
Szakmai önéletrajz 
         

 
 

Név: Németh Gábor  szül.év.:1966-02-11 

Lakcím: 9064 Vámosszabadi Gerlice u. 20/A 

 

Képzettség: 
      Intézmény:            végzettség: 

 BME     okl. építőmérnök 

 __________________  ___________________ __________________

  ___________________ 

 

Egyéb képesítés: 
            Intézmény:                      végzettség: 

 __________________  ___________________ 

 __________________  ___________________ 

 

Munkakörök: 
           munkahely:         munkakör, beosztás:   évszám -tól -ig 

 Rhein-Main-Donau AG  beosztott mérnök   1992-1993 

 V+K Kft.    viziközmű tervező   1993-1996 

 Hidro-Plan Kft.   viziközmű tervező   1996- 

 

Nyelvismeret: 
       nyelv   olvas/ír/tárgyalóképes/előadóképes 

 német   tárgyalóképes 
 __________________ _____________________________ 

 

Tervezői, szakértői jogosultság: 

 VZ-TER, VZ-TEL, VZ-VKG, TV 

 ___________________ __________________ __________________ 

 

Szakmai közélet: 
      szervezet:          funkció:              évszám (amióta tag): 

 __________________  ___________________  ____________ 

 __________________  ___________________  ____________ 

 __________________  ___________________  ____________ 

 

Díjak, szakmai munka elismerése: 
      megnevezése:           adományozó:          évszám: 

 __________________  ___________________  ____________ 

 __________________  ___________________  ____________ 

 __________________  ___________________  ____________ 

 

Rövid összefoglalás a publikációkról, kiemelt munkákról, szakmai tevékenységről: 

 

Mérnöki tevékenységem a vízellátási, szenny- és csapadékvíz csatornázási tervezésre, 

településtervezés szakági munkarészei készítésére terjedt ki. Ezen belül több győri városrész 

csapadékvíz koncepciójának illetve részletes terveinek kidolgozásában vettem részt, legutóbb pedig 

a győri EYOF fejlesztésekben tevékenykedtem közmű tervezőként. Legtöbb esetben generálközmű 

tervezői feladatokat is végzek. Fontos területe tevékenységemnek a közműtérképezés, digitális 

térképi ábrázolás, térinformatikai szemléletű terv készítés. 

 



A GYMS Megyei Mérnöki Kamarán belül egy cikluson át a Vízépítési Szakcsoport elnökségi tagja, 

majd 2014-től a területi kamara elnökség tagja voltam/vagyok, részidőben küldött. 2017-ben az 

MMK elnöke megbízásából az e-közmű munkacsoport vezetője lettem. 

Elnökségi tagként az alábbi fontosabb tevékenységeknek voltam résztvevője/kezdeményezője: 

• kamarai kérdőív a tagság és a kamara viszonyáról 

• területi kamara stratégia alkotás 

• továbbképzések minősítése, kiegészítő oktatási lehetőségek 

• Fórum rovat (fejlesztés, adminisztráció) 

• kamarai sportnap 

• e-közmű kamarai szerepvállalás 

• szakcsoporti stratégiai beszélgetések 

• tervbírálat intézménye 

• KET szimpózium szervezés 

• Mérnök Műhely működési szabályzat felülvizsgálat 

• jogi kérdések (felterjesztés MMK felé, helyi jogsegély szervezés) 

• új kamarai tagok tájékoztatási gyakorlatának felülvizsgálata 

 

Megválasztása esetén mivel járulna hozzá a kamara eredményes működéséhez (rendelkezésre állás, 

kommunikációs lehetőségek, kapcsolatok, szakmai képviselet): 

 

Az előző ciklusban is célként a kamarai tagok érdekképviseletét jelöltem meg, melyet továbbra is 

elsődleges feladatomnak tekintek. Emellett kiemelten fontosnak tartom a tagok tájékoztatásának 

javítását mind a szakmai tevékenységükkel, mind a kamarai élettel összefüggésben. 

Meggyőződésem, hogy: 

• hatékony érdekérvényesítés csak a tagok aktív szerepvállalásával, következetes 

együttműködésével lehetséges, ehhez pedig 

• tiszta szakmagyakorlási feltételek szükségesek (összeférhetetlenségek megszüntetése, etikai 

szabályok betartása és betartatása, „szürke zónák” megszüntetése) 

• szakmai és emberi kapcsolatok, beszélgetések is szükségesek a tagok között, nem csupán a 

„digitális adatcsere”; 

• tudatosítani kell, hogy a Mérnöki Kamara nem egy tőlünk távol lévő, elvont felettes 

szervezet, amellyel szemben elvárásokat kell megfogalmazni, hanem valamilyen szinten 

személyes hozzájárulás is szükséges; mi mindannyian vagyunk a Kamara, mely annyi 

eredményt tud elérni, amennyit a tagok maguk megtesznek a szervezet keretei között – 

mindezt a szakmai önkormányzat számára fennálló mozgástér által mindenkor biztosított 

lehetőségekhez mérten; 

• a Kamara egyfajta tükre is a mérnöki társadalomnak, az eredményei a tagok munkájának 

eredménye, az árnyoldalai pedig a tagság gondolkozásának, hozzáállásának, illetőleg 

általában a társadalmi problémáinknak is egyfajta leképeződése, ezért 

• bármely kamarai vezetés akkor lehet eredményes, ha sikerül megnyerni a tagságot a 

közösségi jellegű szemléletnek, megnyerni annak, hogy a napi munkavégzés mellett szorítson 

időt, érezze fontosságát a véleménynyilvánításnak, a közös feladatokban való részvételnek. 

 

Megválasztásom esetén a fenti gondolatok mentén igyekszem tevékenységemet kifejteni, és 

kifejezetten azok támogatására, szavazatára számítok, akik a fenti szemlélettel, törekvésekkel, illetve 

eddigi tevékenységemmel egyet értenek, és külön kérem, hogy NEM-mel szavazzanak mind azok, 

akik alapvetően más startégiát, hozzáállást látnak megfelelőnek. 

 

 

Győr, 2018-03-17 
 dátum        aláírás 


