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Zala megyében, Hahóton született, 1969-ban végzett a Nehézipari Műszaki Egyetemen okleveles 

geológus-mérnökként, majd a Budapesti Műszaki Egyetemen szerzett vízrajzi szakmérnöki oklevelet. 

Munkahelyei: 

1969-2010 Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság 

műszaki ügyintéző, csoportvezető (1972), osztályvezető (1985), általános 

igazgató-helyettes (1992), műszaki igazgató-helyettes (1993) 

2010-től Fejér Megyei Mérnöki Kamara titkára 

Jelentősebb munkái: 

Magasfokú elméleti és gyakorlati ismeretei alapján országosan elismert szakember lett a 

felszín alatti vízkészleteket érintő szakmai területen. 

Jelentős szerepet vállalt a Hévízi tó megmentésében, a Hévízi tóra ártalmas bányászati 

vízkiemelések visszaszorításában és leállításában. A legkritikusabb 1995-2000 években 

kuratóriumi elnöke volt a Hévízi tó megmentésére létrehozott alapítványnak. 

Pozitív és igen aktív tevékenységet folytatott a Hidrológiai Társaság Közép-dunántúli Területi 

szervezetében. Vezetőségi tagja, illetve 15 évig elnöke volt az 1992-ben alapított Országos 

Vízkútfúró Egyesületnek. 

20 évet dolgozott az 1995-ben alapított, országos jelentőségű Felszín Alatti Vizekért 

Alapítvány kuratóriumában, amelynek 3 éven keresztül a kuratóriumi elnöki tisztét is ellátta. 

A környezetvédelmet nem csak hivatali munkája során segíti, hanem közéleti és magán 

életében is aktív támogatója. Alapító tagja az 1989-ben megszervezett és 1991-től bejegyzett 

Gaja Környezetvédő Egyesületnek.  

Szakmai munkájának elismeréséül több alkalommal részesült különböző szintű elismerésekben. Ezek 

közül kiemelkedik a 2008-ban a Magyar Köztársaság Elnöke által adományozott Arany Érdemkereszt 

kitüntetés és a Felszín Alatti Vizekért Alapítvány kuratóriuma által 1999-ben adományozott ezüst 

pohár díj. 

Szakmai jogosultságai. 

2006 -2011-ig vízgazdálkodási műszaki ellenőr (ME-VZ) 

1980-2002-ig igazságügyi szakértő a vízkútfúrás-vízföldtan, szakterületen 

Kamarai titkári feladatait az első perctől kezdve igen nagy elkötelezettséggel végzi. Az irodai munka 

szervezésével igyekezett a naprakész állapot elérésére és megtartására. A beérkező szakmai 

jogosultsági kérelmek intézése során mindig nagy empátiával állt az ügyfelekhez, döntéseivel mindig 

a kérelmezők számára kedvező megoldásokat kereste, keresi. Munkájának minősítésére legjobb 

jellemző, hogy ebben az időszakban nem volt eredményes fellebbezés a másodfok felé. 



Külön említendő az etikai-fegyelmi ügyek kezelése során végzett előkészítői, majd tanácsadói 

tevékenysége, mellyel igyekezett elejét venni, hogy a beérkező panaszosok miatt elmérgesedjenek 

ezek az ügyek. Gyakran meggyőzte a panaszosokat, hogy ne ezen a módon oldják meg a 

problémákat, és segített a hatóságoknál is az ilyen ügyek eredményes lezárásában. 

Mindezek alapján az Elnökség a Fejér Megyei Mérnöki Kamaráért kitüntetéssel ismeri el eddigi 

tevékenységét. 


