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S Z A K M A I  Ö N É L E T R A J Z  

 

SZEMÉLYES ADATOK 

Név: Nagy Orsolya Kornélia 

Születési idő: 1981. október 27. 

Állampolgárság: magyar 

Mobiltelefon szám: +36 30 429-0127 

E-mail cím: nagy.orsolya@aquaengine.hu 

 

ISKOLAI VÉGZETTSÉG, EGYÉB TANULMÁNYOK 

Mettől meddig (év) Intézmény megnevezése / Végzettség 

2011-2013 Budapesti Műszaki Egyetem Építőmérnök Kar Vízi közmű és 
Környezetmérnöki Tanszék/ Vízellátás - csatornázás szakmérnök 

2000-2005 Szent István Egyetem – Mezőgazdaság és Környezettudományi 
Környezet. és Tájgazdálkodási Intézet/ Környezetgazdálkodási 
agrármérnök (környezetvédelem szakirány) 

Egyéb tanulmányok, képesítések 

2014 BME Mérnöktovábbképző Intézet/ Beruházás lebonyolítói szakmai 
ismeretek 

2009 BME Mérnöktovábbképző Intézet/ Mérnöki tanácsadás és FIDIC 
szerződéses rendszer ismerete 

2008 DFT Hungária Kft./ közbeszerzési referens szakképesítés (OKJ-52 3435 
10) 

 

MUNKAHELYEK, MUNKAKÖRÖK 

Mettől 
meddig 
(év/hó) 

Munkahely 
megnevezése 

Foglalkoztatási 
jogviszony 

megnevezése 
(pl. munkajogi 
jogviszony stb.) 

Beosztás és ellátott feladat leírása 

2014. 
december-
jelenleg is 

AQUA Engine 
Mérnöki, 
Környezetvédelmi, 
Szolgáltató Kft. 

(IDEA Képzési 
Központ- E-
001637/2017) 

ügyvezető Ügyvezető 
 
- környezetvédelmi és energetikai célú 
projekt beruházások előkészítése-
projektgenerálás, 2014-2020-as 
időszakra 
- környezetvédelmi és energetikai célú 
projektmenedzsment 
- környezetvédelmi és energetikai célú 
pályázatírás 
- műszaki tanácsadás víziközművek 
megvalósítását célzó FIDIC szerződéses 
rendszerekhez 
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- műszaki helyszíni ellenőrzés az NFM 
megbízásából környezetvédelmi célú 
projekt beruházások kapcsán  
- szakirányú felnőttképzés : IDEA 
Képzési Központ- minőségirányítási 
vezető 

2013. 
július –
2015. 
február 

Eubility Group 
Tanácsadó és 
Szolgáltató Kft. 

alkalmazott Vezető tanácsadó  
 
- Európai Uniós társfinanszírozásban 
megvalósuló KEOP projektek teljes 
körű, önálló ügyvitele, kapcsolattartás a 
projekt szereplőivel, a projekt 
előrehaladásának elősegítése, műszaki – 
szakmai felügyelete, helyszíni 
ellenőrzésekben való közreműködés, 
kifizetési kérelmek, előrehaladási 
jelentések összeállítása, vállalkozói 
szerződések, kiválasztási 
dokumentációk ellenőrzése. 

- Pályázatírás: Európai Uniós 
társfinanszírozásban megvalósuló KEOP 
projektek előkészítése, a projekt tartalom 
pályázati rendszerhez illesztése, 
műszaki – szakmai felügyelete, 
megvalósíthatósági tanulmány 
elkészítése.   

- 4 fős csoport szakmai munkájának 
koordinálása 

2011. júl-

2013-jún 

NKEK Nemzeti 
Környezetvé-
delmi és Energia 
Központ Nkft. 

közalkalmazott Osztályvezető 
 
KEOP 1.3.0/09-11 Ivóvízminőség-javítás 
című pályázati konstrukció és a KEOP - 
7.1.0/09-11 Derogációs víziközmű 
projektek előkészítése című pályázati 
konstrukció összes ivóvízminőség-
javítási pályázatával kapcsolatos 
projektmenedzsment  

- közreműködés a támogatási 
szerződések létrehozásában; 

- megvalósítás alatt lévő projektek 
koordinációja, a beruházás szakmai 
ellenőrzése, az előre-haladás nyomon 
követése, vállalkozói- és 
mérnökjelentések szakmai ellenőrzése; 

- számlák ellenőrzése, kifizetések 
szakmai előkészítése; 

- közbeszerzések ellenőrzése és 
minőségbiztosítása, jogszabályi 
megfelelőségek vizsgálata; 



    
 

 
3 

AQUA Engine Kft. 
Adószám: 14326668-2-03 
Székhely: 6000, Kecskemét, Csabagyöngye u. 65/A ép. 

www.aquaengine.hu  
aquaengine@aquaengine.hu 

Iroda: 1082, Budapest, Kisfaludy utca 19. fszt. 2. 

 

- részvétel a műszaki átadás-átvételen; 
- a kedvezményezettek/ beruházók 
részére tanácsadás; 

- közreműködés a pályázatok 
elbírálásért felelős döntéshozatali 
egység (BB/DEB) munkájában 

- pályázatok belső szakmai értékelése 
- közreműködés a pályázati feltételek 
meghatározásában, a pályázati kiírások 
kidolgozásában (munkacsoport tagság) 
a támogatóval közösen 

- 11 fős osztály szakmai feladatainak 
koordinálása 

2008.okt-

2011.jún. 

Környezetvé-
delmi és Vízügyi 
Minisztérium 
Fejlesztési 
Igazgatóság 

közalkalmazott osztályvezető 
 
Kohéziós Alap (ex-ISPA) regionális 
hulladékgazdálkodási és 
ivóvízminőség-javítási projekt(ek) és 
KEOP 1.3.0/09-11 Ivóvízminőség-
javítás című pályázati konstrukció 
összes ivóvízminőség-javítási 
pályázatával kapcsolatos 
projektmenedzsment  

- közreműködés a támogatási 
szerződések létrehozásában; 

- megvalósítás alatt lévő projektek 
koordinációja, a beruházás szakmai 
ellenőrzése, az előrehaladás nyomon 
követése, vállalkozói- és 
mérnökjelentések szakmai ellenőrzése; 

- számlák ellenőrzése, kifizetések 
szakmai előkészítése; 

- közbeszerzések ellenőrzése és 
minőségbiztosítása, jogszabályi 
megfelelőségek vizsgálata; 

- részvétel a műszaki átadás-átvételen; 
- a kedvezményezettek/ beruházók 
részére tanácsadás; 

- közreműködés a pályázatok 
elbírálásért felelős döntéshozatali 
egység (BB/DEB) munkájában 

- pályázatok belső szakmai értékelése 
- közreműködés a pályázati feltételek 
meghatározásában, a pályázati kiírások 
kidolgozásában (munkacsoport tagság) 
a támogatóval közösen 

- 7 fős osztály szakmai feladatainak 
koordinálása 
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2005.okt-

2008. 

szept. 

Környezetvé-
delmi és Vízügyi 
Minisztérium 
Fejlesztési 
Igazgatóság 

közalkalmazott Projektmenedzser 
 
- Európai Uniós társfinanszírozásban 
megvalósuló KA hulladékgazdálkodási 
projektek teljes körű, önálló ügyvitele, 
kapcsolattartás a 
Kedvezményezettekkel, előrehaladási 
jelentések, kifizetési kérelmek, 
közbeszerzési és beszerzési 
dokumentációk ellenőrzése, helyszíni 
ellenőrzés lefolytatása 

- KEOP Pályázat értékelés, 
megvalósíthatósági tanulmány – 
szakmai minőségbiztosítása  

- Az osztályvezető helyettesítése eseti 
jelleggel, részvétel a pályázati 
felhívások feltételrendszerének 
kidolgozásában 

 

SZAKMAI TAPASZTALAT, REFERENCIÁK 

Megbízó Korábbi projektek ismertetése, 
időpontjai 

Ellátott funkciók és 
feladatok felsorolása 

Scarabeus 
Környezetgazdálkodási 
Kft. 

Ivóvízbiztonsági tervek (WHO WSP 
elvek alapján) készítése egyedi vízellátó 
rendszerek számára: 

• Hajdú Bihar Megyei Rendőr 
Főkapitányság (Ártánd, 
Létavértes határátkelőhelyek 
ivóízellátó rendszere) 

• Markusovszky Egyetemi 
Oktatókórház (Intaházai 
Rehabilitációs Intézet 
ivóvízellátó rendszere) 

[2017 november- december] 

Ivóvízbiztonsági terv 
készítő szakértő 

AESA Magyarország 
Kft. 
 

Norvég Finanszírozási Mechanizmusok 
(2009-2014) által finanszírozott 
pályázatok helyszíni ellenőrzési az 
alábbi program területeken: 

• HU02 – Energiahatékonyság 

• HU03 - Megújuló energia 

• HU07 - Kulturális örökség 

• HU09 - Zöld ipari innováció 

• HU11 - Kapacitásfejlesztés és 
intézményközi együttműködés 

• HU12 – Népegészségügy 
[2017 augusztus- december] 

Helyszíni ellenőr 
(pénzügyi 
szakterületen) 

Pro Regio Közép-
Magyarországi 

Szigetszentmárton Község 
Önkormányzatának Környezetvédelmi 

Környezetvédelmi 
szakértő 
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Regionális Fejlesztési 
és Szolgáltató 
Nonprofit Közhasznú 
Kft. 

Program felülvizsgálata, illetve annak 
alapján a következő 5 évre szóló 
program elkészítése. 
[2017 augusztus- szeptember] 

Gyermekkert 
Kecskeméti Waldorf 
Egyesület 

A „Köznevelési intézmények 

infrastrukturális fejlesztése” című 

EFOP-4.1.5-16 sz. pályázati konstrukció 

keretében benyújtandó  

Mihály Kertje Kecskeméti Waldorf 

Általános Iskola és Alapfokú Művészeti 

Iskola oktatási infrastruktúra fejlesztése 

c. pályázat előkészítése 

 [2017. április] 

Megvalósíthatósági 
tanulmány és költség-
haszon elemzés 
készítése 

Tiszáninneni 
Református 
Egyházkerület  

A „Köznevelési intézmények 

infrastrukturális fejlesztése” című 

EFOP-4.1.5-16 sz. pályázati konstrukció 

keretében benyújtandó  

Miskolci Selyemréti Református Két 

Tanítási Nyelvű Általános Iskola 

oktatási infrastruktúra fejlesztése c. 

pályázat előkészítése 

[2017. április] 

Megvalósíthatósági 
tanulmány és költség-
haszon elemzés 
készítése 

Tiszáninneni 
Református 
Egyházkerület  

A „Köznevelési intézmények 

infrastrukturális fejlesztése” című 

EFOP-4.1.5-16 sz. pályázati konstrukció 

keretében benyújtandó  

Miskolc-Szirmai Református Általános 

Iskola oktatási infrastruktúra fejlesztése  

c. pályázat előkészítése 

 [2017. április] 

Megvalósíthatósági 
tanulmány és költség-
haszon elemzés 
készítése 

Tiszáninneni 
Református 
Egyházkerület  

A „Köznevelési intézmények 

infrastrukturális fejlesztése” című 

EFOP-4.1.5-16 sz. pályázati konstrukció 

keretében benyújtandó  

Megvalósíthatósági 
tanulmány és költség-
haszon elemzés 
készítése 
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Sátoraljaújhelyi Petőfi Sándor általános 

iskola oktatási infrastruktúra fejlesztése  

c. pályázat előkészítése 

[2017. április] 

Eupro 
Projektmenedzsment 
Kft. 
 

2009-2014 Norvég Finanszírozási 
Mechanizmus Zöld ipari innováció 
program- pályázatértékelés 
- HU09-0104-A1-2016 Mezőgazdasági 
tisztító- és szárítóüzem korszerűsítése a 
MARTONSEED Zrt.-nél 
- HU09-0106-A1-2016 
Hatékonyságnövelés és 
károsanyagkibocsátás - csökkentés egy 
sertéstelepen biogázra és 
újrahasznosítható agráripari hulladékra 
alapuló rendszerrel (KURUCZ FARM 
Mezőgazdasági Kft) 
- HU09-0121-A1-2016 Hulladék 
mennyiségének és a levegő 
szennyezésének csökkentése fosszilis és 
más külső hőenergia forrás nélküli 
terményszárítási technológia révén 
(SZURO-TRADE Termelő Szolgáltató és 
Kereskedelmi Kft.) 
[2016. április] 

Pályázat értékelés 
(műszaki-szakmai 
szakértő) 

Jézus Társasága 
Magyarországi 
Rendtartománya 
 

Az „Egyes egyházi oktatási 
infrastrukturális fejlesztések” című 
EFOP-4.1.1-15 sz. pályázati konstrukció 
keretében benyújtandó  
Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium és 
Kollégium oktatási infrastruktúra 
fejlesztése c. pályázat előkészítése 
[2016. március] 

Megvalósíthatósági 
tanulmány és költség-
haszon elemzés 
készítése 

Tiszáninneni 
Református 
Egyházkerület  

Az „Egyes egyházi oktatási 

infrastrukturális fejlesztések” című 

EFOP-4.1.1-15 sz. pályázati konstrukció 

keretében benyújtandó  

Szerencsi Rákóczi Zsigmond 

Református Két Tanítási Nyelvű 

Általános Iskola és Alapfokú Művészeti 

Iskola oktatási infrastruktúra fejlesztése 

c. pályázat előkészítése 

 [2016. március] 

Megvalósíthatósági 
tanulmány és költség-
haszon elemzés 
készítése 
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Pro Régió Ügynökség 
 

EU-s források felhasználási lehetőségei 
a közép-magyarországi régióban / 
nagyprojektek előkészítése- c. képzés a 
Fővárosi Vízművek Zrt. részére 
 [2015. december] 

16 órás képzési 
programban való 
előadói részvétel és 
kézirat összeállítása  

Adam Lee Miller Kft.  
 

Műszaki helyszíni ellenőrzés az NFM 
megbízásából környezetvédelmi célú 
projekt beruházások kapcsán (összesen 
36 db, ebből: hulladékgazdálkodás: 8 
db, ivóvízminőség-javítás: 9 db, 
szennyvízelevetés, tisztítás: 14 db, 
természetvédelem: 1 db, árvízvédelem: 
2 db, vízgazdálkodás: 2 db) 
[2015. szeptember 14- 2016 / április 30] 

Helyszíni ellenőr 
(műszaki szakterületen) 

Pannon Egyetem 
 

TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0017 
azonosító számú „Zöld Energia – 
Felsőoktatási ágazati együttműködés a 
zöld gazdaság fejlesztésére az 
energetika területén” elnevezésű 
projektben a  
2. számú „Képzésfejlesztés” című 
főirány „2.6.” számú és a „Képzők 
képzése” elnevezésű alprojekt 
[2015.  június 22-26.] 

Projektmegvalósítás 
gyakorlata kiemelten a 
Kutatás Fejlesztési 
területre- 20 órás 
képzési program 
összeállítása és 
előadássorozat 
megtartása 

Fahn Ügyvédi Iroda 
 

Víziközművek fejlesztését szolgáló 
beruházások- műszaki, szakmai alapok 
[2015 május 29-június 26.] 

36 órás képzési program 
összeállítása és 
előadássorozat 
megtartása 

Aquaprofit Zrt. 
 

Vízgazdálkodási, víziközmű 
beruházásokhoz kapcsolódóan 
- műszaki, szakmai tanácsadás, FIDIC 
claim szakértői feladatok ellátása 
- hazai és uniós támogatáspolitikai 
területen (kiemelten vízgazdálkodási 
témákban) tanácsadás biztosítása, 
szakvélemény készítése, szakmai 
anyagok véleményezése 
[2015 március- 2017. december] 

FIDIC claim- szakértő 

EUBÉ Közbeszerző 
Szolgáltató és 
Tanácsadó Kft.  

2007-2013 időszakban az Európai 
Regionális Fejlesztési Alapból, az 
Európai Szociális Alapból és a Kohéziós 
Alapból származó támogatások 
felhasználásának általános eljárási 
szabályairól szóló 4/2011. (I.28.) Korm. 
Rendelet szerint- szerződésmódosítások 
ellenőrzése, utólagos véleményezése az 
alábbi operatív programokat érintő 

Szerződésmódosítások 
előzetes és utólagos 
véleményezése, 
ellenőrzések készítése 
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kivitelezési és eszközbeszerzési 
eljárások során; 

- KEOP 
- KÖZOP 
- TIOP 

[2014. május-2014. szeptember] 

Eubility Group 
Tanácsadó és 
Szolgáltató Kft. 
 

KEOP-2.3.0/2F/09-11-2011-0003 - 
Települési szilárdhulladék-lerakók 
rekultivációja a Délkelet-Alföld 
Regionális Hulladékgazdálkodási 
Rendszer Létrehozását Célzó 
Önkormányzati Társulás területén (I- II. 
ütem) 
[2014. június-2015. február] 
 
KEOP-1.3.0/09-11-2013-0062 
Ivóvízminőség javító beruházás a 
Kecskemét, 59. Szentgyörgyi Dezső 
repülőbázis területén 
[2013. július- 2015. február] 

Projektmenedzsmentben 
való részvétel: 
 - közbeszerzési 
tanácsadás 
- projektvezetés 
(elszámolások, 
beszámolók 
készítése/ellenőrzése) 
- helyszíni 
ellenőrzéseken, 
kooperációkon való 
részvétel 
- koordináció 

Eubility Group 
Tanácsadó és 
Szolgáltató Kft. 
 

Környezet és Energia Operatív Program 
1.2.0./09-11 szennyvízelvezetés és –
tisztítás megvalósítása című 
konstrukcióhoz”, továbbá a KEOP-
1.3.0./09-11 ivóvíz minőség-javítás 
című konstrukcióhoz”  összesen 36 db 
projekt előkészítése kapcsán  
A Projektek teljes elszámolható 
beruházási összköltsége: 5,2 Mrd Ft. 
[2013. november 19- 2013. december.31.] 

Megvalósíthatósági 
tanulmány és 
költséghaszon elemzés 
elkészítése, valamint 
projektmenedzsment 
tanácsadás biztosítása 

NKEK Nemzeti 
Környezetvédelmi és 
Energia Központ Nkft. 
 

Környezet és Energia Operatív Program 
-KEOP - -7 1.3.0 1.3.0/09-11, 1.3.0/B 
Ivóvízminőség-javítás 
című pályázati konstrukció összes ~ 140 
db projektje 
[2011. július- 2013. június. ] 
 
Környezet és Energia Operatív Program 
-KEOP - 7.1.0/09-11 
Derogációs víziközmű projektek 
előkészítése 
című pályázati konstrukció összes 
ivóvízminőség-javítási pályázat 
előkészítését célzó~ 155 db projektje 
[2011. július- 2013. június. ] 

Osztályvezető;-
Projektkoordináció, 
projektmenedzsment, 
szakmai ellenőrzés, 
közbeszerzések 
megfelelőségének 
vizsgálata, 
- Külsős 
pályázatértékelési 
anyagok megrendelői 
minőségbiztosítása 
 
Ezen felül vezetői 
feladatként; 
projektzárások, 
elszámolások, auditok 
koordinációja 
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KvVM Fejlesztési 
Igazgatóság 
 

Észak-alföldi ivóvízminőség-javító 
program- I. ütem 
2004/HU/16/C/PE/005 
[2009. május- 2011. június. ] 
 
Kohéziós Alapból finanszírozott 
regionális hulladékgazdálkodási 
projektek (13 db) 
2000/HU/16/P/PE/002 
2000/HU/16/P/PE/004 
2000/HU/16/P/PE/005 
2000/HU/16/P/PE/006 
2000/HU/16/P/PE/007 
2001/HU/16/P/PE/008 
2001/HU/16/P/PE/010 
2002/HU/16/P/PE/014 
2002/HU/16/P/PE/015 
2002/HU/16/P/PE/016 
2002/HU/16/P/PE/017 
2002/HU/16/P/PE/018 
2004/HU/16/C/PE/004 
[2008. október- 2011. június. ] 

Osztályvezető 
 
Projektkoordináció, 
projektmenedzsment, 
szakmai ellenőrzés, 
közbeszerzések 
megfelelőségének 
vizsgálata,  
 
Ezen felül vezetői 
feladatként; 
projektzárások, 
elszámolások, auditok 
koordinációja 

KvVM Fejlesztési 
Igazgatóság  
 

KEOP 2.3.0. A települési 
szilárdhulladék lerakókat érintő térségi 
szintű rekultivációs programok 
elvégzése 
-REGIO –KOM Kommunális 
Szolgáltató Társulás Jászberényi és Dél-
Hevesi Kistérségben (1. fordulós 
pályázat) 
 
KEOP 2.3.0. A települési 
szilárdhulladék lerakókat érintő térségi 
szintű rekultivációs programok 
elvégzése 
-Kondoros Nagyközség 
Önkormányzata (1. fordulós pályázat) 
[2008. február] 

Belső pályázatértékelő 

KvVM Fejlesztési 
Igazgatóság 
 

Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei 
Regionális Hulladékgazdálkodási és 
Program 2002/HU/16/P/PE/014 
[2005. október- 2008 szeptember] 
 
Sajó-Bódva völgye 
Hulladékgazdálkodási Program 
2001/HU/16/P/PE/010 
[2005. október- 2007 október] 
 

Projektmenedzser 
 
Európai Uniós 
társfinanszírozásban 
megvalósuló Kohéziós 
Alap (KA) 
nagyprojektek teljes 
körű ügyvitele, 
kapcsolattartás a 
Kedvezményezettekkel, 
előrehaladási jelentések, 
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Szegedi Regionális 
Hulladékgazdálkodási Program 
2000/HU/16/P/PE/005 
[2007. június- 2008 szeptember] 
 

kifizetési kérelmek, 
közbeszerzési és 
beszerzési 
dokumentációk 
ellenőrzése, helyszíni 
ellenőrzés lefolytatása, 
FIDIC 
követeléskezelésben 
való részvétel 

 

NYELVISMERET 

(gyenge – közepes – jó – kiváló – tárgyalóképes – anyanyelv) 

Nyelv Beszéd Olvasás Írás 

magyar anyanyelv anyanyelv anyanyelv 

Angol középfokú középfokú Angol 

Spanyol középfokú középfokú Spanyol 

 

EGYÉB 
 
Releváns ismeretek, tapasztalatok: 

• EU-s ismeretek, regionális politika és intézményrendszer ismerete; 

• Közbeszerzési eljárásokban szerzett gyakorlat (értékelés, bírálat bonyolítása) 

• FIDIC szerződéses rendszerek ismerete 

• Fejlesztési programok, pályázati felhívások előkészítésében való jártasság 

(hulladékgazdálkodás, rekultiváció, ivóvízminőség-javítás) 

• Hazai és nemzetközi pályázatok írásában, lebonyolításában, menedzselésében szerzett 

tapasztalat 

• Kedvezményezetti konferenciák szervezése, szakmai konferenciákon rendszeres 

előadói részvétel (MAVÍZ, Magyar Hidrológiai Társaság- Ivóvízbiztonsági Szakmai 

Nap, Hidrológiai Vándorgyűlés, Magyar Szennyvíztechnikai Szövetség) 

• Hazai felnőttképzési keretrendszer ismerete- vízügyi és építésügyi szakmai 

programkövetelmények összeállításában és engedélyeztetésében szerzett gyakorlat 
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Szakmai elismerés:  

• Magyar Hidrológiai Társaság 2014. évi Lászlóffy Woldemár pályázatán: I. helyezés- 

szakirányú továbbképzés kategóriában 

 

Szakmai tagságok: 

• Magyar Hidrológiai Társaság- Vízellátási Szakosztály 

• Magyar Mérnök Kamara- kamarai azonosító: 01-15501 

 

Szakértelem: 

Számítógépes felhasználói ismeret: MS Windows, MS Office, EMIR, EPTK 

 

 

Budapest, 2018. január          

        Nagy Orsolya Kornélia 


