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Melléklet: A Jelöltállítási Felhíváshoz 

RÖVID SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ 

AJÁNLATOTT FEJEZETEI 

 

1. Név: Dr. Vámos Árpádné (leánykori név: Volosinovszki Tünde) 

2. Születési év, hely: 1961. 04. 06, Nyíregyháza 

 

3. Végzettség: okl. agrármérnök, környezettechnológiai szakmérnök,  

                   energiagazdálkodási szakmérnök 

Tudományos fokozatok, szakmai kitüntetések: - 

Nyelvismeret: angol alapfokú jártasság, korlátozott szakmai jártasság 

 

4. Szakterület: környezetvédelem, energetika 

 

5. Jelenlegi munkahely (vállalkozás, beosztás):  

Natur Agenda Környezetvédelmi Kft. ügyvezető/környezetvédelmi szakértő 

Az elmúlt 10 év munkahelyeinek ismertetése:  

Natur Agenda Környezetvédelmi Kft. ügyvezető/környezetvédelmi szakértő 

 

6. A szakmai tevékenység rövid bemutatása: 

2006 - 

 környezetvédelmi szakértés, szakmai tervezés 

 épületenergetikai tanúsító (2011-) 

 veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadó (2009-) 

            Natur Agenda Környezetvédelmi Kft. (Debrecen) 

            1992 - 2006.  

Területi kereskedelmi képviselő, irodavezető 

TNT Express Worldwide Hungary Kft. (Debrecen, Budapest) 

1985 -1989.  

Kutatómérnök Biogal Gyógyszergyár Biotechnológiai Főosztály 

1984 -1985.  

Kutatómérnök (OMFB ösztöndíj) DOTE Biológia Intétezet 

 

7. Szakképzettsége:  

környezettechnológiai szakmérnök, energiagazdálkodási szakmérnök 

           Engedélyek: 

            TÉ - Épületek energetikai tanúsítása  

            SZKV-1.1. - Hulladékgazdálkodási szakértő 

            SZKV-1.2. - Levegőtisztaság-védelem szakértő 

            SZKV-1.3. - Víz- és földtani közeg védelem szakértő 

            SZKV-1.4. - Zaj- és rezgésvédelem szakértő 

            Tanúsítványok: 

            K-Sz - Klímavédelmi szakértő  
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            Egyéb jogosultság:  

           Igazságügyi szakértő, hulladékgazdálkodási, környezeti víz- és talajvédelem, 

           levegőtisztaság-védelem szakterületen (2016 -) 

           RID/ADR veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadói bizonyítvány (2009 -) 

 

8. Egyéb szakmai szervezetekben, egyesületekben való tevékenység, funkciók: 

 Biztonsági Tanácsadók Egyesülete tagság. 

 

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

 HBMMK Környezetvédelmi szakcsoport (2009-) 

 MISZK (2016 -) 

 

10. Jelenlegi és múltbeli kamarai tisztségek, tevékenység leírása: 

 HBMMK Környezetvédelmi szakcsoport Szakmai Gyakorlat Szakirányúságát 

Vizsgáló Szakértői Testület tagja (2012 -) 

 HBMMK Választási Jelölőbizottság alelnök (2017, 2021) 

 MMK Környezetvédelmi Tagozat elnökségi póttag (2018-) 

 

11. A 2021-es tisztújítás alkalmával melyik tisztségre vállal jelöltséget? 

Etikai- fegyelmi bizottsági tag tisztség 

 

12. Megválasztása esetén mivel járulna hozzá a kamara eredményes működéséhez? 

Mit tart lényegesnek az adott tisztség vonatkozásában?  

 

Az adott tisztség megköveteli, hogy megalapozott szakmai tudásomra építve, 

készségeim széles skáláját alkalmazzam, miközben új tapasztalatok és ismeretek elé 

tárhatom. Az ötödik éve folytatott igazságügyi szakértői tevékenységem alkalmassá 

tesz az Etikai- fegyelmi bizottsági tag tisztség betöltésére. 

 

Rendelkezésre állás, kommunikációs lehetőségek, kapcsolatok: 

Jelenleg is havi rendszerességgel járok Budapestre munkavégzés céljából. 

Kapcsolati rendszerem kiterjedt, kommunikációs lehetőségeim adottak.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


