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Önéletrajz  

 

  

Személyi adatok  

Vezetéknév(ek) / Utónév(ek) MOHÁCSINÉ Simon Gabriella 

Cím(ek)  9028. Győr, Pattantyús utca 55/B. 

Telefonszám(ok) +36-96 50 00 35  Mobil: (+36-30) 400 88 43 

E-mail(ek) mohacsine.simon.gabriella@eduvizig.hu 
  

Állampolgárság magyar 
  

Születési dátum 1959. augusztus 20. 
  

  

  
  

Szakmai tapasztalat  
  

Időtartam 1982. szeptember - től 

Foglalkozás / beosztás hidrogeológus mérnök / osztályvezető 

Főbb  feladatkörök 
 
 
 
                        Főbb szakmai tevékenység 

Vízvédelmi és  vízgyűjtő-gazdálkodási  osztály irányítása (1998-      ) 
felszín alatti vízkészlet-gazdálkodási csoportvezetői feladatok (1992-1998) 
felszín alatti vízkészlet-gazdálkodási ügyintéző (1982-1992) 
 
felszín alatti vízkészlet-gazdálkodás, vízbeszerzési szakvélemények, vízkészletek állapotértékelése, 
vízbázis-védelem, projektek, szakmai tanulmányok vízföldtani munkái  

A munkáltató neve és címe Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság, 9021. Győr, Árpád út 28-32. 

Tevékenység típusa, ágazat államigazgatás 
  

Tanulmányok  
vízgazdálkodási szakmérnöki képzés / hidrogeológia szakirány 

  

Időtartam 1995-1996 
 

Végzettség / képesítés vízgazdálkodási szakmérnök,  

  

Oktatást / képzést nyújtó intézmény 
neve és típusa 

Budapesti Műszaki Egyetem 

 
 
 
 

Időtartam  
 

Végzettség 
 
 

                         Oktatást nyújtó intézmény 

 
 
bányamérnöki kar/ műszaki földtudományi szak / hidrogeológus ágazat 
  
1977.szeptember – 1982. június 
 
bányamérnök / hidrogeológus 
 
 
Nehézipari Műszaki Egyetem , Miskolc 
 

 
 
 

 



oldal 2/2- Önéletrajz 
Vezetéknév(ek) / Utónév(ek) 

További információk az Europassról: http://europass.cedefop.europa.eu 
© Európai Unió, 2002-2010   24082010 

 

Egyéni készségek és 
kompetenciák 

középfokú német nyelvvizsga 
középfokú angol, szakmaival bővített nyelvvizsga 

 
részvétel angol nyelvű környezetvédelmi témájú oktatáson Hollandiában, 

  részvétel  szennyvíz-technológiák témájú oktatáson Németországban 
részvétel német nyelvű környezetvédelmi témájú oktatáson Németországban 

  

Anyanyelv(ek) magyar 
  

  
  

  
  

Szervezési készségek és 
kompetenciák 

osztályvezetőként irányítom a vízvédelmi és vízgyűjtő-gazdálkodási osztályt  
témafelelősként szakmailag koordináltam az ÉDUVIZIG működési területéhez tartozó vízbázis-
védelmi beruházásokat az országos program keretében 
projektmenedzser voltam az ÉDUVIZIG határon átnyúló osztrák-magyar  projektjeiben 
részt veszek a Magyar-Osztrák Vízügyi Bizottság albizottságának munkájában 
a Magyar-Osztrák Vízminőségi Munkacsoport magyar tagozatának vezetőjeként irányítom a szakértői 
munkacsoport munkáját 
részt veszek a Magyar-Szlovák Hidrológiai és Vízminőségi Albizottság munkájában 
 

  

  
  

Számítógép-felhasználói készségek 
és kompetenciák 

a Microsoft Office™ eszközök (Word, Excel és PowerPoint) megfelelő ismerete 
ArcView, ArcMap (térinformatika) felhasználó szintű ismerete 
Modflow hidraulikai modellező szoftver (3D) ismerete  

  

  

  
  

Kiegészítő információk Magyar Hidrológiai Társaság tagság,  
Magyar Mérnök Kamara tagság, szakértői jogosultság 
családi állapot: férjezett 

  

Munkahelyi elismerések Miniszteri Elismerő Oklevél (2004.) 

 


