
Kolossváry Gábor szakmai életrajza 
 

Vízépítő mérnök, hidrológus szakmérnök, vízgazdálkodási 
szakértő, címzetes egyetemi docens.  
1980-ban szerzett építőmérnöki diplomát a Budapesti 
Műszaki Egyetem Építőmérnöki Karán, majd 1985-ben 
hidrológus szakmérnöki diplomát. 
Első munkahelye 1980-tól a Közép-dunántúli Vízügyi 
Igazgatóság (Székesfehérvár), ahol az ipari üzemek 
vízgazdálkodása, vízminőségi paraméterek javítása, 
korszerű technológiák bevezetése, víztakarékos 
technológiák meghonosítása tartozott feladatkörébe, majd 
1983-tól Fejér, Veszprém, Tolna megye vízkészlet 
gazdálkodásával foglalkozott. 1984-1992. között a 
Vízkárelhárítási, Vízhasznosítási és Társulati Osztály 
vezetőjeként feladata lett az árvízvédelem, a belvízvédelem, 
a vízrendezés, a mezőgazdasági vízszolgáltatás  szervezése, 
felügyelete, a vízi- és víziközmű társulatok törvényességi 
felügyelete. 
1992-től az Országos Vízügyi Főigazgatóság főigazgatója, 

feladata a vízügyi igazgatóságok szervezeti és szakmai irányítása és felügyelete, majd 
miniszteri biztosként a Velencei-tó vízpótlása program irányítása és a Dunai Szakértői 
Koordinációs Iroda vezetése.  
1998 és 2010 között a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Vízgazdálkodási 
Főosztály vezetőjeként koordinálta a 19 megyei hivatal vízügyi munkáját, a 82 működő 
vízgazdálkodási társulat tevékenységét, belvízvédekezés idején a védekezési feladatok 
szervezését és irányítását.  
2010 és 2013. között a Vidékfejlesztési Minisztérium Területi Vízgazdálkodási Főosztály 
vezetőjeként irányította a mezőgazdasági célú vízgazdálkodási létesítményekkel kapcsolatos 
feladatokat, a vízitársulatok szervezését és szakmai felügyeletét, valamint a területi 
vízgazdálkodást koordinálta. 
2014-től ismét az Országos Vízügyi Főigazgatóság vezető munkatársa és 2019. március 31-
ig a Belvízvédelmi és Öntözési Főosztály vezetője, jelenleg pedig a Települési 
Vízgazdálkodási Főosztály vezetője. 
 
A következő nemzetközi és hazai szakmai szervezetek munkájában tevékenykedik: 
- ICID (Nemzetközi Öntözési és Drénezési Szövetség) Magyar Nemzeti Bizottságának 
elnökségi tagja,  
- Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Osztálya Mezőgazdasági Vízgazdálkodási 
Bizottságának társelnöke, 
- Magyar Mérnöki Kamara Vízgazdálkodási és Vízépítési Tagozat elnökségi tanácsadója. 
 
Oktatási tevékenysége: 
- Államigazgatási Főiskola, vízügyi igazgatás tantárgy alapítás, 5 év oktatás,  
BME, Vízgazdálkodási Tanszék, vízkárelhárítás, területi vízgazdálkodás, meghívott óraadó,  
- SZIE Gödöllő, címzetes egyetemi docens, a mezőgazdasági vízgazdálkodás szakmérnök 
képzés alapítása, oktatási program (szakmérnöki oktatás Gödöllőn SZIE) kezdeményezése és 
megszervezése, beindítása, 20 új szakmai jegyzet szerzői körének összeállítása, a jegyzetek 
kidolgozásának koordinációja, felügyelete, kiadása. 
 



Számos szakmai programban vett részt és jelenleg is aktívan dolgozik, mint szakmai vezető, 
koordinátor és szakértő, elsősorban a vízgazdálkodás ágazati, területi vízgazdálkodási, aszály- 
és öntözési szakterületi stratégiák kidolgozásában (vízgazdálkodási, aszály, öntözési, vidék 
stratégia kidolgozásában). 
 
A Magyar Öntözési Egyesület az eddigi szakmai munkásságának elismeréséül 2019-ben 
Oroszlány István díjat adományoz Kolossváry Gábor részére. 


