
RÖVID SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ 

1. Név: Bartal György 

2. Születési év, hely: 1957. Budapest 

3. Végzettség: Vízépítőmérnök, 1982. 

Mérnök-közgazdász, 1990. 

Tudományos fokozatok, szakmai kitüntetések: 

Nyelvismeret: angol 

4. Szakterület: Vízépítés, környezetvédelem 

5. Jelenlegi munkahely (vállalkozás, beosztás) : VIDRA Környezetgazdálkodási Kft., 

ügyvezető 

Az elmúlt 10 év munkahelyeinek ismertetése: VIDRA Környezetgazdálkodási Kft. 

Nyugdíjas és társadalmi szervnél dolgozó jelölt esetében az ezen állapotot, illetve 

munkahelyet megelőző utolsó szakmai munkahely ismertetése: 

6. A szakmai tevékenység rövid bemutatása: Harminc éve vagyok a VIDRA 

Környezetgazdálkodási Kft. dolgozója, ahol a cég felépítése mellett, a szennyezett 

talajok és talajvizek kármentesítésével és a vízgazdálkodási és környezetmérnöki 

tevékenységek legkülönbfélébb ágaival foglalkozunk, mind tervezés, mind kivitelezés 

terén az egész országban. 

Szakképzettsége: Vízmérnöki és környezetmérnöki tervező és szakértő, illetve műszaki 

vezető és ellenőr. 

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

Hidrológiai Társaság, tag 1985-től. 

8. Jelenlegi és múltbeli kamarai tisztségek, tevékenység leírása: Győr-Moson-Sopron 

Megyei Mérnöki Kamara tagja 1996-tól, elnökségi tag 2002-2010, elnök 2010-től. 

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

tisztségre vállalok jelöltséget. 

10. Megválasztása esetén mivel járulna hozzá a kamara eredményes működéséhez? Mit tart 
lényegesnek az adott tisztség vonatkozásában? Rendelkezésre állás, kommunikációs 
lehetőségek, kapcsolatok: 
Az elmúlt kamarai időszakban, beleértve az elnökségi tagsági időszakomat is, nagy 
hangsúlyt fektettem a kamarán belüli kommunikációra. Ez alapján építettük ki elsők 
között azt az elektronikus levelező rendszert, ami példáján elindult a Magyar Mérnöki 
Kamara informatikai rendszere, amibe végül integrálódtunk. 



Folytatni kívánom a tagsággal történt kommunikációt, elsősorban a kérdőívezés 
rendszerén keresztül. 

Elindítottuk a területi kamarák közötti szorosabb kommunikációt, ami sokat segített 
eddig is a közös gondolkodás kialakításában. Ezekbe a beszélgetésekbe bevontuk a 
legnagyobb tagozatok vezetőit is, ami alakította mindannyiunk kamarai képét. 

Kiváló kapcsolat alakult ki a Magyar Mérnöki Kamara 2021-ben megválasztott 
vezetésével és a Választmányi tagokkal is. 

Fentiek elengedhetetlenek a kamara alapfeladatának végzéséhez. Ha ehhez társul egy jó 
összetételű elnökség, nagyon hatékonyan lehet dolgozni, mind a külső kapcsolatok 
fejlesztésén, mind a belső feladatok ellátásán. A külső kapcsolatokat lehet 
továbbfejleszteni, mind az önkormányzatok, mind az oktatási intézmények felé. 

Fontosnak érzem az országos kamara belső működésének egységesítését, ami nem 
kizárólagosan megyei feladat, de a területi kamarák nagyon sokat tudnak tenni érte. 

Fontosnak gondolom a megyei kamara megtakarított pénzének értékálló megőrzését, 

ami a legjobb helyen, az ingatlanban kamatozik. Ezen ingatlan felújítása a következő 
időszak feladata. 

Győr, 2022. január 31. 


