
SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ 

1. Név: Greguss András 

2. Születési év, hely: 1972, Budapest 

3. Végzettség: építőmérnök, 

vízrendezési (ár és belvízvédelmi) szakmérnök 

okleveles infrastruktúra építőmérnök 

Tudományos fokozatok, szakmai kitüntetések: 

Nyelvismeret: német alapfok 

4. Szakterület: vízgazdálkodás 

5. Jelenlegi munkahely (vállalkozás, beosztás): 

Strabag Építőipari Zrt. - építésvezető 

Az elmúlt 10 év munkahelyeinek ismertetése: 

Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság 

Szigetközi Vízszolgáltató nkft 

Aqua Szolgáltató kft 

Északdunántúli Vízmű Zrt. 

Aqua-Mont Mérnökiroda kft 

6. A szakmai tevékenység rövid bemutatása: 

Település vízgazdálkodási technikus végzettség megszerzését követően a bajai Vízügyi 

Főiskolán szereztem építőmérnöki végzettséget. 1996-2010 között az Észak-dunántúli 

Vízügyi Igazgatóság Szigetközi Szakaszmérnökségén, illetve az Árvízvédelmi és 

Folyamszabályozási osztályon dolgoztam területi felügyelő , folyamszabályozási 

főelőadó beosztásokban. Ezen időszak alatt részt vettem Lajta, Duna, Tisza, Hármas

Körös folyók árvízvédelmi munkáiban. 

2010-től a Szigetközi Vízszolgáltató Nkft főmérnöki, 2011-től ügyvezetői beosztását 

töltöttem be. Az Aqua Szolgáltató kft-vel történt egyesítés után az akkor megalakuló 

Szigetközi Üzemmérnökség megszervezése, és a felső szigetközi ivóvíz és szennyvíz 

rendszerek üzemeltetése volt a feladatom üzemmérnökség vezető pozícióban. 

Jelenleg a Strabag Építőipari Zrt-nél építésvezetőként dolgozom, jelenlegi projektünk a 

Dunakiliti duzzasztómű és a hozzá tartozó vízszintszabályozó zsilipek rekonstrukciója. 



2016-ban alapítottuk családi cégünket Aqua-Mont Mérnökiroda kft néven, amely 

műemlékvédelmi szakértésekkel, műszaki ellenőrzéssel, felelős műszaki vezetéssel, és 

vízgazdálkodáshoz kapcsolódó tervezéssel foglalkozik. 

Szakképzettsége: okleveles infrastruktúra építőmérnök, ár és belvízvédelmi 

szakmérnök 

7. Egyéb szakmai szervezetekben, egyesületekben való tevékenység, funkciók: 

Magyar Hidrológiai Társaság 1993-tól 

MHT Mosonmagyaróvári Területi Szervezet titkár 2014-2016 

Magyar Projektmenedzser Szövetség egyéni tag 

8. Jelenlegi és múltbeli kamarai tisztségek, tevékenység leírása: 

9. A 2022-es tisztújítás alkalmával melyik tisztség(ek)re vállal jelöltséget? 

Elnökségi tag 

10. Megválasztása esetén mivel járulna hozzá a kamara eredményes működéséhez? Mit tart 
lényegesnek az adott tisztség vonatkozásában? Rendelkezésre állás, kommunikációs 
lehetőségek, kapcsolatok: 

A Mérnöki Kamara elnöksége csapatként kell , hogy dolgozzon. Az eredményes 
munkához feltétlenül szükséges, hogy az elnökség tagjai rendszeres időközönként 
elnökségi üléseket tartsanak /ez most is így van/, ahol elnökségi tagként lehetőség 
szerint minél több ülésen személyesen jelen kívánok lenni. Az elnökség által rám 
bízandó részfeladatokat a legjobb tudásom szerint, határidőre szeretném elvégezni. Új 
elnökségi tagként szeretnék új gondolatokat, látásmódot, frissítést hozni az elnökség 
munkájába. 


