
Szakmai önéletrajz 

Név: Nagy Tamás 

Szül.: Sopron, 1966.07.24. 

Lakcím: 9025 Győr, Achim András u. 49. 

Intézmény: 
Mayer Lajos Vízügyi Szakközépiskola, 
Győr (1984) 
Pollack Mihály Műszaki Főiskola 
Vízgazdálkodási Intézet, Baja (1987) 
Kereskedelmi Vendéglátóipari és 
Idegenforgalmi Főiskola, Budapest (1994) 
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi 
Egyetem (2000) 

E 'b k' 211e epes1tes: 
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi 
Egyetem, Mérnöktovábbképző Intézet 2000 
UNIVERSITAS-Győr Nonprofit Kft (2007) 

EU-Suli, Győr (2012) 
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi 
Egyetem, Mérnöktovábbképző Intézet 2014 

Munkakörök: 

Végzettség: 
Vízépítő és település vízgazdálkodó 

Okleveles vízellátási és csatornázási 
üzemmérnök ( é ítőmérnök) 
Vállalkozás és marketing a bel- és külpiacon 
szakközgazdász 
Master of Business Administration (MBA) 

Európa Mérnök (Eur Ing) 

Pályázatírás és pályázati menedzsment az EU-
ban, önkormányzati és vállalati projektek 
Közbeszerzési referens, OKJ 54 343 03 
Mérnöki tanácsadás és a FIDIC szerződéses 
rendszer 

Munkahely: munkakör, beosztás: évszám -tói -ig 
Országos Vízügyi Beruházási műszaki ellenőr; 1987.09.01-
Vállalat, Budapest; beosztott mérnöki tevékenység; 1991.01.31. 
Dunakiliti Kirendeltség 
Eszak-dunántúli Vízügyi főelőadó ; beosztott mérnöki és 1991.02.01-
Igazgatóság, Győr közgazdasági tevékenység; 1994.05.01 
Eszak-dunántúli Vízügyi Epítő logisztikai vezető, szolgáltatásvezető, 1994.05.02-
és Szolgáltató Kft, Győr minőség és környezet-irányítási vezető, 2008.12.31 

föépí tésvezető-hel yettes, vállalkozási 
mérnök; Középvezetői , valamint mérnöki 
és közgazdasági tevékenység; 

Magyar Vízépítő Zrt., Budapest Vízépítési és szolgáltatási igazgató; 2009.01.01-
Felső- , és középvezetői , valamint 2011.01.31 
mérnöki és közgazdasági tevékenység; 

Eszak-dunántúli Vízügyi Beruházási-; Vagyongazdálkodási- ; 2011.02.01-től 

Igazgatóság, Győr Üzemeltetési Osztályvezető 
Középvezetői, valamint mérnöki és 
közgazdasági tevékenység; 
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N l. t ·ye v1smere: 
Nyelv: Szint: 
Német nyelv alapszintű és önálló felhasználó , olvasás és beszéd (A2; B 1) 

Angol nyelv alapszintű felhasználó, beszéd (A 1) 

k, „ .. l , ervez01, sza erto11ogosu tsaf!: 
Megnevezés: Kategória: Érvényesség: 
Felelős műszaki vezető vízépítés FMV-Víz.ép.-A-08-5025/2017 
Felelős műszaki vezető közlekedésépítés FMV-Közl.ép.-A-08-

5025/2017 
Belső auditor ISO 9001 és IS014001 szabványcsaládok 
Allami projektértékelő szakértő 

Szakmai közélet: 
Szervezet: Funkció: 

Magyar Mérnöki Kamara; Vízimérnök Tagozat 1997-től (alapító tag) 
Győr-Moson-Sopron Megyei (tagozati elnökségi tagság 2012-től , 

Mérnöki Kamara tagozat elnök 2019-től) 
Magyar Hidrológiai Társaság Területi Szervezeti elnökségi tagság 
Győri Területi Szervezet (2007-2015) 
Szigetközi Természetvédelmi tag (alapító tag) 
Egyesület 
Rotary Club Győr titkár 2018.07.01-től 

Díjak, szakmai munka elismerése: 
~ Árvízvédekezésben való munka elismeréseként (2002; 2006; 2013) 
~ Pro Aqua Emlékérem (MHT, 2020) 

Árvízvédekezési tapasztalatok: 
~ Duna, 1991;2002;2006;2010;2013. 
~ Rába, 1996. 
~ Lajta, 2005. 
~ Tiszai árvizek 1998-2001; 2006 

lejárt 
lejárt 

lejárt 
2015-től 

évszám 
(amióta tag): 
1996-tól 

1997-től 

2006-tól 

2017 

Rövid összefoglalás a publikációkról, kiemelt munkákról, szakmai tevékenységről: 

Szakmai érdeklődésem - folyamatos, egymásra épülő tanulmányaim és az elmúlt több 
mint három évtized szakmai tevékenysége alapján - elsősorban a beruházások szervezése, 
lebonyolítása felé irányul. 

~ Előadói és oktatói tevékenység: 
o Magyar Hidrológiai Társaság Területi Szervezeténél és Vándorgyűlésein 

előadói tevékenység 2011-től; „Beruházások" szekció elnöki tevékenységének 
ellátása 2017-től. 

o Szakmérnöki oktatói tevékenység: „Beruházások szervezése" 2017-től (Eötvös 
József Főiskola Műszaki Fakultás, ill. Nemzeti Közszolgálati Egyetem 
V íztudományi Kar) 

o Szakoktatói tevékenység: Hild József Szak gimnázium (2018-19) 
o Magyar Mérnöki Kamara, továbbképző oktatói tevékenység 2020-tól 
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• 
);;- Főiskolai és egyetemi szakdolgozatok konzulensi, külső bírálói feladatainak ellátása, 

államvizsga bizottsági tagsági feladat ellátása. Széchenyi István Egyetem - külső 

szakértő , megbízott. 

~ Szakmai tevékenység: Projekt menedzseri feladatok ellátása az Észak-dunántúli 
Vízügyi Igazgatóság kijelölt projektjeiben, projektirányítói beruházói közreműködés 
az Igazgatóság valamennyi projektjében. Műszaki-ellátási, és üzemeltetési feladatok 
irányítása. Minőségirányítási rendszer működtetése . Árvíz védekezési feladatok 
ellátása elrendelés esetén. 

~ Tanácsadói feladatok: pályázatok, tenderek, ajánlatok készítése, projektek teljeskörű 
menedzselése; marketingtervek, üzleti tervek készítése, szakértői feladatok ellátása. 
Korábban: minőség- , és környezetirányítási rendszerek kiépítésében operatív feladatok 
ellátása, belső auditok lebonyolítása, tanúsított integrált irányítási rendszerek napi 
működtetése. 

~ Pályázatok értékelésében szakértői tevékenység ellátása (korábban: NYDRFÜ, 
KDRFÜ, Miniszterelnökség; jelenleg: ITM). 

Erősségem : Szervező- , és probléma megoldó készség, egyéni és team munka, 
többszörösen összetett feladatok elvégzése és irányítása. 

A Kamara helyi működtetésében elnökségi tagként szeretném képviselni a vízügyi 
ágazatot, munkahelyem jelentős számú mérnökét. 

A Megyei Mérnöki Kamarának 1996-tól vagyok tagja, a Vízgazdálkodási és Vízépítési 
Szakcsoportnak az 1997-es alapítása óta, mivel úgy érzem, hogy a Kamarának a 
mérnöktársadalom egészéért kell tevékenykednie. Szakmai tevékenységeim végzéséhez 
jelenleg nem kötelező számomra a tagság, önkéntes tagként szeretnék az elnökségben munkát 
végezni, ahogy teszem azt a Szakcsoport vezetőjeként, illetve az előző ciklusban elnökségi 
tagként. A 

Szaktudásom és szakmai kapcsolataim felhasználásával elsősorban a beruházásokhoz 
köthető szakterületekre kívánok fókuszálni, bevonni a mérnököket a szervezet életébe. Az 
elnökséggel és a Szakcsoport aktív tagjaival közösen Kamarai iránymutatásokkal, szakmai 
állásfoglalásokkal, előadásokkal , képzésekkel, szakmai programok szervezésével szeretném 
segíteni a tagság munkáját, természetesen elvégezve mindazokat a feladatokat is, amelyek a 
Kamara köztestületi tevékenységből adódóan kötelezőek. 

Győr, 2021. december 20 . 

/ NagyTamás 
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