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Szakmai önéletrajz 

Kumánovics György 

 

 

 

Középfokú tanulmányaimat a Kőolajbányászati és Mélyfúróipari Technikumban végeztem 

Nagykanizsán, ahol 1964-ben technikusi oklevelet szereztem. 

Egyetemi tanulmányaimat Miskolcon a Nehézipari Műszaki Egyetem Bányamérnöki Karán 

folytattam, ahol 1969-ben geológusmérnöki oklevelet szereztem. 

 

1969-ben a Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóságon vállaltam munkát, ahol 41 évig a 

nyugdíjazásomig dolgoztam.  

Feladatom kezdőként a Vízgazdálkodási Osztályon a felszín alatti vizekkel való gazdálkodás 

alapjainak megteremtése volt, így többek között a felszínalatti vizekkel kapcsolatos 

alapdokumentumok adattárának megteremtése, a működő felszínalatti vizekre települt 

vízbázisok felmérése, azok működtetésének ellenőrzése. A társulati formában megvalósuló 

vízellátások esetében a kútépítések műszaki ellenőri feladatait eseti felkérés alapján láttam el. 

A kútfúrások építés-felügyeleti ellenőrzését kezdetben a Vízföldtani- Felügyelettel közösen 

(1970-72), majd önállóan láttam el. 

A felszín alatti vizekkel való gazdálkodás súlya növekedett, 1972 január1-től, az ekkor 

létrehozott Felszínalatti vizek csoport vezetőjévé neveztek ki. A csoport megalakításával 

felgyorsult a szakma műveléséhez szükséges adatok begyűjtése, adattárak feltöltése és több 

átfogó elemző, alapozó tanulmány elkészítése. Az 1970-es években a Dunántúli 

Középhegységi bányászathoz (szén, bauxit) kapcsolódó vízkivételek (Nyirádi, Kincsesbányai 

Bauxitbányák, Dudari, Balinkai, Várpalotai, Ajkai Szénbányák) elérték a maximumot és 

kezdett kiteljesedni ezek hatása. Az ipari és az ivóvíz-ellátási igények növekedése miatt 

Székesfehérvár – Veszprém térségében, az Ercsi-kavicsterasz vízbázisaihoz kapcsolódó 

vízellátó rendszereknél kielégíthetetlen igények álltak elő, vízhiány lépett fel. Ezen problémák 

feloldására térségi vízelosztási koncepciók elkészítésében annak egyik szakterületi 

irányítójaként vettem részt. 

 

1981. augusztus 1-jén a Felszínalatti Csoport vezetése mellett a Vízgazdálkodási Osztály 

vezető-helyettesévé neveztek ki. 

A Középhegységi karsztvizekből a bányavíz-kivételek, a regionális hatások tovább nőttek 

(Eocén-szénbányák megnyitása), az itt folyó körültekintő munka elismeréseként a KDT 

Vízügyi Igazgatóságot jelölték ki a társ-igazgatóságok közül a koordináló igazgatóságként. 

 

1985. április 1-jétől a Vízgazdálkodási Osztály vezetőjévé neveztek ki. 

Az osztály vízkészlet-gazdálkodási, vízrajzi tevékenységének irányítása mellett tevőlegesen 

részt vettem a bányabezárások szakmai előkészítésében. Ebben a témában több elemző, 

értékelő tanulmány összeállítását irányítottam, illetve vettem benne részt. Tagja voltam a 

Hévízi Tó-forrás hozamcsökkenését kivizsgáló szakmai bizottságnak, akik által összeállított 

javaslat alapozta meg a Nyirádi Bauxitbányák gyorsított bezárását.  

A Vízgazdálkodási Osztály feladataihoz illeszkedően 1990-ben a Budapesti Műszaki 

Egyetemen vízrajzi szakmérnöki diplomát szereztem. 

 

1992. április 1-én műszaki igazgatóhelyettessé neveztek ki, ez volt a beosztásom – 2003- 

2004 években mb. igazgatói is voltam - a nyugdíjazásomig.  

Az igazgatóságnál betöltött munkakörökben a vízügyi igazgatási, beruházói feladatokat láttam 

el. A vízgazdálkodás több szakterületén (vízkészlet-gazdálkodás, vízellátás, vízkárelhárítás, 
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EU Víz-Keretirányelv) több éves tapasztalatot szereztem, de a környezetvédelemben, a 

kármentesítés területén is jelentős irányítási és végrehajtói tevékenységet végeztem. 

 

A szakmához kapcsolódó egyéb tevékenységem:  

 

1980-ban egy kútépítéssel kapcsolatos polgári peres ügyben az illetékes bíróság eseti 

igazságügyi szakértőnek kért fel, aztán a sok szakértői ügy miatt bírósági kezdeményezésre 

vízkútfúrás-vízföldtan igazságügyi szakértői engedélyt nyertem. A szakértői tevékenységet 

2002 –ig gyakoroltam, a munkahelyi elfoglaltságaim miatt lemondtam a tevékenységről. Sok 

érdekes ügyben szakértettem, több másodfokú és egy legfelsőbb bírósági ügyben is voltam 

kirendelt szakértő. 

 

2006-ban „Vízbeszerzés, termálvízbeszerzés (kútépítés) műszaki ellenőr”-i jogosultságot 

szereztem, egy-két kisebb munkám volt. A jogosultságot 2011-ben felhagytam. 

 

Alapító tagja és 2000-től elnöke vagyok a Magyar Vízkútfúrók Egyesületének. Ebben a 

minőségemben főként a kútépítés szabályozási kérdéseivel foglalkoztam és foglalkozok. 

Elnökségem óta személy szerint is küzdök a vízkútfúrások terén a jogkövető magatartás 

meghonosításáért. A fekete kútfúrások ellen a vízügyi igazgatás területi és minisztériumi 

szervezeteinél is eljártam – igaz nem nagy sikerrel - és teszem azt a jövőben is. 

 

Az MHT –nak 1968 óta tagja vagyok, melyben különböző tisztségeket töltöttem be (területi 

elnök, központi elnökségi tag). 

 

1995-2000 között a Hévízi-tóért alapítvány kuratóriumi elnöke voltam 

A megalakulása, 1993 óta dolgozok a Felszínalatti Vizekért alapítványban, kezdetben 

külső szervezőként, aztán kuratóriumi tagként, jelenleg pedig az alapítvány elnökeként. 

A megalakulása óta tagja vagyok a Fejér Megyei Mérnöki Kamarának, jelenleg a kamara 

titkáraként dolgozom. 

 

 

 

 

Székesfehérvár, 2013. január 
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