RÖVID BEMUTATKOZÁS

1. Név:
Lovas Attila
2. Születési év, hely:
Szolnok, 1965.09.02
3. Végzettség, szakképzettség:
2005.

Középfokú angol nyelvvizsga

A 762295/2005

1994-1998.

Budapesti Műszaki Egyetem, Építőmérnöki Kar, Okleveles építőmérnök 34/1998.

1990-1992.

Kereskedelmi és Vendéglátóipari Főiskola, Szolnok
Okleveles marketingkommunikációs szaküzemgazdász

20/1992.MK

1989.

Középfokú német nyelvvizsga

Á 028338/1989

1983-1986.

Pollack Mihály Műszaki Főiskola, Vízgazdálkodási Intézet
Általános és mezőgazdasági vízgazdálkodási mérnök

N-1986/33

Szakmai kitüntetések:
1999.

Ezüst Széchenyi István Emlékérem (KHVM)

2000.

A Vizek Kártételei Elleni Emlékérem (KHVM)

2006.

Magyar Köztársasági Ezüst Érdemkereszt

2009.

Pro Aqua (MHT)

2013.

Bogdánfy Ödön emlékérem (MHT)

Nyelvismeret:
angol, német
4. Az elmúlt 15 év munkahelye(i) (vállalkozás, szakmagyakorlással összefüggő mérnöki tevékenység,
illetve beosztás):
2009. június- Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság, igazgató
2004 -2009. Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság, műszaki igazgatóhelyettes főmérnök
2001-2004.

Közép-Tisza-vidéki Környezet-védelmi és Vízügyi Igazgatóság, informatikai
osztályvezető, PR referens

5. Szakterület:
Vízgazdálkodás
6. A szakmai tevékenység rövid bemutatása:
A Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóságnál, az Árvízvédelmi és Folyószabályozási Osztályon
kezdtem meg szakmai pályafutásomat. Itt először szakági előadóként a Tisza-tó szakmai
felügyeletével foglalkoztam, beleértve az üzemviteli, fejlesztési, vízgazdálkodási, vízminőség
védelmi és árvízvédelmi kérdéseket. Részt vettem a szakterület karbantartási kiviteli munkáinak
tervezésében, és műszaki ellenőri feladataiban. E munka során megismertem az igazgatóság
területét, különös tekintettel a folyókra és az árvízvédelmi fővédvonalakra.

Miután az igazgatóság tevékenysége egyre nagyobb nyilvánosságot kapott, ami a műszakin kívül
közgazdasági és kommunikációs ismereteket is igényelt, ebben a tárgyban szereztem
másoddiplomámat.
1998. elején kineveztek a Vízgazdálkodási Csoport vezetőjének, ahol feladatom a középtávú
vízgazdálkodási tervezés, helyzetjelentések, állapotértékelések készítése volt.
2001. kezdetével az újonnan alakult Informatikai Osztály vezetésére kaptam megbízást. Az
osztályon, vezetésemmel egy szervezetbe integráltuk az igazgatóság informatikai,
térinformatikai és hírközlési tevékenységét, magas üzemeltetési színvonalú informatikai és
térinformatikai rendszert építettünk ki.
1991 óta részt veszek az igazgatóság nemzetközi tevékenységében, elsősorban német
nyelvterületen.
Műszaki igazgatóhelyettessé történt kinevezésem után az igazgatóság vízgazdálkodás fejlesztési,
vízrajzi, vízrendezési, mezőgazdasági vízszolgáltatási, árvízvédelmi, folyó- és tószabályozási,
erdészeti, vízminőségvédelmi, informatikai, munkavédelmi, valamint a nemzetközi és uniós
társfinanszírozású pályázatokkal kapcsolatos tevékenységének irányítása és koordinálása volt a
feladatom.
Jelenleg az igazgatóság vezetője vagyok.
7. Egyéb szakmai szervezetekben, egyesületekben való tevékenység, funkciók:
1986.

Magyar Hidrológiai Társaság tagja (MHT),

2006-

MHT Elnökség tagja

2006-

MHT Szolnoki Területi Szervezetének Elnöke

2009.

Holland-Magyar Vízgazdálkodási Vegyes Bizottság tagja

2013.

Tisza Részvízgyűjtő Vízgazdálkodási Tanács alelnöke, Országos Vízgazdálkodási Tanács
tagja

8. Jelenlegi kamarai tagság (melyik területi kamara és tagozat tagja és mióta?)
2005.

Magyar Mérnöki Kamara (MK/16-0624) Jász-Nagykun-Szolnok megye, Vízgazdálkodási
tagozat
vízügyi tervezői engedély, vízügyi szakértői engedély, felelős műszaki vezető, műszaki
ellenőr

9. Jelenlegi és múltbeli kamarai tisztségek, tevékenység leírása: 10. A 2017-es tisztújítás alkalmával melyik tisztség(ek)re vállal jelöltséget?
országos elnökségi tag
11. Megválasztása esetén mivel járulna hozzá a kamara eredményes működéséhez? Mit tart
lényegesnek az adott tisztség vonatkozásában? Rendelkezésre állás, kommunikációs
lehetőségek, kapcsolatok:
A felelős mérnöki szakmagyakorlás feltételeinek javítása, a mérnöki hivatás társadalmi
presztízsének erősítése.

Szolnok, 2017. február 05.
Lovas Attila

