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S Z A K M A I  Ö N É L E T R A J Z  

 

SZEMÉLYES ADATOK 

Név: Torma Ferenc 

Születési idő: 1983. június 7. 

Állampolgárság: magyar 

Mobiltelefon szám: +36 20/361-6882 

E-mail cím: torma.ferenc@aquaengine.hu 

 

ISKOLAI VÉGZETTSÉG, EGYÉB TANULMÁNYOK 

Mettől meddig (év) Intézmény megnevezése / Végzettség 

2019 Soós István Borászati és Élelmiszeripari Szakgimnázium és 
Szakközépiskola/Borász (OKJ SZÁM: 31 541 02) 

2015- 2017 Miskolci Egyetem, Műszaki Földtudományi Kar/ Geotermikus szakmérnök 

2002-2008 Pannon Egyetem, Mérnök Kar / Okleveles Környezetmérnök 

2001-2002 Ipari Szakközépiskola és Gimnázium / Környezetvédelmi Vegyipari 
technikus 

 

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. 
 

ügyvezető 
 

Ügyvezető: 
 
- környezetvédelmi és energetikai célú projekt 
beruházások előkészítése-projektgenerálás, 2014-
2020-as időszakra 
- környezetvédelmi és energetikai célú 
projektmenedzsment 
- környezetvédelmi és energetikai célú 
pályázatírás 
- szakirányú oktatás 
- műszaki helyszíni ellenőrzés az NFM 
megbízásából környezetvédelmi és energetikai 
célú projekt beruházások kapcsán 
- szakirányú felnőttképzés : IDEA Képzési 
Központ- intézményvezető 

2019. 
február- 
jelenleg is 

Óbuda-
Békásmegyer 
Városfejlesztő 
Nonprofit Kft. 

alkalmazott Műszaki Projektmenedzser: 
 
-Egészséges Budapest program: Szent Margit 
Rendelőintézet szakrendelőinek felújítása, 
épületek korszerűsítése, az orvostechnikai és 
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informatikai eszközök cseréje 
-Csillaghegyi háziorvosi rendelő felújítása 

2018. 
február- 
2019. 
február 

Új Nemzedék 
Központ Nonprofit 
Közhasznú Kft. 

alkalmazott Projektmenedzser-PM csoport vezetése 
 
EFOP-1.2.3-VEKOP-15 - Komplex ifjúsági fejlesztések 
– új nemzedék újratöltve projekt teljes körű, önálló 
kedvezményezett oldali ügyvitele, 
kapcsolattartás, előrehaladási jelentések, kifizetési 
kérelmek, közbeszerzési és beszerzési 
dokumentációk ellenőrzése, közreműködés 
helyszíni ellenőrzéseknél  

2012. 
augusztus 
– 2015. 
augusztus 

ANPAST 
Europroject 
Szolgáltató Kft. 

alkalmazott Műszaki Projektmenedzser:  
 
 - 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.   

2009. 

február -

2012. 

augusztus 

NKEK Nemzeti 
Környezetvédelmi 
és Energiaközpont 
Nonprofit Kft 
(jogelődje: 
Környezetvédelmi 
és Vízügyi 
Minisztérium 
Fejlesztési 
Igazgatóság) 

alkalmazott / 
közalkalmazott 

Projektmenedzser: 
 
- Európai Uniós társfinanszírozásban 
megvalósuló KEOP 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 és közbeszerzési dokumentáció 
műszaki – szakmai minőségbiztosítása (építés, 
projektmenedzsment és műszaki ellenőr 
tenderek esetében) 
- Európai Uniós társfinanszírozásban 
megvalósuló Kohéziós Alap (KA) nagyprojektek 
teljes körű ügyvitele, kapcsolattartás a 
Kedvezményezettekkel, előrehaladási jelentések, 
kifizetési kérelmek, közbeszerzési és beszerzési 
dokumentációk ellenőrzése, helyszíni ellenőrzés 
lefolytatása, követeléskezelésben való részvétel  
- Az osztályvezető helyettesítése eseti jelleggel, 
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részvétel a pályázati felhívások 
feltételrendszerének kidolgozásában 

2008. 

július-

2008. 

november 

Precision 
Components 
Industries Mo. Kft. 

alkalmazott Minőségügyi mérnök:  
 
Teljes körű minőségügyi és környezetvédelmi 
feladatok ellátása (ISO 14001, ISO 9001, ISO/TS 
16949 rendszerek kiépítése, termék 
minőségbiztosítás, hulladékgazdálkodás 
szervezése) 

 

SZAKMAI TAPASZTALAT 

Megbízó Korábbi projektek ismertetése, időpontjai Ellátott funkciók és 
feladatok felsorolása 

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- jelenleg is] 

Helyszíni ellenőr (pénzügyi 
szakterületen) 

Pro Regio Közép-
Magyarországi 
Regionális 
Fejlesztési és 
Szolgáltató 
Nonprofit 
Közhasznú Kft. 

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

Környezetvédelmi szakértő 

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 

A „Köznevelési intézmények infrastrukturális 
fejlesztése” című EFOP-4.1.5-16 sz. pályázati 

Megvalósíthatósági 
tanulmány és költség-haszon 
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Egyházkerület  konstrukció keretében benyújtandó  
Miskolc-Szirmai Református Általános Iskola 
oktatási infrastruktúra fejlesztése c. pályázat 
előkészítése 
 [2017. április] 

elemzés készítése 

Tiszáninneni 
Református 
Egyházkerület  

A „Köznevelési intézmények infrastrukturális 
fejlesztése” című EFOP-4.1.5-16 sz. pályázati 
konstrukció keretében benyújtandó  
Sátoraljaújhelyi Petőfi Sándor általános iskola 
oktatási infrastruktúra fejlesztése  c. pályázat 
előkészítése 
[2017. április] 

Megvalósíthatósági 
tanulmány és költség-haszon 
elemzés készítése 

Eupro 
Projektmenedzsm
ent 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 

Vert Pulse Kft 
 

Projektmenedzsment, koordináció az alábbi 
projektben: 
Fotovoltaikus rendszer kialakítása a Kanizsai 
Dorottya Kórházban (KEOP-4.10.0/K/14-2014-

A projekt teljes körű, önálló 
ügyvitele 
(projektmenedzsment, 
projekt koordináció), 
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0037) 
[2015 / május- december] 

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. 

ÉMI Nonprofit 
Kft. 
  

műszaki helyszíni ellenőrzés az NFM 
megbízásából energetikai célú projekt 
beruházások kapcsán (összesen 23 db 
ellenőrzés, ebből: napelemes rendszer kiépítése: 
13 db, közvilágítás korszerűsítése: 3 db, 
épületenergetikai korszerűsítés megújuló 
energiával kombinálva: 4 db, biogáz üzem 
építése: 1 db, távhő korszerűsítés: 1 db, 
hőszivattyús rendszer: 1 db)  
[2015 szeptember- december] 

műszaki helyszíni ellenőrzés 
az NFM megbízásából 
energetikai célú projekt 
beruházások kapcsán 

Adam Lee Miller 
Kft.  
 

műszaki helyszíni ellenőrzés az NFM 
megbízásából környezetvédelmi célú projekt 
beruházások kapcsán (összesen 31 db, ebből: 
hulladékgazdálkodás: 8 db, ivóvízminőség-
javítás: 13 db, szennyvízelevetés, tisztítás: 7 db, 
természetvédelem: 1 db, fenntarthatóság-
szemléletformálás: 1 db, vízgazdálkodás: 1 db) 
[2015 / május 15] – [2016 / április 30] 

műszaki helyszíni ellenőrzés 
az NFM megbízásából 
környezetvédelmi célú 
projekt beruházások kapcsán 

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 

ANPAST 
Europroject 
Szolgáltató Kft. 
 

Projektmenedzsment, koordináció az alábbi 
projektekben: 
 
KEOP-4.10.0/B/12-2013-0010 - Geotermia, 
szaktudás a környezetbarát autógyártásért 
[2015 / augusztus 17] – [2015 / december 31.] 
 
KEOP-4.10.0/B/12-2013-0011 - Gazdasági 
megújulás geotermikus energia hasznosításával 
Győrben  

Európai Uniós 
társfinanszírozásban 
megvalósuló 
környezetvédelmi és 
energetikai KEOP projektek 
teljes körű, önálló ügyvitele 
(projektmenedzsment, 
projekt koordináció), 
kapcsolattartás a projekt 
szereplőivel, a projekt 
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[2015 / augusztus 17] – [2015 / december 31.] 
 
KEOP-7.13.0/15-2015-0005 – A Tiszáninneni 
Református Egyházkerület 
energiahatékonysági fejlesztéseinek 
előkészítése 
[2015 / augusztus 17] – [2015 / december 31.] 

előrehaladásának 
elősegítése, műszaki – 
szakmai felügyelete, 
helyszíni ellenőrzésekben 
való közreműködés, 
kifizetési kérelmek, 
előrehaladási jelentések 
összeállítása, vállalkozói 
szerződések, kiválasztási 
dokumentációk ellenőrzése. 

ANPAST 
Europroject 
Szolgáltató Kft. 
 

Projektmenedzsment, koordináció az alábbi 
projektekben: 
 
KEOP-1.3.0/09-11-2013-0028 - Dabas 
ivóvízminőség javítása (2013. április – 2015 
augusztus) 
KEOP-1.3.0/09-11-2013-0037 - Inárcs Község 
Ivóvízminőség-javítási és ivóvízhálózat 
rekonstrukciós programjának megvalósítása 
(2013. november – – 2015 augusztus) 
KEOP-1.3.0/09-11-2013-0036 - 
Tatárszentgyörgy ivóvízminőség javítása (2013. 
július – – 2015 augusztus) 
KEOP-7.1.0/11-2011-0069 - Tatárszentgyörgy 
ivóvízminőség javítását célzó derogációs 
viziközmű projekt előkészítése (2012. augusztus 
– 2014 február) 
KEOP-7.1.0/11-2011-0108 - Inárcs 
ivóvízminőség javítását célzó derogációs 
viziközmű projekt előkészítése (2012. augusztus 
– 2014. február) 
KEOP-7.1.0/11-2011-0035 - Dabas 
ivóvízminőség javítását célzó derogációs 
viziközmű projekt előkészítése (2012. augusztus 
– 2013. május) 
KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0048 - Bársonyos-
Kerékteleki-Bakonyszombathely települések 
közös szennyvízelvezetési projektje (2012. 
augusztus – – 2015 augusztus) 
KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0031 - Káli 
szennyvízelvezetési agglomeráció csatornázása 
és szennyvíztisztítása (2012. augusztus – – 2015 
augusztus) 
KEOP-7.1.0/11-2012-0022 - Mezőtárkány és 
Egerfarmos községek szennyvízcsatorna 
hálózatának és szennyvíztisztító telepének 
építését előkészítő derogációs viziközmű 
pályázata (2012. augusztus – 2014. január) 
KEOP-4.10.0/C/12-2013-0135 - Szentgotthárdi 
törpe vízerőmű (2014. február – – 2015 

Európai Uniós 
társfinanszírozásban 
megvalósuló 
környezetvédelmi és 
energetikai KEOP projektek 
teljes körű, önálló ügyvitele 
(projektmenedzsment, 
projekt koordináció), 
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. 
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augusztus) 
KEOP-4.4.0/11-2011-0039 - Biogázüzem 
létrehozása Tatabányán (2012. augusztus - – 
2015 augusztus) 
KEOP-4.1.0-2009-0036 - Biogáz termelő üzem és 
hozzá kapcsolódó villamos- és hőenergia 
előállítás megvalósítása a Bioenergia-Park Kft.-
nél (2012. augusztus - – 2015 augusztus) 
KEOP-4.10.0/C/12-2013-0146 Biogáz üzem 
létesítése és hosszú távú üzemeltetése 
Balassagyarmaton (2014. május – – 2015 
augusztus) 
KEOP-4.10.0/E/12-2014-0066 - Fényi Gyula 
Jezsuita Gimnázium és Kollégium energetikai 
megújítása (2014. március – – 2015 június) 
KEOP-4.10.0/E/12-2014-0071 - Lévay József 
Református Gimnázium és Diákotthon 
energetikai megújítása (2014. március – 2015 
június) 
KEOP-4.10.0/B/12-2013-0012 - Geotermia, 
szaktudás a gazdaság szolgálatában 
(2014.02.21- – 2015 június) 
KEOP-4.10.0/B/12-2013-0010 - Geotermia, 
szaktudás a környezetbarát autógyártásért 
(2014.02.21- - 2015. augusztus) 
KEOP-4.10.0/B/12-2013-0011 - Gazdasági 
megújulás geotermikus energia hasznosításával 
Győrben (2014.02.21- 2015. augusztus) 
KEOP-4.2.0/B/11-2011-0007 - Gazdasági és 
társadalmi megújulás Miskolcon (2012. október – 
2013. november) 
 
Pályázatírás alábbi projektekben: 
KEOP-1.3.0/09-11-2013-0028 - Dabas 
ivóvízminőség javítása  
KEOP-1.3.0/09-11-2013-0037 - Inárcs Község 
Ivóvízminőség-javítási és ivóvízhálózat 
rekonstrukciós programjának megvalósítása 
KEOP-1.3.0/09-11-2013-0036 - 
Tatárszentgyörgy ivóvízminőség javítása  

NKEK Nemzeti 
Környezetvédelmi 
és Energiaközpont 
Nonprofit Kft 
(jogelődje: 
Környezetvédelmi 
és Vízügyi 
Minisztérium 
Fejlesztési 
Igazgatóság) 

Projektmenedzsment, koordináció az alábbi 
projektekben: 
 
KEOP-7.1.3.0-2008-0024 – Dunavarsány Város 
Szigetszentmárton Község ivóvízminőség 
javítása (2009. február – 2009. november). 
KEOP-7.1.3.0-2008-0025 – Borsodivánka, 
Cserépváralja, Egerlövő, Négyes, Tiszabábolna, 
Tiszavalk községek ivóvízminőség-javítása a 
lakosság egészséges ivóvízzel történő ellátása 

Európai Uniós 
társfinanszírozásban 
megvalósuló KEOP 
projektek teljes körű, önálló 
ügyvitele 
(projektmenedzsment), 
kapcsolattartás a 
Kedvezményezettekkel, 
előrehaladási jelentések, 
kifizetési kérelmek, 
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 érdekében (2009. február – 2012 augusztus). 
KEOP-7.1.3.0-2008-0027 – Barcsi kistérség 
társult településeinek ivóvízminőség javítása 
(2009. február – 2012. augusztus). 
KEOP-7.1.3.0-2008-0026 – Kerta - Adorjánháza, 
- Egyházaskesző vízellátó rendszerének 
ivóvízminőség javítása (2009. február – 2011. 
szeptember). 
KEOP-1.3.0/2F/09-2010-0012 – Észak - 
Hajdúsági Ivóvízminőség-javító Projekt (2011. 
szeptember – 2012. augusztus).  
KEOP-1.3.0/2F/09-2010-0016 - Első Szatmári 
Ivóvízminőség-javító Projekt (2011. szeptember – 
2012. augusztus). 
KEOP-1.3.0/2F/09-2010-0031 - Jászsági 
Ivóvízminőség-javító projekt (2011. szeptember – 
2012. augusztus). 
KEOP-1.3.0/2F/09-2010-0029 – Kelet - 
Hajdúsági Ivóvízminőség-javító projekt (2011. 
szeptember – 2012. augusztus). 
KEOP-1.3.0/2F/2011-0002 – Tiszazugi 
Ivóvízminőség-javító projekt (2011. szeptember – 
2012. augusztus). 
 
Pályázat műszaki-szakmai szempontú 
értékelése: 

• Pályázó neve: Szigetcsép Község 
Önkormányzata, pályázati azonosító: KEOP-
7.1.3.0/09-2010-0035 

• Pályázó neve: Tiszta-Víz” Ivóvízminőség-
javító Önkormányzati Társulás, pályázati 
azonosító:  KEOP-1.3.0/2F/09-2011-0005 

• Pályázó neve: Hajdú-Bihari Ivóvízminőség-
javító Önkormányzati Társulás, pályázati 
azonosító: KEOP-1.3.0/09-11-2011-0010 

• Pályázó neve: Délegyháza Község 
Önkormányzata, pályázati azonosító: KEOP-
1.3.0/09-11-2011-0001 

• Pályázó neve: Hajdú-Bihari Ivóvízminőség-
javító Önkormányzati Társulás, pályázati 
azonosító: KEOP-1.3.0/09-11-2011-0010 

• Pályázó neve: ''Kék-víz'' - Észak-Bács-Kiskun 
Megyei Ivóvízminőség-javító Önkormányzati 
Társulás, pályázati azonosító: KEOP-
1.3.0/09-11-2011-0023 

• Pályázó neve:  Kocsér Község 
Önkormányzata, pályázati azonosító: KEOP-
7.1.3.0/09-2011-0001 

• Pályázó neve: Kajdacs Község 

közbeszerzési és beszerzési 
dokumentációk ellenőrzése, 
helyszíni ellenőrzés 
lefolytatása 
 
 
KEOP Pályázat értékelés, 
megvalósíthatósági 
tanulmány és közbeszerzési 
dokumentáció műszaki – 
szakmai minőségbiztosítása 
(építés, projektmenedzsment 
és műszaki ellenőr tenderek 
esetében, Vízi közmű 
projekteknél) 
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Önkormányzata, pályázati azonosító: KEOP-
7.1.3.0/09-2010-0009 

• Pályázó neve: Vajszló Nagyközség 
Önkormányzata, pályázati azonosító: KEOP-
1.3.0/09-11-2011-0013 

• Pályázó neve: Úrkút Község Önkormányzata, 
pályázati azonosító: KEOP-1.3.0./B/2F/09-
11-2011-0001 

 
Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány 
műszaki-szakmai értékelése:  

• Tiszazugi Ivóvízminőség-javító Projekt 
(KEOP-1.3.0/2F/09-2011-0002)  

• Törökszentmiklós és Térsége Ivóvízminőség-
javító Projekt (KEOP-1.3.0/2F/09-2010-0030) 

• Bugyi Nagyközség kútvizeinek kezelése az 
ivóvízminőség-javítás érdekében (KEOP-
7.1.3.0/09-2010-0008)  

• Kék-víz" Észak-Bács-Kiskun Megyei 
Ivóvízminőség-javító Program (KEOP-
1.3.0/09-11-2011-0023) 

• Hevesi kistérségi települések (Heves, Kömlő, 
Pély) Ivóvíz-minőségjavító programjának II. 
üteme (KEOP-1.3.0/09-11-2011-0012) 

• Medina Község Ivóvízminőség-javító 
beruházása (KEOP-1.3.0/09-11-2012-0002) 

 
Közbeszerzési dokumentáció műszaki szakmai 
ellenőrzése:  

• Megbízási szerződés Kiskőrös és Térsége 
Ivóvízminőség-javító Önkormányzati 
Társulás - A KEOP-1.3.0/09-11-2011-0015 
pályázat projektmenedzsment szervezet 
feladatainak teljes körű ellátására 

• „Generálvállalkozási szerződés az „Első-
Szatmári Ivóvízminőség-javító projekt” 
tervezési és kivitelezési feladataira FIDIC 
Sárga könyv szerint” 

• Beregi Ivóvízminőség-javító projekt című, 
KEOP-1.3.0/2F/09-2010-0032 azonosító jelű 
projekt kiviteli terv készítésére és 
kivitelezésére 

• Vállalkozási szerződés tervezési és 
kivitelezési feladatokra Jánoshalma-Mélykút 
Ivóvízminőség-javító projektje 
vonatkozásában 

• Vállalkozási szerződés tervezési és 
kivitelezési feladatokra Kistelek 
ivóvízminőség - javító projektje 
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vonatkozásában 

• A KEOP-1.3.0/09-11-2011-0015 projekt FIDIC 
mérnöki és műszaki ellenőri munkái 
(Kiskőrös és Térsége Ivóvízminőség-javító 
Program) 

• Szekszárd Megyei Jogú Város hosszú távon 
egészséges ivóvízzel való ellátása” című 
KEOP-1.3.0/B/2F/09-11-2011-0002 
azonosítószámú pályázat kivitelezési munkái 

• Szeged-Algyő Ivóvízminőség-javító 
Önkormányzati Társulás (KEOP-1.3.0/09-11-
2011-0018) Projektmenedzsment feladatok 
ellátása 

• Megbízási szerződés a „Borsodivánka, 
Cserépváralja, Egerlövő, Négyes, 
Tiszabábolna, Tiszavalk községek 
ivóvízminőség-javítása a lakosság egészséges 
ivóvízzel történő ellátása érdekében” tárgyú 
eljárás megvalósításához kapcsolódó 
projektmenedzseri feladatok ellátására. 

• Vállalkozási szerződés Nagyszénás 
nagyközség szennyvízcsatorna-hálózat 
építésére (Piros FIDIC), valamint 
szennyvíztisztító telep építésére (Sárga 
FIDIC) a  „Szennyvízelvezetés és tisztítás 
fejlesztése Nagyszénáson” (KEOP-
1.2.0/2F/09-2011-0004) elnevezésű projekt 
keretén belül 

Környezetvédelmi 
és Vízügyi 
Minisztérium 
Fejlesztési 
Igazgatóság) 
 

Projektmenedzsment, koordináció az alábbi 
projektekben: 
 
2002/HU/16/P/PE/017 H – Észak-Balatoni 
regionális hulladékkezelő program a Közép-
Dunántúlon. (2009 november – 2011 szeptember) 
2002/HU/16/P/PE/014 H – Észak-Kelet Pest 
és Nógrád megyei regionális 
hulladékgazdálkodási projekt (2009 november – 
2011 szeptember) 
2004/HU/16/C/PE/005 I – Észak-Alföld I. 
(2010. május – 2011. szeptember) 
 

Európai Uniós 
társfinanszírozásban 
megvalósuló Kohéziós Alap 
(KA) nagyprojektek teljes 
körű ügyvitele, 
kapcsolattartás a 
Kedvezményezettekkel, 
előrehaladási jelentések, 
kifizetési kérelmek, 
közbeszerzési és beszerzési 
dokumentációk ellenőrzése, 
helyszíni ellenőrzés 
lefolytatása, 
követeléskezelésben való 
részvétel  
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NYELVISMERET 

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

Nyelv Beszéd Olvasás Írás 

magyar anyanyelv anyanyelv anyanyelv 

angol jó jó jó 

német közepes közepes közepes 

 

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 

(szennyvíz kezelés, ivóvízminőség-javítás); 

• Hazai pályázatok írásában, lebonyolításában, menedzselésében szerzett tapasztalat; 

• Pannon Egyetem, Mérnöki Kar, Környezetmérnöki Intézet: Óraadó a Mérnöki 

kommunikáció, Környezeti projektek megvalósítása c. tárgyakban alap és 

mesterképzésben, szakdolgozat külső bíráló, TDK külső bíráló.  

 

Szakmai tagságok: 

• Magyar Mérnök Kamara- kamarai azonosító: 01-15495 

 

Szakértelem: 

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

• „B” kategóriás jogosítvány; 

• Jó kommunikációs készség. 
 
 
 
           Torma Ferenc 

 


