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Szakmai tapasztalat 

1999-napjainkig  PÓRUSVÍZ Mérnöki Iroda — ügyvezető, felelős tervező 

    Főbb feladatok: 

• ügyvezetői feladatok ellátása 

• hidrogeológiai, vízbeszerzési, vízkészlet-gazdálkodási és vízbázisvédelmi feladatok 

végzése, koordinálása 

• műszaki szakértői és műszaki ellenőri tevékenység végzése 

Szakmai siker: Mérnöki Irodánk jó nevű, megbízható cégként nyilvántartott a hazai vízgazdálkodás területén. A 

mederellenállás helyszíni mérésére szolgáló új módszer kidolgozása. 

1991-1998   Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság — hidrogeológus 

    Feladatok: 

• hatósági (vízjogi engedélyezési) és szakhatósági tevékenység végzése 

• vízbeszerzési tervek készítése, területi vízkészlet-gazdálkodási tervezési 

tevékenység végzése 

• műszaki irányelvek és számítási, tervezési segédletek készítésében való részvétel, 

számos jogszabálytervezet véleményezése 

• a vízbázisvédelemmel kapcsolatos állami beruházások szakmai irányítása és 

műszaki felügyelete 

Szakmai siker: A vízgazdálkodás megfelelő szakmai, jogi hátterének megteremtésében való közreműködés, a 

hidrogeológiai modellezés alaposabb megismerése, a kútellenállás meghatározására szolgáló új számítási módszer 

kidolgozása.  

1989-1990   FTV, Földmérő és Talajvizsgáló Vállalat — tervező mérnök 

    Feladatok: 

• vízbeszerzési, vízműbővítési, kúttervezési feladatok végzése 

• vízművek hidrogeológiai védőterületének meghatározása 

• hulladéklerakók helykiválasztásával és hatásvizsgálatával kapcsolatos tervezési 

munka végzése 

Szakmai siker: A tervezési munka és annak felelősségének megismerése, a hidrogeológiai modellezés alapjainak 

elsajátítása.  

1988-1989   VIKUV, Vízkutató és Fúró Vállalat — hidrogeológus 

    Feladatok: 

• vízfeltáró fúrások, épülő víztermelő kutak helyszíni vízföldtani felügyelete 

• a tervezéshez szükséges előtanulmányok, szakvélemények készítése  

Szakmai siker: A kivitelezési munka felelősségének megismerése, a kivitelezés, tervezés alapjainak elsajátítása.  
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Tanulmányok 

1994-1996 Budapesti Műszaki Egyetem (Budapest) — okl. vízkészlet-gazdálkodási szakmérnök 

Építőmérnöki Kar, Vízkészlet-gazdálkodási Szakmérnöki Szak, 

Műszaki Hidrogeológia Ágazat  

1981-1986 Nehézipari Műszaki Egyetem (Miskolc) — okl. bányamérnök, hidrogeológus 

Bányamérnöki Kar, Műszaki Földtudományi Szak, 

Hidrogeológus-Mérnökgeológus Ágazat 

Nyelvismeret 

• angol alapszintű nyelvtudás  

Szakmai szervezeti tagság 

• Magyar Hidrológiai Társaság (tag 1990. év óta, 2003-2014. között a Hidrogeológiai 

Szakosztály vezetőségi tagja) 

• Magyar Mérnöki Kamara (tag 1997. év óta) 

• Magyar Vízkútfúrók Egyesülete (tag 2012. év óta, vezetőségi tag 2015. év óta, elnök 

2016. év óta) 

Szakirányú továbbképzés 

• VITUKI Rt.: Vízügyi ágazati építési műszaki ellenőri tanfolyam (2002-2003, 

szakvizsga bizonyítvány száma: 28/2003, VME 000028) 

• Prof. Tóth József: Felszín alatti vizek gravitációs áramlásrendszerei: Alapfogalmak, 

vizsgálat, felhasználás — doktori és továbbképző kurzus („Erdélyi Mihály” 

Hidrogeológiai Iskola, ELTE Földrajz és Földtudományi Intézet Alkalmazott és 

Környezetföldtani Tanszék, 2006) 

• STYX Kft.: Környezetvédelmi építési műszaki ellenőri tanfolyam (2006-2007) 

• Magyar Mérnöki Kamara: Geotermikus energia mesteriskola (2011-2012) 

Tervezői jogosultság  FMMK nyilvántartási szám: 07-1130: 

• VZ-TEL települési víziközmű tervezése  

• VZ-TER területi vízgazdálkodási építmények tervezése 

• VZ-VKG vízkészlet-gazdálkodási építmények tervezése  

Szakértői jogosultság  FMMK nyilvántartási szám: 07-1130: 

• SZÉM-3 vízgazdálkodási építmények szakértése 

• SZKV-1.3. víz- és földtani közeg védelem szakértő 

• SZVV-3.1. hidrológiai, vízgyűjtő-gazdálkodási, vízkészlet-gazdálkodási, nagytérségi 

vízgazdálkodási rendszerek szakértő  

• SZVV-3.9. vízfeltárási, kútfúrási, vízföldtani, vízbázis-védelmi szakértő 

Műszaki ellenőri jogosultság  FMMK nyilvántartási szám: 07-51.667: 

• ME-VZ vízgazdálkodási sajátos építmények építésének műszaki ellenőrzése 

Szakmai cikkek 

• Rózsa Attila: A Miskolc környéki kavicsbánya tavak rekultivációs feladatai. A 

rekultiváció és a bányaművelés összehasonlítása (Hidrológiai Tájékoztató, 1987. 

október hó) 

• Rózsa Attila: A Gödöllő Északi Víztermelő Telep hidrogeológiai védőterületének 

kijelölése (MHT, IX. Országos Vándorgyűlés kiadványa, 1990 - A felszín alatti 

vízbázisok védelme) 



• Rózsa Attila: A Gödöllő Északi Víztermelő Telep hidrogeológiai védőterületének 

meghatározása (MHT, XIII. Ifjúsági Napok kiadványa, 1991) 

• Rózsa Attila: A kútellenállás mértékének meghatározása vízoszlopmagasságban 

(Hidrológiai Közlöny, 1996/4. szám) 

• Rózsa Attila: Beszivárgás vizsgálatok a Szentendrei-Duna medrében (Hidrológiai 

Közlöny, 2000/2. szám) 

• Virág Margit - Rózsa Attila - Dr. Szűcs Péter - Lakatos Attila: Vízbázisvédelmi 

diagnosztikai munkák a Szob, Hidegréti Vízmű területén (MHT, XXVI. Országos 

Vándorgyűlés kiadványa, 2008) 

• Rózsa Attila: A víztermelő kutak kivitelezésének minőségi értékelése (FAVA, XVII. 

Konferencia a felszín alatti vizekről kiadványa, 2010) 

• Rózsa Attila: A víztermelő kutak kivitelezésének és hidraulikai kiképzésének 

minőség-ellenőrző értékelése (Hidrológiai Közlöny, 2010/5. szám) 

Életszemlélet  „Két dolgot kérek Tőled, mielőtt meghalok, ne tagadd meg tőlem: Óvj meg a hiábavaló 

és hazug beszédtől! Se szegénységet, se gazdagságot ne adj nekem! Adj annyi eledelt, 

amennyi szükséges, hogy jóllakva meg ne tagadjalak, és ne mondjam: Kicsoda az Úr? El 

se szegényedjek, hogy ne lopjak, és ne gyalázzam Istenem nevét!” (Péld. 30,7-9)  

 

Kelt Agárdon, 2018. április hó 21-én 


