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Rövid szakmai önéletrajz: 

Az egyetem elvégzése után (Leningrádban végeztem egyetemi 

tanulmányaimat, mint szárazföldi hidrológus mérnök, vízépítő mérnöki 
diplomaként honosítva), 1974-ben a Közép-Dunavölgyi Vízügyi 

Igazgatóságon kezdtem dolgozni. Ott a legizgalmasabb feladatom az új 
vízrajzi egység megszervezése volt. 1986-tól az Országos Vízügyi 
Hivatalban, és jogutód szervezeteiben az országos vízrajzi tevékenység 
irányítása és azt ellátó Vízrajzi Szolgálat felügyelete volt a kiemelt 

feladatom. 2000-től a Közlekedési és Vízügyi Minisztérium Nemzetközi 
főosztályán a vízügyi vonatkozású EU és nemzetközi feladatok 
koordinációjával ill. ellátásával foglalkoztam, mint több nemzetközi 
szervezet magyar képviselője. 2003-tól a Környezetvédelmi és Vízügyi 
Minisztérium Vízgyűjtő-gazdálkodási főosztályán dolgoztam, amely az EU 
Víz Keretirányelvének (VKI) hazai alkalmazásba vételének koordinálását 
látta el. A VKI határvízi, az ICPDR és EU szintű feladatai mellett több 

nemzetközi szervezetben, mint az UNESCO és az ENSZ/EGB Helsinki 
Határvízi Egyezménye különböző munkacsoportjaiban képviseltem 
Magyarországot. Ez utóbbi keretében jelent meg 1996-ban az általam 
koordinált, az európai térség felszín alatti határvizeiről készült 
összeállítás. A WMO Hidrológia Bizottságában 2008-ban beválasztottak a 

Tanácsadó Testületbe (2012-ben, amikor új tagokat választottak, 
oklevélben köszönték meg a munkámat). Az ICPDR és a Helsinki 

Határvízi Egyezmény titkárságai 2010. évi nyugdíjaztatásom után is több 
esetben vontak be a munkájukba, kértek meg előadások megtartására 
külföldön.  

 

Almássy Endre 1994. évi nyugdíjba vonulása után szervezett siófoki 
konferencia nyomán hagyománnyá vált és 2013-ban 20. alkalommal 
megrendezendő esemény, a Felszín Alatti Vizekért Alapítvány 
konferenciáját szervező Kuratóriumnak kezdetektől tagja vagyok. 2006-
ban Havasné Szilágyi Eszterrel és Horváth Verával együtt kaptam meg a 
megtisztelő Ezüst Poharat. 

 

1974-től tagja vagyok az MHT-nak ahol több funkciót is betöltöttem. 
Hosszú évekig titkára voltam, majd vezettem az Ifjúsági Bizottságot, a 

Sajó Elemér Bíráló bizottságnak titkára vagyok az 1981. évi alapításától, 
tagja voltam a Felügyelő Bizottságnak és a 2007-től elnöke vagyok a 

Nemzetközi Kapcsoltok Bizottságának. 1983-ban Pro Aqua emlékérmet 
és 2006-ban Bogdánfy Ödön emlékérmet kaptam. 

 


