
Név: Róth Ernő 

Képzettség: Intézmény: 

Pollack Mihály Műszaki Főiskola 
Budapesti Műszaki Egyetem 

Egyéb képesítés: 

Szakmai önéletrajz 

szül.év, hely: 1963 Győr 

végzettség: 

okl. mélyépítő üzemmérnök 
okl. szerkezetépítő mérnök 

OKTÁV Továbbképző Közp. magas és mélyépítési műszaki ellenőr. 
Nyelvismeret: angol/olvas 

Jelenlegi munkahely: 

TSPC Engineering Kft. (Győr, Dunakapu. tér. 7) szerkezet tervező, műszaki ellenőr 2018-tól 

Megelőző munkahelyek: 

GYÁÉV Komplex Tervező Kft. szerkezet-tervező 
Építési Minőségellenőrző Intézet (ÉMI) és jogutódjai vizsgáló mérnök, szakreferens 

1990 - 1992 
1992 - 2018 

Tervezői, szakértői jogosultságok, szakterületek: 
- Statikus vezető tervező 
- Szakértői területek: tartószerkezet /SZÉS-1 / épületszerkezet /SZÉS-2/ épületfizika/SZÉS-4/ 

Geotechnika /SZGT/ 
- Igazságügyi műszaki szakértő a fenti szakértői területeken 

Szakmai tevékenység: 
- Statikus vez. tervezőként a közösségi és lakóépületek, csarnokok, magas és mélyépítési 

létesítmények szerkezet tervezése a fő tevékenységem, elsősorban is a meglevő épületek 
diagnosztikai tapasztalait felhasználva épületátalakításokra specializálódva. 

- De már 1989 óta tevékenységi körömbe tartozik a magas- és mélyépítési létesítmények 
károsodásaival kapcsolatos szakértői tevékenység, az épületek, építmények, építési anyagok 
diagnosztikai vizsgálatai. 

- Műszaki ellenőri tevékenységemet pedig a kivitelezési munkák minősítése és a minőség
biztosítási megbízások teljesítése egészíti ki. 

Szakmai közélet: 
szervezet: funkció: 

Építéstudományi Egyesület Győr-Moson-Sopron m-i csoport vez. tag 
Mérnöki Kamara tartószerkezeti és geotechnikai tagozati tagság, 
Igazságügyi Kamara tagság 

Díjak, szakmai munka elismerése: 
megnevezése: adományozó: 

ÉTE érdemérem Építéstudományi Egyesület 
„Alpár Ignác díj" Építéstudományi Egyesület 

Jelenlegi és múltbeli kamarai tisztségek, tevékenység: 

tagság kezdete: 
1994 
1993 
1996 

évszám: 

2003 
2015 

A 2010 óta veszek részt a Győr-Moson-Sopron Megyei Mérnöki Kamara felügyelőbizottságának 
munkájában és vállalom ezévben is ugyanezen tisztségre való jelöltséget. 

Megválasztásom esetén a kamara eredményes működéséhez a független és objektív értékrend 
képviseletével van módom hozzájárulni. Ezt biztosítja, hogy a szakmai tevékenységem során, 
különösen az igazságügyi műszaki szakértői kirendeléseim kapcsán, részleteiben is volt alkalmam 
megismerni az építőipari beruházások részvevőinek motivációs rendszereit, kötelezettségeit, 
felelősségi viszonyait, így a kamaránk tagságát érintő érdekeltségeket. 

Győr, 2022. 01. 05. 
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