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

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

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

kamarai törvényben biztosított önálló ellenőrzés, melynek keretében vizsgáljuk az engedé-

lyezési tervkészítők tervezői jogosultságának meglétét, valamint a hatóság ez irányú ellenőr-

ző magatartásának támogatása. 

 

A korábbi évek ellenőrzési tapasztalatink alapján kezdtünk meg a 2017. évi érdekérvé-

nyesítő munkálatunkat a szakcsoporti tagokkal „közösen”. A sok jogszabályváltozás és a ha-

tósági ellenőrzési hiányosságok mellett a bizottság a lehető legtöbbet megtett a mérnökök 

érdekképviseletével kapcsolatban. Egyes szakcsoportok a bizottság munkáit nem támogat-

ták, így azon területen az érdekérvényesítés kivitelezhetősége sérülhetett. 

 

Az érdekérvényesítés 2017. évi gyakorlása mindezek mellett nem teljesen tekint-

hető eredményesnek, sajnos még fél sikereket sem tudunk felmutatni. A hatósági és 

felügyelőségi szervezetekkel korábbi években létrejött együttműködések, megállapo-

dások felfrissítésére tett kísérletek kudarcba vagy érdektelenségbe fulladtak. Megyei 

kivitelezés ellenőrzésére szóló meghívást ebben az évben csekély mértékben kaptunk a 

korábbi évekhez képest, amelynek igyekeztünk megfelelő szakmai gárda felállításával 

megfelelni. Így az elmúlt 2017-os évben: 

 

- 2017. június  7 Mosonmagyaróvár 2 építési helyszín 

- 2017 június 27 Sopron  3 építési helyszín 

- 2017. november 5. Pannonhalam, Fenyőfő 2 építési helyszín 

- 2017. november 12. Győr 2 építési helyszínen 2 építési helyszín 

- 2017. november 13. Győrszemere, Rábaszentandrás 2 építési helyszín 

 

Az ellenőrzések során a szakági kollégákkal közösen jogosulatlan szerző által ké-

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

általános hibát fedeztünk fel, mint a szakági tervek hiánya kiviteli tervdokumentáció-

ban, vagy a tervezői nyilatkozatok pontatlansága, elmaradása, de folyamatosan vissza-



térő hiba a tervek aláírásának hiánya is. Szankcióra, illetve bírságok megállapítására a 

kamara érdekérvényesítő bizottsága nem tett javaslatot az építésfelügyelet felé. 

 

 Fontos célként kell rögzíteni, hogy a jövőben mindkét ellenőrzési területen a 

korábbi években megszokott mértékű és mennyiségű ellenőrzés elvégezhető legyen, a 

hatósági és felügyelőségi szervezetekkel közös célokat kell kitűzni. Ugyancsak fontos 

célkitűzés a Felügyeleteknél vagy Kormányhivatalokban hiányzó ellenőrzési csoportok, 

osztályok mielőbbi felállításának szorgalmazása, és a közös munka előmozdítása a kivi-

telezések átfogóbb ellenőrzése érdekében. Ezenfelül lényeges feladat az érdektelen 

szakcsoport komolyabb bevonása az ellenőrzési és bizottsági feladatokba.  

 

A bizottság működésében ebben az évben már csak a tartószerkezeti /építési szakcso-

port képviseltette magát, a többi szakcsoport a meghívásom és többszöri jelzésem ellenére 

nem tudtak képviselőket küldeni/felállítani az ellenőrzésre. 
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