Mell6klet: A Jelolt6llit6si Felhiv6shoz

NOVN SZAKMAI OXNIBTRAJZ
AJANLATOTT FEJEZETEI

l.
2.
3.

N6v: Dr. Csenke Zoltdnne
Sztilet6si dv, hely: 1951. I

l,19.,

Szeged

Vdgzetts6g: Tudom6nyegyetem

Tudom6nyos fokozatok, szakmai kiti.intetdsek:

Alkot6i Dii

2009,

l

Szabv6nyosit6s6rt Erdem6rem 201 0,

Zielinski Szildrd Dij 201

1,

A kcirnyezet vedelmd6rt 2018,
SZTE cimzetes foiskolai docens 2018.

Nyelvismeret: Angol (k6z6pfok)

4.

Szakteriilet: Kdmyezetvddelem, kcirnyezetanalitika, szabv6nyosft6s, vizsg6l6

laborat6riumok akkredit6l6sa, bel so audit6l6s.

5. Jelenlegi munkahely (vallalkozds, beoszt6s): UROGHEM BT. ugyvezeto.
Az elmtlt 10 6v munkahelyeinek ismertet6se: Als6-Tisza viddki Kcirnyezetvddelmi
Termdszetv6delmi 6s Viztigyi Feliigyel6sdg.

6.

A szakmai tev6kenys6g rovid bemutat6sa:

1976- a Csongr6d megyei Ndvdny-egdszs6gtigyi 6s Talajvddelmi Allom6s, kezdetben mriszeres

analitikus, majd kdsobb laborat6riumvezeto. Publik6cioi

ez id6 tajt a

talajv6delemmel,

szermarad6k analitik6val kapcsolatosak, vizsg6lati m6dszerfejleszt6sei is e k6t tertileten voltak.

1992- Als6-Tisza-viddki Kornyezetv6delmi Termdszetvddelmi 6s Vfzi.igyi

Feliigyelosdg

Mdrokcizpont: vezet6 analitikus, a laborat6rium minos6giranyitdsi vezetoje.
M6dszerfejlesztdsei eredmdnye sz6mos magyar szabvilny: f6leg a szeryes mikroszennyezok
v

izsg|lata kdmyezeti tal aj 6s vf zmint6kban valamint hullad6kmint6kban.

R6szvdtel a Szegedi Egyetem kcirnyezetv6delmi, kcirnyezet analitikai oktat6s6ban.

2012- UROCHEM BT. rigyvezeto szakertes kornyezetv6delem,

akkredit6l6s,

minosdgir6nyit6s, szabvdnyiigy tenileten.
Szakkdpzettsdge: Okleveles vegyesz, posztgradu6lis kdpz6sek mtiszeres analitika ter6n,
bels6

auditori k6pesftdsek.

7

Magyar
Egy6b szakmai szervezetekben, egyesiiletekben val6 tev6kenysdg, funkciok:
714 tag' Egydb
Szabvanytigyi Testtilet Muszaki Bizottsdgai: MSZT/MB 713, MSZT/MB

.

ktils6 6raad6 a
szakmailtirsadalmi tev6kenys6g: SZTE cimzetes foiskolai docensek6nt
Mdmoki 6s a termdszettudom6nyi 6s Informatikai Karon'

g.

mi6ta?) CsongrddJelenlegi kamarai tagslg(melyik teriileti kamara 6s tagozat tagia ds

Csan6d Megyei M6rnoki Kamara 1996-t61tag,

9.

MMK Kdmyezetvedelmi Tagozat2}}4-tol.

Jelenlegi 6s mfltbeli kamarai tisztsdgek, tevfkenyseg leir6sa:

Teriileti kamarai tiszts6gek: CSMMK 2004-tol folyamatosan elnoks6gi tag, 2009-tol
fo lyamato san Kdrnye

MMK elndks6gi

zetvddelmi S zakc soport v ezeto'

tag2009-tol,

I

MMK Kamarai Tov6bbkdpz6si Testiilet elnok 2009-tol,
MMK Kornyezetvddelmi T agozar elndks6 gi tag 20 | 4 -tol'

10.
ll.

jelolts6get? Elniiks6gi tag
A2021-estisztrijit6s alkalm6val melyik tiszts6g(ek)re v6llal
Megv6laszt6:sa eset6n mivel j6rulna hozzit

a

kamara eredmdnyes mtik<ld6s6hez?

munk6kat az eddigi tertileteken, hasznositva a felhalmozodott
munk6j6ban, de rij
tapasztalatokat: tov6bbk6pzes, reszv6tel MMK kiilddttkent az MSZT
kamarai
feladatkdnt fbntos lenne a felsooktat6s tertileten felmertilt ,,kihiv6sok" kezeldse,
Szivesen folytatn6m

a

milyen diplom6khoz
6ll6spont kialakitdsa,vagy ahol m6r a kezdeti l6p6sek meg is tdrtentek: ,,a
jogosults6g"'
-a megfelelo gyakorlat ut6n - adhat6, 6s milyen
Mit tart ldnyegesnek az adotttisztsdg vonatkoz6sihan?
Ne feledjiik:
Emp6ti6t, fogado- ds egyiittmukoddsi kdszs6get, nyilts6got, hat6rozotts6got.
mdmdknek lenni szolg6latt. Eztiszts{gviselok6nt mdg ink6bb az!

Az MMK el6tt

szakmai

feladatok megold6s6ban az elkotelezett ,,team munk6t", a ter0leti 6s a
drdekek k{pviselet6vel. Egy-egy adott k6rd6s/feladat
611o

megv6laszo linilban,lmegold6s6ban

t6maszkodni

min6l

szdlesebb

kor

inform6cioira'

Interdiszciplin6ris teriileteken kozds v6lemeny kialakit6s a kamar6n beliil.
Kommunik6cios lehetos6gek, kapcsolatok:
Fontosnak tartom a szem6lyes megbesz6l6seket'

Team stb.
Ezek mellett telefon +36 30 262 6234,e mail : -c'sqnkezsaSl@gmgil.cpm Mikrosoft

Szeged, 2021.01. 18.
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Dr. Csenke Zoltfinne

