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Személyes adatok 

 

Név: dr. Balásházy László 

Mobil:   + 36 20 5430 254 

Családi állapot: nős, négy gyermek 

 

Iskolai végzettség 

 

1975-1978  Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE), Természettudományi Kar (TTK),  

                   Egyetemi doktori ösztöndíj, (szakirány: vízföldtan) 

                   természettudományi doktori cím 

                     

1970-1975 ELTE, TTK 

                  Geológus szak 

                  diplomás geológus (szakirány: alkalmazott földtan, vízföldtan) 

 

Idegennyelv ismeret: angol, középfok   

 

Munkahelyeim, beosztásaim, főbb feladataim 

 

2011. 10. 30. -  : Nyugdíjas  

 

2011. 11. 01. – 2012. 01. 02. Jövő Nemzedék Országgyűlési Biztos Hivatala (JNO) 

 

Főbb feladatok:  

JNO állásfoglalás tervezet szakmai előkészítése a kavicsbányászat, valamint a víz- és a 

termőföld védelemének konfliktusa tárgyában, továbbá részvétel a gödöllői Szent István 

Egyetem területén bekövetkezett ivóvízszennyezés hátterének kivizsgálásában, a javasolt 

intézkedések előkészítésében.  

 

1987. – 2011. 10. 29.  Vidékfejlesztési Minisztérium (VM) és az öt jogelőd, 

vízgazdálkodási és vízvédelmi feladatokban illetékes minisztérium 
 

Beosztás: főmunkatárs, majd tanácsos, 1993-tól a Környezetvédelmi és Területfejlesztési 

Minisztériumban megalakult Felszín alatti vízvédelmi osztály vezetője, 1995-től 2006-ig, majd 

2010-től ismét főosztályvezető-helyettes, 2002-től az intézmény megszűntetéséig kormányzati 

főtisztviselő. 

Főbb tevékenységek:  

 Egyes, a felszín alatti vizek védelmével kapcsolatos hazai K+F munkák műszaki 

ellenőri feladatainak ellátása, továbbá több PHARE projekt megvalósításának 

koordinálása, valamint egyes, a felszín alatti vizek minőségének megfigyelését 

szolgáló monitoring feladatok irányítása; 



 A Duna-Tisza-közi homokhátság talajvízszintsüllyedése miatt szükségessé vált 

feladatok koordinálása, valamint több, a tárgykörben készült kormányelőterjesztés 

szakmai előkészítésének irányítása; 

 Részvétel az országos talaj monitoring hálózat előkészítésében együttműködve az 

FVM-mel; 

 Egyes szakterületi szabványosítási feladatok (mintavétel, szennyezőanyagok 

laboratóriumi vizsgálata) koordinálása; 

 Részvétel a vízjogi engedélyezési eljárás, továbbá az ivóvízbázisok védelmére 

vonatkozó szabályozás előkészítésében; 

 A felszín alatti vizek szennyezéssel szembeni védelmére vonatkozó hazai szabályozási 

csomag (kormányrendelet és kapcsolódó miniszteri rendeletek) előkészítésének 

koordinálása beleértve a tárgykörre vonatkozó EU szabályozás hazai átültetésével 

kapcsolatos feladatok irányítását is; 

 Részvétel az Országos Környezeti Kármentesítési Program előkészítésében és 

megvalósításában; 

 A vizek mezőgazdasági eredetű nitrát szennyezéssel szembeni védelmére vonatkozó 

hazai szabályozás (kormányrendelet és miniszteri rendelet) előkészítésének irányítása, 

és részvétel a Nitrát akcióprogram megvalósításában; 

 Részvétel az Országos Vízgazdálkodási Szabályzat (OVSZ) kormányrendeleti és 

miniszteri rendeleti szintű jogszabályainak, valamint a vízkútfúrást szabályozó 

miniszteri rendelet műszaki előkészítésében; 

 Részvétel a környezetvédelmi és a vízgazdálkodási törvények (beleértve azok egyes 

módosításait is) szakmai előkészítésében, továbbá minden, eddig nem említett, a 

felszín alatti vizeket érintő vízgazdálkodási, bányászati (beleértve a geotermikus 

energia hasznosítását is) és talajvédelmi jogszabály véleményezésében, illetve 

előkészítésében; 

 2000-től kezdve a Víz Keretirányelvhez történő jogközelítés és technikai megvalósítás 

előkészítésében, majd irányításában való részvétel beleértve Magyarország Vízgyűjtő-

gazdálkodási Terve kidolgozásában való közreműködést is. 

 A 90-es évek közepétől az EU csatlakozásra történő felkészüléssel, majd 2004-től a 

tagsággal összefüggő, a felszín alatti vizek védelme területén jelentkezett feladatok 

ellátásának koordinálása beleértve 2011-ben az EU elnökséggel együttjáró feladatokat 

is; 

 Részvétel 2001-től a felszín alatti vizek védelmével foglalkozó EU-s szakmai, majd 

2003-tól a vizek mezőgazdasági eredetű nitrát szennyezéssel szembeni védelmét 

koordináló EU-s szabályozási bizottságokban, továbbá az EU és Magyarország közötti 

kétoldalú szakmai egyeztetésekben. 

        

                                                                       

1983 – 1987: Országos Vízügyi Hivatal (OVH) 
Beosztás: főelőadó 

Fontosabb feladatok:  

 Felszín alatti vizek védelmét érintő másodfokú hatósági ügyekben szakvéleményezés; 

 Felszín alatti vizek védelmével kapcsolatos K+F munkák műszaki ellenőri 

feladatainak ellátása; 

 Részvétel a vízügyi országos felszín alatti vízminőségi törzshálózat kialakításának 

irányításában; 

 Részvétel a vízkútfúró szakmunkásképzés oktatási feladataiban. 

 

 

 



1978 – 1983: Vízgazdálkodási Intézet (VGI) 
Beosztás: főelőadó 

Fontosabb feladatok:  

 Felszín alatti vízkutatási eredmények országos számbavétele; 

 Felszín alatti vizeink vízminőségének országos feldolgozása, és részvétel a felszín 

alatti vizek vízminőségi osztályozási rendszerére vonatkozó szakmai javaslat 

kidolgozásában; 

 Részvétel Magyarország Nemzeti Atlasza készítésében a felszín alatti vizekre 

vonatkozó feldolgozások elkészítésével.  

 

1975 – 1978: Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE)  
Beosztás: ösztöndíjas gyakornok 

Fontosabb feladatok:  

 Részvétel az un. „Eocén Program” keretében létesült nagyegyházi, csordakúti és 

mányi bányaüzemek térségének hidrogeológiai vizsgálatában, kutatási jelentések 

készítésében; 

 Részvétel hallgatói gyakorlatok tartásában; 

 Részvétel díszítőkőipari kutatásban. 

 

Egyéb szakmai tevékenység 

 1972 óta tagja vagyok a Magyarhoni Földtani Társaságnak; 

 1974-től közel harminc évig tagja voltam a Magyar Hidrológiai Társaságnak; 

 1983-tól évente több alkalommal rendszeresen tartottam előadásokat bel- és külföldi 

szakmai rendezvényeken, konferenciákon, hazai és külföldi szakmai 

továbbképzéseken. 

 

Érdeklődési terület, hobby: kirándulás, kerékpározás, foto 

 

Kitűntetéseim 

 1977.  XIII. OTDK fődíj 

 1981.  „Alkotó Ifjúság” I. díj 

 2000.  „Felszín alatti vizekért” Alapítvány ezüstpohár 

 2011.  „Vásárhelyi Pál” díj 

 

Budapest, 2012. 12. 29. 

 

 

 

                                                                                          dr. Balásházy László 


