SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

Nevem: Nagy László
1976. március 12-én születtem, Hajdúnánáson.
Lakcímem: 4031 Debrecen, Gyepűsor u. 49. I/5.

Iskolai végzettségem
Az
általános
iskolát
Tiszagyulaházán,
majd
a
gimnáziumot
Hajdúböszörményben végeztem. A középiskola befejezését követően felvételt
nyertem a Debreceni Agrártudományi Egyetemre, melyet általános
agrármérnöki szakon okleveles agrármérnökként fejeztem be.
Oklevél száma: A-18/2001., kelte: 2001. június 23.
2003-2005. között a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem,
Vegyészmérnöki
Karán,
környezetvédelmi
szakirányú,
okleveles
vízminőségvédelmi szakmérnöki képesítést szereztem.
Oklevél száma: 3357, kelte: 2005. április 5.
Környezetvédelmi szakértői engedéllyel rendelkezem hulladékgazdálkodás,
zaj- és rezgésvédelem, levegőtisztaság-védelem, valamint víz- és földtani
közeg védelem szakterületeken.

Szakmai tevékenység
2001-2011. augusztusáig a „Kristály-99” Kft-nél dolgoztam, eleinte
előadóként, majd 2006. január 01-től a szakértői ágazat vezetőjeként.
A „Kristály-99” Kft-nél az alábbi jelentősebb munkákat irányítottam,
illetve részt vettem az elvégzésükben (Referenciák):

Környezetvédelmi hatástanulmány, IPPC dokumentáció készítés
- STS Group Zrt., Hajdúszovát Biogáz üzem IPPC engedélyezés,
- Bősárkány biogáz üzem, hatásvizsgálat, IPPC engedélyezés,
- Berettyóújfalu Biogáz üzem IPPC engedélyezés,
- Törökszenrmiklós Biogáz üzem környezetvédelmi engedélyezés,
- Polgár olajprés üzem, raktárbázis, előzetes vizsgálat,
- Győr-Gönyü kikötő, biodízel üzem, előzetes vizsgálat + IPPC engedélyezés,
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- Tiszafüred téglagyár, előzetes vizsgálat, IPPC + hatásvizsgálat,
- E.ON Nyíregyháza hőerőmű IPPC engedélyezés,
- Evat Zrt. Eger hőerőmű IPPC engedélyezés,
- BÉM Zrt. ércelőkészítő, hulladékfeldolgozó mű IPPC engedélyezés,
- LEIER Tégla Kft, hatásvizsgálat, teljes körű felülvizsgálat,
- Debrecen FÓRUM, hatásvizsgálat,
- Debrecen Déli Ipari Park, hatásvizsgálat,
- Debrecen Agrár Ipari Park, hatásvizsgálat,
- Hajdúsámson Ipari Park, előzetes vizsgálat,
- AGROFERM Zrt. (lizingyártás), környezetvédelmi felülvizsgálat (IPPC),
- ACEX Acéltermékgyártó Kft., környezetvédelmi felülvizsgálat,
- KLORID Zrt. (vegyipar), környezetvédelmi felülvizsgálat,
- Biogal Rt. (gyógyszeripar), vízminőség védelmi kárelhárítási terv,
- további kb. 70 tevékenység környezetvédelmi felülvizsgálata.

Környezeti állapotvizsgálat, tényfeltárási záródokumentáció készítés,
műszaki beavatkozás végzése (kármentesítés)
- AUDI Hungária Zrt. fejlesztési terület környezeti állapotvizsgálata,
- Pápa volt Szovjet laktanya környezeti állapotvizsgálata,
- Körös-Volán Zrt. telephelyeinek környezeti állapotvizsgálata, kármentesítés,
- Szabolcs-Volán Zrt. telephelyeinek környezeti állapotvizsgálata,
kármentesítés,
- Hatvani-Volán Zrt. telephelyének környezeti állapotvizsgálata, kármentesítés,
- HÁÉV Rt. debrecenin telephelyének környezeti állapotvizsgálata.

Környezetvédelmi szaktanácsadás
- kb. 30 különböző gazdasági tevékenységet folytató társaságnál
hulladékgazdálkodási, levegőtisztaság-védelmi, valamint talaj- és vízminőségvédelmi szakterületeken.

Környezetvédelmi engedélykérelmek készítése
- Hulladék kezelési, szállítási engedély kérelmek, pontforrás létesítési üzemeltetési engedély kérelmek, szennyvíz kibocsátási engedély kérelmek
készítése, valamint az engedélyezési eljárások lefolytatása kb. 40 partnercég
számára.
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Üzemi (vízminőség-védelmi) kárelhárítási tervek készítése
- E.ON Energiatermelő Kft. Debreceni hőerőmű,
- Evat Zrt. Eger hőerőmű,
- DAM (Diósgyőri Acélművek) Zrt. diósgyőri telephely,
- Henkel Magyarország Kft. körösladányi telephely.

Projekt menedzsment (beruházások környezetvédelmi menedzsmentje)
- Eastern Sugár Zrt. kabai cukorgyár bontása, közreműködés vezető
környezetvédelmi szakértőként,
- Mátra Cukor Zrt. szolnoki cukorgyár bontása, közreműködés vezető
környezetvédelmi szakértőként,
- STF Kft. Biogáz üzem kivitelezése, közreműködés környezetvédelmi
szakértőként,
- Debrecen Fórum bevásárlóközpont kivitelezése, közreműködés vezető
környezetvédelmi szakértőként.

Debrecen, 2011. szeptember 19.

Nagy László
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