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 A Győr-Moson-Sopron Megyei Mérnöki Kamara Érdekérvényesítő Bizottsága a ko-

rábbi évek gyakorlata szerint két területen képviselheti hangsúlyosan a kamara tervezői jogo-

sultsággal rendelkező tagjainak érdekeit. Az egyik terület az engedélyező hatóságoknál a ka-

marai törvényben biztosított önálló ellenőrzés, melynek keretében vizsgáljuk az engedélyezési 

tervkészítők tervezői jogosultságának meglétét, valamint a hatóság ez irányú ellenőrző maga-

tartásának támogatása. 

 

A 2014-as év a már korábbi évben kialakított strukturális változások és tovább bővíté-

sek ismertben és tapasztalatainak feldolgozásában hozta. A Járási Hivatalok, megyénkben 

Győrött, Sopronban és Mosonmagyaróváron, valamint a Felügyelőségek átalakulása zajlott le. 

Minden Járási Építés Hivatalban önálló építésfelügyeleti szervezet alakult, a korábbi kor-

mányhivatali Építésfelügyelet a már II. fokú szervezetként működik, míg a többi Hivatalban 

Felügyelőségen nincsen külön álló szervezet vagy csoport, akik a kivitelezések ellenőrzését 

elvégeznék vagy az építéseket felügyelnék.  

Az Elektronikus építési naplót bevezetésre került a Vizi létesítmények kivitelezésénél, 

melynek ellenőrzése a Felügyelőség később a Megyei Katasztrófavédelemi Igazgatóság hiva-

tott elvégezni. 2015. január 1 pedig a Közlekedési létesítmények valamint a Hírközlési léte-

sítmények kivitelezéseknél szükséges az elektronikus építési napló vezetése, a jogszabályban 

előírt kivitelezési tevékenységekre.  

 

Az érdekérvényesítés 2014. évi gyakorlása mindezek mellett nem teljesen tekint-

hető eredményesnek, fél sikeretek tudunk felmutatni. A hatósági és felügyelőségi szer-

vezetekkel 2013 létrejött együttműködési megállapodást alapján több kivitelezés elle-

nőrzésre szóló meghívást kaptunk a megyénkben, amelynek igyekeztünk megfelelő 

szakmai gárda felállításával helytállni. Így az elmúlt évben eljutottunk Sopronba 2 épí-

tési helyszínre, Győrben 3 építési helyszínre illetve Mosonmagyaróváron 4 építési hely-

színre. Az ellenőrzések során a szakági kollégákkal közösen jogosulatlan szerző által 

készített kiviteli tervet nem találtunk (ez fejlődés az előző évekhez képest), ellenben sok 

általános hibát fedeztünk fel, mint a szakági tervek hiánya kiviteli tervdokumentációban 

vagy a tervezői nyilatkozatok pontatlansága, elmaradása és a folyamatosan visszatérő 

hiba tervek aláírásának hiánya. Szankcióra illetve bírságok megállapítására a kamara 

érdekérvényesítő biztossága nem tett javaslatot az építésfelügyelet felé. 

 

 Fontos célként kell rögzíteni, hogy 2015 évben mindkét ellenőrzési területen a 

korábbi években megszokott mértékű és mennyiségű ellenőrzés elvégezhető legyen.  

Valamint a Felügyeleteknél hiányzó ellenőrzési csoportok, osztályok mielőbbi felállítá-

sának szorgalmazása és a közös munka előlendítése a kivitelezések átfogóbb ellenőrzése ér-

dekében.  

 Győr, 2015. március 10. 
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