
Hojdákné Kovács Eleonóra 
szakmai önéletrajz 

 
Miskolcon születtem 1958. november 08-án. 
 
Tanulmányaim: 
 
Középiskolai tanulmányaimat Miskolcon végeztem a Zrínyi Ilona Gimnáziumban, ahol 
1976-ban érettségiztem. 
 
Első diplomámat a Miskolci Nehézipari Műszaki Egyetem Bányamérnöki Kar Műszaki 
Földtudományi Szak Hidrogeológiai Ágazatán szereztem 1981-ben, végzettségem 
okleveles bányamérnök, hidrogeológus.  
 
Második diplomámat szintén a Nehézipari Műszaki Egyetem Bányamérnöki Szakán 
szereztem 1990-ben. Végzettségem: vízgazdálkodási-vízellátási szakmérnök. 
 
További képzéseim, képesítéseim:  
 Közigazgatási alapvizsga 1994-ben 
 Közigazgatási szakvizsga: 2003-ban 
 
Munkahelyek, munkakörök, munkahelyi elismerések 
 
Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Vízművek Vállalat Miskolc, hidrogeológus 1981-1991 
között. 
 
 A vállalatnál mind az üzemeltetés, mind a tervezés , mind a műszaki    
ellenőrzés területén tevékenykedtem hidrogeológusként. A vállalat vízbeszerző 
létesítményeinek üzemeltetéséért, ellenőrzéséért, karbantartási munkálataiért 
egyaránt felelős voltam. E mellett új kutak, forrásfoglalások, javítások tervezését, 
engedélyeztetését végeztem. Hidrogeológiai védőidom tervezése, hatósági 
jóváhagyásban eljárás is feladatomat képezte. 
 
Észak-magyarországi Környezetvédelmi Felügyelőség Miskolc, felszín alatti 
vízvédelmi csoportvezető, osztályvezető helyettes 1992-2004 között.  
 
 A felügyelőségen a felszín alatti vízminőség védelemmel, vízbázis 
védelemmel összefüggő feladatok, vízjogi engedélyekhez szakvélemény készítés, 
kármentesítések koordinálása, irányítása. 
 
Észak-magyarországi Környezetvédelmi Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 
Miskolc, Vízügyi Iroda osztályvezető helyettes 2005 – 2013 között.  
 
 Vízjogi engedélyek műszaki felügyelete, vízgazdálkodási panaszügyek 
koordinálása. 
 
Észak-magyarországi Vízügyi Hatóság Miskolc, szakértői osztályvezető, 
hatóságvezető helyettes 2014 – 2015 között.  
 
 A Hatóság vízgazdálkodási feladatainak műszaki koordinálása, vezetése az 
engedélyezés, panaszügyek és szakhatsági jogkörre kiterjedően egyaránt. 



 
B.-A.-Z. megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Katasztrófavédelmi Hatósági 
Szolgálat műszaki koordinátor 2016-tól. 
Tevékenység azonos a Vízügyi hatóságnál végzett feladatokkal. 
 
Munkahelyi elismerések: 
 
A Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Vízművek Vállalatnál és az Észak-magyarországi 
Környezetvédelmi Felügyelőségnél is kiváló dolgozó elismerést kaptam. 
 
2007-ben a Környezetvédelmi Miniszter miniszteri Elismerő oklevelét kaptam. 
 
Egyéb szakmai tevékenységek: 
 
Közel két évtizedig a Magyar Hidrológia Társaság Tagja voltam. 
 
25 éve dolgozom hatósági területen a felszín alatti vízvédelem és vízgazdálkodás 
területén, a hatósági munkában veteránnak számítva. Hatósági munkám során a 
szakmai területen a folyamatosság biztosítására törekszem. 
 
Munkám során szakértőként részt vettem több országos projekt kidolgozásában, 
végrehajtásában, ellenőrzésében, valamint jogszabály tervezetek előkészítésében, 
mint: 
 
- Alföld program 
- Országos Környezeti Kármentesítési Program 
- VKKI EU Víz Keretirányelv hazai alkalmazása, felszín alatti víztestek felülvizsgálata 
- VKKI felszín alatti monitoring hálózat kidolgozása 
 
- A bányászati szakigazgatás és környezetvédelem kapcsolatrendszerében 
szükséges eljárási rendek során készítendő engedélyezési anyagok tartalmi 
szempontrendszerének kidolgozása 
 
- A vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló 
vízilétesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Kormányrendelet  
 
- A felszín alatti vizek minőségét érintő tevékenységekkel összefüggő egyes 
feladatokról rendelkező 33/200. (III.17.) Kormányrendelet 
 
- A felszín alatti vizek védelméről rendelkező 219/2004 (VII.21) Kormányrendelet 
 
Előadások, publikációk: 
 
-A leninvárosi vízmű vizsgálata és a vízhálózat helyi fejlesztése Szakmérnöki 
Diplomamunka Miskolci Egyetem 1990.  
 
-A Bükk hegység karsztvízkészletének vízminőségi kérdései – Miskolci Egyetem: A 
Bükk karsztja, vizei, barlangjai Tudományos Konferencia Miskolci Egyetem 
kiadványa 1992. 
 



-Vízszennyezések és következményei a Bükk-vidéken - Miskolci Egyetem: A Bükk-
vidék vízkészlet védelméért Tudományos Konferencia Miskolci Egyetem kiadványa 
1994.  
 
-Tornaszentandrás Esztramos mészkőbánya kármentesítési tapasztalatai – X. 
konferencia a felszín alatti vizekről Balatonfüred 2003. 
 
-Geotermikus energia kinyerés jogi háttere és hatósági feltételei –Heves megyei 
Mérnöki Kamara Környezetvédelmi Tagozat Előadóülése Eger 2008 
 
-A hévíz, ásvány-és gyógyvízgazdálkodás kérései hatósági szemmel, kiemelten 
Egerszalók-Demjén térség vizsgálatára – VIII. Kárpát-medence Ásvány-és 
Gyógyvizei Konferencia Egerszalók 2011. Miskolc, Egyetemi Kiadó 
 
 
Miskolc, 2016. december  


