
Szakmai önéletrajz 

Név: Dr. Bárdi Pál szül.év.: 1942. 
Lakcím: 9023 Győr, Álmos u. 26. 

Képzettség: 
lntézmény: 

1965 ÉKME 
1980 GATE, Gödöllő 

szakmérnök 

Egyéb képesítés: 
Intézmény: 

1981 GATE, Gödöllő 

Munkakörök: 
munkahely: 

ÉDVIZIG Győr 

végzettség: 

old.mérnök 
okl. mezőgazdasági vízügyi 

végzettség: 
mezőgazdaságtudományi doktor 

munkakör, beosztás: 

Algéria, Saida - Vízügyi Igazg. 
ÉDVIZIG Győr 
AQUA+NATURA Bt. 

ép.vez„ főép .vez„ ép.oszt vez. 
szakértő 
osztályvezető 

vállalkozó, műszaki tervezés, szakértés 

Nyelvismeret: 
nyelv 

német 
francia 
angol 

olvas/ír/tárgyalóképes/előadóképes 

középfokú nyelvvizsga 
középfokú nyelvvizsga 
alapfok, passzív 

Tervezői, szakértői jogosultság: 
VZ-TEL, TER, VKG 
szvv 3.1., 3.5„ 3.6. 
IM 007259 

Szakmai közélet: 

tervezői jogosultság 
vízgazdálkodási szakértő 
igazságügyi szakértői jogosultság 

2019-ig 
2019-ig 

évszám -tói -ig 
1965-1973 
1973-1975 
1975-2004 
20004-

szervezet: funkció: évszám (amióta tag): 
Magyar Hidrológiai Társaság (MHT) több szakcsoportban vezetőségi tag 1965-
Magyar Agrártudományi Egyesület (MAE) vízügyi szakcsoport, elnökségi tag 1980-
GYMS Megyei Mérnöki Kamara (MMK) elnökségi tag alapító tag 

Díjak, szakmai munka elismerése: 
megnevezése: 

Vásárhelyi Pál Díj 
MAE Emlékérem 
PRO-AQUA 
Bronz Érdemérem Árvízvédekezésért 

Dr. Shafarzik Ferenc Emlékérem 

Aranydiploma 
Elismerő Oklevél 
Örökös Mérnöki Kamarai Tag 

adományozó: 
Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi miniszter 

MAE 
MHT 
Környezetvédelmi és Vízügyi miniszter 

MHT 

évszám: 
1992. 

2002. 
2002. 
2006. 
2007. 

Bp-i Műszaki és Gazdaságtud.Egyetem 2015. 
MHT Mg-i és Vízgazd. Szakosztály 2017. 
GYMS Megyei Mérnöki Kamara 2017. 



Rövid összefoglalás a publikációkról, kiemelt munkákról, szakmai tevékenységről: 

Szakmai tevékenységem első éve zömében vízépítési közép- és nagyműtárgyak kivitelezésével, 
termelésirányítással telt. Jelentősebb munkák: duzzasztók a Rábcán, belvízvédelmi szivattyútelepek 
a Rábca és a Mosoni Duna mentén ( 4-7 ,5 m3 /sec), közmű alagút a Pannonhalmi Apátságon. 
2 év algériai vízügyi tervezési tevékenység után az ÉDVIZIG Vízrendezési Osztályát vezettem 
nyugdíjamig. A szakhatósági, beruházás-előkészítési- és bonyolítási munka mellett tudományos 
munkára is nyílt lehetőség: Doktori értekezésem témája a Bős-Nagymarosi vízlépcsőrendszer hatása 
a szigetközi fedőrétegek vízháztartására. Itt fogalmazódott meg először a környezeti károsodás 
ellensúlyozására a mentettoldali felszíni vízpótlás gondolata, mely napjainkra nemcsak a mentett 
oldalon, de a hullámtéren is megvalósult. 
Említésre méltó még a Fertő-tó jelenlegi vízszintszabályozásának átdolgozása a Magyar Osztrák 
Vízügyi Bizottság szakértőjeként. Ehhez kapcsolódik a tó magyar oldali levezető rendszerének 
felújítására nemzetközi beruházásként, jelentős osztrák érdekeltség bevonásával. 
Nyugdíjas vállalkozóként megemlítendő, hogy szakértőként és tervezőként is részt vettem / részt 
veszek több országosan kiemelt vízgazdálkodási projekt műszaki előkészítésében, illetve terveinek 
elkészítésében. 

Megválasztása esetén mivel járulna hozzá a kamara eredményes működéséhez (rendelkezésre állás, 
kommunikációs lehetőségek, kapcsolatok, szakmai képviselet) : 

Aktív nyugdíjasként szakmai és élettapasztalatommal szívesen segítem fiatalabb kollégáim 
érvényesülését. 

Győr, 2018. március 27. 
dátum 

Dr. Bárdi Pá 1 
aláírás 


