedés fejlesztési éves költségvetésének
előkészítése.
Projektek felügyelete (tervezés, engedélyezés, kivitelezés),
közbeszerzések lebonyolítása, szerződéskötés, munkák
felügyelete.
Főbb projektek:
- Szeged Regionális repülőtér építése
(1185*30 m kifutópálya, 700*15 m guruló út, 110*75 m
előtér, esővíz elvezető rendszer víztárolóval, fénytechnika,
üzemanyagtöltő állomás felújítása, kerítés biztonsági
rendszerrel, járművek beszerzése – tűzoltó autó, Unimog,
minibusz, pick-up)
Kivitelezési munkák irányítása, szervezése az önkormányzat
nevében teljes felelősséggel. Kivitelezők, műszaki ellenőrök
felügyelete. Döntéshozatal a projekt költségeinek
figyelembevételével.
Költség: 1,5 Milliárd Ft
- Belváros rekonstrukció
Anna kút és környezetének rekonstrukciója, térátépítés – II.
ütem
Költség: 45 MFt
- Pihenő utcai kerékpárút építése
Költség: 20 MFt
- 4-es villamosvonal rekonstrukciója (végállomási hurok
és deltafordulók építése, kertészeti munkák, járda és
útépítés)
A lebonyolításban dolgozók irányítása. Támogatóval való
kapcsolattartás irányítása (VÁTI Kht.).
Költség: 260 MFt

- Szeged elektromos tömegközlekedés fejlesztése
nagyprojekt –előkészítési munkák projekt menedzsere
(1, 3, 4-es villamosvonalak rekonstrukciója, 2-es új
villamosvonal kiépítése, kapcsolódó csomópontok átépítése,
térátépítés, 9 alacsonypadlós villamos beszerzése,
8 és 10-es trolivonalak kiépítése, 11 alacsonypadlós
trolibusz beszerzése, villamos remíz és troli telep
rekonstrukciója, áramellátó hálózat rekonstrukció,
intelligens
utastájékoztató
rendszer
kiépítése,
tömegközlekedést előnyben részesítő csomópont építése a
Belvárosi hídnál.
Tervezés, engedélyezés, pályázati feladatok irányítása.
Kapcsolattartás a támogatóval (NFÜ, GKM).
Költség: 29,5 Milliárd Ft
- CIVITAS pályázat előkészítése
Előkészítő munkák irányítása 4 EU-s város részvételével
(például Strasbourg) EU támogatás elnyerése érdekében
elemzésre, tervezésre, kivitelezésre innovatív megoldásokra
a közlekedés területén.
Költség: 500 MFt
2004 szeptember–2005 november

Szeged MJV Önkormányzata,
Fejlesztési Iroda – Közlekedési
Csoport
Csoportvezető

Szeged

Feladat:
Közlekedési csoport irányítása.
Projektek felügyelete (tervezés, engedélyezés, kivitelezés),
közbeszerzések lebonyolítása, szerződéskötés, munkák
felügyelete.
Főbb projektek:
- Rókusi körút – Kisteleki és Szatymazi utcák között –út,
buszmegálló és jelzőlámpa rekonstrukció
Költség: 83 MFt
- Fő fasori kerékpárút építése (kertészeti munkákkal)
Költség: 14 MFt
- Szeged Regionális repülőtér építése – előkészítő munkák
Előkészítő munkálatok teljes felelősségű irányítása az
önkormányzat nevében. Kapcsolattartás tervezőkkel,
hatóságokkal.
Költség: 1,5 Milliárd Ft
- Belváros rekonstrukció
Anna kút és környezetének rekonstrukciója, térátépítés – I.
ütem
Költség: 110 MFt

2003 július– 2004 augusztus

Szeged MJV Önkormányzata,
Fejlesztési Iroda – Közlekedési
Csoport
Projekt menedzser

Szeged

Feladat:
Projektek felügyelete (tervezés, engedélyezés, kivitelezés),
közbeszerzések lebonyolítása, szerződéskötés, munkák
felügyelete.
Fő projektek:
- Stefánia kerékpárút rekonstrukció
Költség: 2 MFt
- Villamos megállók felújítása az 1-es villamos vonalon
Költség: 11 MFt
- Bécsi krt.- Szentháromság utcai körforgalom építése
Költség: 13 MFt
- Tisza Lajos krt. rekonstrukciója (villamos pálya,
felsővezeték, út és járda építés, kertészeti munkák)
Költség: 550 MFt
2000 augusztus – 2003 július

HÓDÚT Útépítő Kft.
www.hodut.hu
előkészítő mérnök, munkahelyi
mérnök

Hódmezővásárhely
és Szeged

Feladat:
Kivitelezési tenderek készítése, költségvetés készítése,
szerződések előkészítése.
Kapcsolattartás a tender kiírójával.
Kivitelezés irányítása, szállítókkal, alvállalkozókkal
kapcsolatartás.
Főbb projektek:
- Plus áruház Szeged, út és parkoló építés
Költség: 50 MFt
- Kiszombori határátkelőhöz
kapcsolódó körforgalom építése
Költség: 600MFt

vezető

út

és

ahhoz

1999 június – 1999 szeptember

STRABAG KFT.
Munkahelyi mérnök
Feladat:
Kivitelezés irányítása,
kapcsolatartás.

Budapest

szállítókkal,

alvállalkozókkal

Projekt:
- Danubius irodaház, Budapest
Költség: 250 MFt
EGYÉB SZAKMAI TAPASZTALAT:
2007 - folyamatosan:
Az Operatív Programok keretében kiírásra került utas,
kerékpárutas, közösségi közlekedés fejlesztési pályázatok értékelésében való külső
szakmai szakértői részvétel a DARFÜ, DDRFÜ, ÉARFÜ, NYDRFÜ területén.
SZAKKÉPESÍTÉSEK:
ME-KÉ/I-06-60845/2016 építési műszaki ellenőr (közlekedési szakterület)
MV-KÉ/A-06-60845/2016 felelős műszaki vezető
Nyelvtudás:
 Angol – haladó szint (Felsőfokú Államilag Elismert Nyelvvizsga “C”)
 Német – alapfokú nem használt nyelvtudás
Egyéb ismeretek:
 PC alkalmazások
 “B” kategóriás jogosítvány
Érdeklődési kör:
 Utazás, idegen kultúrák megismerése
 Futás, kerékpározás

