SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

1.

Név:

Parragh Dénes András

2.

Születési év, hely: Eger, 1959.

3.

Végzettség:

okleveles biológus, (KLTE, 1983)
környezetvédelmi jogi szakokleveles biológus (ELTE, 2007)

Nyelvismeret:

angol

4.

Szakterület:

környezetvédelem

5.

Jelenlegi munkahely (vállalkozás, beosztás): Eco-Green Kft. ügyvezető
Az elmúlt 10 év munkahelyeinek ismertetése:
2006. 11 - 2007. 06.

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési és
Környezetgazdálkodási Fejlesztési Ügynökség Kht., igazgató
Eco-Green Környezetvédelmi és Innovációs Kft.

2007. 07 -

ügyvezető, környezetvédelmi szakértő
2014. 11 - 2018. 06.

Földművelésügyi Minisztérium, Környezetügyért Felelős
Államtitkárság, szakmai tanácsadó

6.

A szakmai tevékenység rövid bemutatása:
Néhány év egyetemi oktatói munka (KLTE Debrecen) után mintegy tíz évig az
környezetvédelmi

és

természetvédelmi

államigazgatásban

dolgoztam.

1996-ban

alapítottam saját céget és immár több mint 24 éve környezetvédelmi szakértőként
dolgozom.

Környezetvédelmi

szakértőként

számos

engedélyezési dokumentációját készítettem el

beruházás

környezetvédelmi

kollégáimmal, a legkülönbözőbb

területeken (gyorsforgalmi utak, ipari parkok, kármentesítések, turisztikai beruházások,
bányászati tevékenységek stb.) illetve végeztünk projekt menedzseri munkákat
környezetvédelmi beruházások megvalósításában. Megrendelőink voltak többek között:
Michelin Hungária Kft, Colas Északkő Bányászati Kft., Deloitte, Magyar Horizont
Energia Kft., Hévíz-Balaton Airport Kft., TDE-ITS Kft. stb.
Az elmúlt tíz évben munkánk nagy részét a magyarországi kőolaj és földgáz
bányászat és a kitermeléshez kapcsolódó felszíni létesítmények környezetvédelmi
engedélyezése teszi ki.

Az elmúlt években bővítettük profilunkat légi fotók készítésével, georeferált
ortofotókat készítünk nyomvonalas létesítmények tervezéséhez, szeizmikus kutatások
támogatásához.
1990 és 2006 között aktív politikai szereplő voltam, önkormányzati, megyei
képviselőként, országgyűlési képviselőként.
Foglalkoztam területfejlesztéssel a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Fejlesztési
Tanács tagjaként majd a Fejlesztési Ügynökség igazgatójaként, illetve a pénzügyi
fejlesztéssel a Magyar Fejlesztési Bank Észak-kelet-magyarországi Regionális Fejlesztési
Igazgatóságának igazgatósági tagjaként.
2014 - 2018 között a Földművelésügyi Minisztériumban szakmai tanácsadóként
lehetőségem volt a minisztériumi, kormányzati jogalkotási munkában aktívan részt venni.
7.

Egyéb szakmai szervezetekben, egyesületekben való tevékenység, funkciók:
Légi Térképészeti és Távérzékelési Egyesület, szakmai bizottsági tag

8.

Jelenlegi kamarai tagság (melyik területi kamara és tagozat tagja és mióta?)
kamarai tagságom kezdete: 1998. 03.
tagozat: Környezetvédelmi Tagozat

9.

Jelenlegi és múltbeli kamarai tisztségek, tevékenység leírása:
2010-től: Kamara környezetvédelmi szakcsoport elnök, Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei Mérnöki Kamara
2014-től: Környezetvédelmi Tagozat elnök

10. A 2021. évi tisztújítás alkalmával melyik tisztség(ek)re vállal jelöltséget.
alenöki
elnökségi tagság
11. Elképzeléseim kamarai tisztségviselőként:
Megválasztásom esetén szeretném, ha megfelelő képviseletet kapnának azon
tagozatok, szakterületek, melyek nem a 266/2013. Korm. rendelet alá tartoznak. Az
eddigi kamarai gyakorlatban ezen területek tevékenysége, szakmai munkája nem volt
eléggé támogatott, a kamarai szabályzatokból, szakmai képviseletből folyamatosan
kimaradtak.
Fontosnak tartom a Kamara egységének helyreállítását, az átláthatóság, a
kommunikáció javítását. Az egyes szakmai kérdésekbe jobban be kell vonni mind a
megyéket, mind a tagozatokat. Ne születhessen úgy kamarai vélemény, álláspont, hogy az
érintett területet képviselő tagozat véleménye nincs kikérve, nincs megteremtve egy
elfogadható szakmai konszenzus.
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El kell érnünk, hogy a Kamara tagjai jobban magukénak érezzék a Kamarát, ehhez a
kamarai támogatás, szolgáltatások, szakmai képzések színvonalának javítására van
szükség.
Erősíteni kell az MMK közéleti megjelenését, növelni súlyát a kormányzati
intézkedések előkészítésében, a jogszabályok megalkotásában. Ehhez hatékonyabb
főtitkársági munkára, összefogottabb szakmai egyeztetésekre lesz szükség.
Számos saját magunk által alkotott bürokratikus elem nehezíti feleslegesen kamarai
munkánk mindennapjait. Ezeket le kell bontani, valóban egy szolgáltató Kamarát
létrehozni. A Főtitkárság segítője legyen a megyéknek, tagozatoknak, legyen alkalmas a
Kamarát érintő szakmai, jogi kérdések véleményezésének, a mindennapi feladataink
ellátásában történő hathatós segítésnek.
Át kell alakítani a FAP rendszerét, meg kell vizsgálni hogyan lehet a tagozatok
hatékonyságának növelésével az egész Kamara szakmai hatékonyságát növelni és ez nem
csak pénz kérdése.
1998 óta vagyok a Magyar Mérnöki Kamara tagja, tagozati szakcsoport elnökként,
küldöttgyűlési tagként több mint tíz éve veszek részt a munkában. Az elmúlt 7 évben
tagozati elnökként még közelebbről láthattam a Kamara működését, erényeit, hibáit. Most
már budapesti lakosként módom van még több időt és energiát szánni a kamarai
munkára.
Rendkívül fontosnak tartom a kamarai szakmapolitikai munkát, ágazati képviseletet,
mert az életünket, hivatásunkat jelentő mérnöki-szakértői munkánk minőségét,
sikerességét meghatározó feltételek megteremtését csak mi magunk tudjuk kiharcolni,
egy hatékony jól működő kamarai érdekképviseleten keresztül.

Budapest, 2021. január.18.

Parragh Dénes
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