SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ
Erdős Péterné dr.
Személyes adatok:
Név:

Erdős Péterné dr. (szül. Szabó Mária)

Foglalkozás:

vezető tanácsadó
ügyvezető igazgató

Fő munkahely:

FIDELIA 2000 Kft.
székhely: 1112 Budapest, Kánai út 3/A.
mobil: +36 20 9438 031
e-mail: maria.erdos@t-online.hu
honlap: www.fidelia.hu

Születési adatok:

Nyíregyháza, 1953. november 04.

Családi állapot:

férjezett
felnőtt gyermekek, unokák

Végzettség: 1977 vegyészmérnöki diploma - Budapesti Műszaki Egyetem
Vegyészmérnöki Kar, Szerves kémiai szak, biológia ágazat
1985 környezetvédelmi szakmérnöki diploma - Budapesti Műszaki Egyetem
Vegyészmérnöki Kar
1988 egyetemi doktori oklevél - Budapesti Műszaki Egyetem,
téma: foszfáttartalom meghatározása hűtővízben
1991 angol nyelvtanfolyam oklevél – Cambridge International Language
Academy
1994 angol nyelvű vezetési tréning oklevél – Ghent Vlerrick School, Belgium
2007 közigazgatási szakvizsga – Magyar Közigazgatási Intézet
2007 környezetvédelmi szakértői tevékenység végzésére jogosító engedély –
Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség
Szakértői engedély száma: 14/04839-2/2007.
2007 környezetvédelmi felülvizsgálat végzésére jogosító engedély - Országos
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség
Szakértői engedély száma: 14/04838-2/2007.
Nyelvismeret:

angol felsőfokú, aktív tárgyalási szintű
(felsőfokú, környezetvédelmi szakmai anyaggal bővített, C típusú állami
nyelvvizsga- bizonyítvánnyal igazolt)
német középfokú, aktív tárgyalási szintű
(középfokú C típusú állami nyelvvizsga bizonyítvánnyal igazolt)

Számítástechnikai ismeretek: Word, Excel, Power Point, Outlook Exchange, Internet,
CorelDraw, Visio, stb.
Jogosítvány: B-kategóriás jogosítvány (1975), aktív gépkocsi vezetői gyakorlat
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Betöltött munkakörök, fő szakmai tapasztalatok az alábbi területeken:
-2007

környezetvédelmi szaktanácsadó, tulajdonos ügyvezető - FIDELIA 2000 Kft.
» különböző méretű vállalkozások, szakigazgatás, stb. környezetvédelmi szakértői
támogatása, környezetvédelmi felelősi tevékenységének ellátása
» környezetvédelmi jogszabályfigyelés és hatósági engedélyeztetés
» a hazai települési szilárd hulladékgazdálkodás és termékdíj szabályozás fejlesztése
» Európai Uniós és hazai fejlesztési források azonosítása
» pályázatok szakmai fejezeteinek kidolgozása
» a kiürült italcsomagolások, kiemelten a PET-palackok hasznosításának elősegítése,
ezen belül az elektromos palackzsugorító készülék és hasznosító rendszer
elterjesztése
» közreműködés épületen belüli szelektív hulladékgyűjtés innovatív technológiájának
elterjesztésében

2007-2006

környezetgazdasági főosztályvezető - Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium
» jogalkotás szakmai előkészítésének irányítása a hulladékgazdálkodás és az ezt
ösztönző gazdasági szabályozás területén, az Európai Uniós jogharmonizációs
igények figyelembe vételével
» a települési szilárd hulladékgazdálkodás magyarországi fejlesztési stratégiája
kidolgozásának irányítása
» az Európai Unió által biztosított fejlesztési források hatékony felhasználásának
szakmai megalapozása a hulladékgazdálkodás területén
» piaci alapú gazdasági szabályozóeszközök fejlesztése a fenntartható fejlődés
ösztönzése érdekében

2005-1997

EBK / EBKM (egészségvédelem, biztonságtechnika, környezetvédelem és részben
minőségirányítási) igazgató – MOL Csoport
» a MOL Csoport környezetvédelmi kötelezettség auditjainak irányítása
» a környezetvédelem területén Magyarország Európai Uniós csatlakozásának és
jogharmonizációjának előkészítése
» a környezetvédelmi szabályozás előírásának való hatékony megfelelés biztosítása
» környezetvédelmi és technológiai (EBK) kockázat elemzés
» IPPC és SEVESO engedélyeztetés és megfelelés
» veszélyes hulladékok ártalmatlanítását és szennyezett területek környezeti
kármentesítését célzó nagyprojektek tervezésének és megvalósításának irányítása
» CO2 és egyéb üvegházi gázok emissziójának felmérése és csökkentése
» a MOL-csoport éves környezetvédelmi jelentéseinek és első fenntarthatósági
jelentésének összeállítása és kiadása
» a szakterületi tevékenység csoport szintű irányítása mátrix-működésben, funkcionális
és szervezeti integráció (20 fölötti tanúsított ISO minőségügyi és környezetirányítási
rendszer, 7 alábontott szervezet és 120 beosztott munkatárs)

1997-1995

társasági környezetvédelmi menedzser - MOL Rt.
» az állami tulajdonú társaság környezetvédelmi felkészítése a privatizációra, az ezt
megalapozó környezetvédelmi kötelezettség audit elvégzése
» az első társasági környezetvédelmi politika és stratégia tervezése, hosszú távú
program összeállítása
» az első hazai társasági környezetvédelmi jelentés összeállítása és kiadása
» ISO 14001 szerinti környezetirányítási rendszer kialakítása és tanúsítása, belső
auditori tevékenység
» rendszeres kapcsolattartás a szakminisztériummal és a helyi hatóságokkal
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1995-1988

környezetvédelmi osztályvezető - Dunai Finomító
» finomítói környezetvédelmi program összeállítása és megvalósításának irányítása
» az olaj- gáz- és vegyipari technológiák működtetésével kapcsolatos operatív
környezetvédelmi feladatok ellátása (levegő tisztaságvédelem, szennyvízkezelés,
szennyezett talaj és talajvíz környezeti kármentesítése, veszélyes hulladékkezelés)
» kapcsolattartás a helyi hatósággal és az önkormányzattal

1988-1984

víz- és környezetvédelmi laborvezető - Dunai Finomító
» új víz- és környezetvédelmi laboratórium létrehozása
» kémiai és mikrobiológiai környezetvédelmi mérések és értékelésük irányítása
» technológiai szennyvíz kibocsátás laboratóriumi ellenőrzése

1984-1982

ipari hűtővíz kezelési szakértő - Dunai Finomító
» ipari hűtővízkezelés, kapcsolattartás a külföldi szerviz cégek képviselőivel
» közreműködés eseti finomítói környezetvédelmi feladatok elvégzésében

1982-1981

nagy-számítógép programozó - Dunai Finomító
» különböző számítógép-programok tervezése

1981-1977

gyermekgondozási jogi állomány
» kedves tapasztalatok az időgazdálkodás és a kommunikáció fontosságát illetően

Környezetvédelmi szakmai szervezetekben szerzett tapasztalatok:
»
»
»
»
»
»
»
»
»

az Országos Környezetvédelmi Tanács (alapító) tagja – 10 éven át, 2006. májusig
a CONCAWE európai olajtársaságok EBK szakmai szervezetének Tudományos Tanácsában a
MOL-csoport képviselője – négy éven át, 2005. decemberig
a CONCAWE - európai olajtársaságok EBK szakmai szervezetének Levegőtisztaságvédelmi
munkacsoportjában a MOL Rt. képviselője – négy éven át, 1998-ig
a KÖVET-INEM Hungary - környezettudatos vállalatirányítási egyesület Elnökségének (alapító)
tagja – 10 éven át, 2005-ig
a Magyar Mérnök Kamara Környezetvédelmi Tagozata Elnökségének tagja – 2 éven át, 1996-ig
a Százhalombattai Városi Önkormányzat Környezetvédelmi Bizottságában a Dunai Finomító
képviselője – 4 éven át, 1998-ig
a Regional Environmental Centre in Central and Eastern Europe Közgyűlésének tagja – 2 éven át,
2000-ig
a Magyar Gyáriparosok Országos Szövetsége Környezetvédelmi Bizottságában a MOL-csoport
képviselője – 6 éven át (alapításától kezdve) 2005. decemberéig
a Környezetvédelem c. szaklap szerkesztőbizottságának tagja – 4. éve, jelenleg is
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