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1. Név: Dr. habil. Andor Krisztián 

2. Születési év, hely: 1974. 10. 19. , Sopron 

3. Végzettség: okl. építész, okl. építőmérnök 

Tudományos fokozatok, szakmai kitüntetések: PhD. 

Nyelvismeret: angol, német, francia, (mindhárom tárgyalási szinten) 

4. Szakterület: 

5. Jelenlegi munkahely (vállalkozás, beosztás) : Soproni Egyetem 

Az elmúlt 10 év munkahelyeinek ismertetése: Soproni Egyetem, Széchenyi Egyetem, 

6. A szakmai tevékenység rövid bemutatása: 

Soproni Egyetem, Műszaki Mechanika és Tartószerkezetek Tanszék, tanszékvezető. 

igazságügyi szakértő épületszerkezetek, építéstechnológia, beruházás, tartószerkezet, 

ingatlan-értékbecslés területeken. 

Széchenyi Egyetem: óraadó oktató. 

Szakképzettsége: műszaki ellenőr, felelős műszaki vezető, építési szakértő , imgatlan

értékbecslő. 

7. Egyéb szakmai szervezetekben, egyesületekben való tevékenység, funkciók: 

MSZT, Szabványosító Bizottság (tag). 

8. Jelenlegi és múltbeli kamarai tisztségek, tevékenység leírása: 

Győr-Moson-Sopron Megyei Mérnöki Kamra elnökségi tag, 

Győr-Moson-Sopron Megyei Mérnöki Kamra Építési Szakcsoport elnöke, 

Magyar Mérnöki Kamara Építési Tagozat elnökségi tag 

9. A 2022-es tisztújítás alkalmával melyik tisztség(ek)re vállal jelöltséget? 

ELNÖK 

10. Megválasztása esetén mivel járulna hozzá a kamara eredményes működéséhez? Mit tart 
lényegesnek az adott tisztség vonatkozásában? Rendelkezésre állás, kommunikációs 
lehetőségek, kapcsolatok: 

A mérnökök képviseletét a társadalomban az MMK látja el. A jövő nagy kihívása, hogy a 
jelenlegi tagság megelégedésére és az új generáció megszólítására is alkalmas módon 
történjen mindez. 



A megyei kamarát egy olyan szervezetté szeretném formálni , ahol a tagság magáénak 
érezheti a szervezetet és hatékony tagjának is tarthatja magát. A tagság régi mumusa a 
túlzott bürokrácia a kamarán belül. A megyei kamarának közvetítői-támogatói szerepével 
kellene segítenie a megyei tagokat az egyedi problémáikban, a kioktató stílust mellőzve. 
Jelenleg a kamara a tagság nagy többsége által kimondva/kimondatlanul „mit kapok a 
tagdíjamért?" hozzáállása és a kamarai tisztségviselőknek ebben cinkos, már-már urizáló , 
illetve azt takargatni látszó viselkedése mentén kialakult alá-fölérendeltségi rendszere 
mentén halad. Ebben mindkét fél felelős; a tagdtjat fizető tag passzív magatartása és a 
társadalmi munkát vállaló tisztségviselői kar által saját nézőpontját erőltető szándék 
ütközése ez. 
Lehetőséget látok ana, hogy jó dolgokat csináljunk a megyei és az országos mérnökséggel 
és elinduljunk egy olyan irányba, aminek a végén a mérnöki becsület és megbecsülés 
visszanyerheti méltó helyét és hírét a társadalomban. Álmom, hogy a Mérnök Úr/Mérnöknő 
megszólítás újra kitüntetett megszólítássá váljon hazánkban. 
Célom a Mérnöki Tanács felállítása, mely az önkormányzati felkérésre, vagy annak 
hiányában önkéntesen véleményt mondana a tudomására jutó város/területfejlesztési 
mérnöki témákról. A műszaki kompetenciák a mérnökök kezében vaimak, nem a 
politikusokéban, így a műszaki igazság is náluk lesz mindig, ami mellett a megyei kamara 
ki tud állni. 

Olyan tervzsűri létrehozása szerepel terveim közt, mely nem csak véleményezi a mérnök 
által elkészített tervdokumentációkat, hanem a láttamozáson kívül a tervdokumentációban 
és a mérnöki szerződésben foglaltak mellett ki is áll. A tagságának megfelelően felkészült 
és kapacitással rendelkező építési jogász támogatását kell bírnia a megyei kamarában. 
Az elnevezésből is fakadó érdekképviselet így megvalósulna. Igazságügyi szakértőként első 
kézből ismerem a mérnököket érő támadások lefolyását a bírósági ügyek mentén; nincsen 
jelenleg a kamrának olyan tanácsadó intézete, ami a tagjainak használható tanácsokat tudna 
adni mérnöki műhibaperek esetére. Ehhez fontos a MISZK karával szorosabbra fogott 
együttműködés megteremtése. 

Mi mérnökök ne csak véleményezzünk terveket/elképzeléseket, hanem előre gondolkodva 
mi alkossunk rövid/közép/hosszútávú mérnöki prograinokat. A kamara ugyancsak fóruma 
lehet az egyes műszaki projektek megvalósításának; a beruházók és műszaki szakemberek 
egymásra találásában kezdeményező, moderátor és infrastrukturális hátteret biztosító 
szerepet vállalhatna a tagság ernyőszervezeteként. Ezek a műszaki projektek 
szakcsoportokon átívelő konkrét projektek megvalósítására összpontosítanának és ki-ki 
saját érdekeltségétől vezérelve, kompetenciáinak függvényében vehetne részt benne. Meg 
kell találnunk, be kell vonnunk azokat az idősebb nagy tapasztalatú, és azokat a fiatalabb 
tenni-és tanulni akaró mérnökeinket, akik tenni szeretnének valamit közösségükért. 
Mindezt nem szembemenve a kamara által hangoztatott mérnökóradíj mértékével, hanem 
azzal egyezően. Véleményem szerint a kamarában összpontosuló projektekre fordított 
mérnökmunkát ennek megfelelően kell díjazni. 

Meg kell erősíteni a szakcsoportokat, pezsgő szakmai életet kell kialakítani bennük, és 
tudáshoz/gyakorlathoz/lehetőségekhez mérten aktívan részt venni az országos szakmai 
tagozati feladatmegoldásokban, ahová akár programjavaslatokkal is lehet fordulni . 
Rendszeresíteni kell (min. negyedévenként) a szakcsoport-vezetőkkel folytatott 
megbeszélést, ahol a szakcsoportok egymás tevékenységét hallva/látva impulzusokhoz 
jutnak saját szakcsoporti életük fejlesztéséhez. Egy-egy ilyen találkozóra mindig meg 



kellene hívni egy-egy országos tagozati elnököt is, szintén a szakcsoporti munka magasabb 
szintre emelésének érdekében. 
Az meggondolatlanul vásárolt, elavult állapotú székhely, melyre a kamara a 30 éve 
megspórolt 70 M Ft-ját elköltötte -mondjuk ki nyíltan- a megyei kamarai székház 
szerepének felvállalására alkalmatlan. 
Az ingatlanberuházásra elköltött, és a fejlesztésére elköltendő , hitelből fedezni tervezett 
pénzt a valódi, fent említett mérnök kamarai feladatokra kell fordítani . 
A kamarai székhelynek olyannak kell lennie, ahová betérő tagjai nem szembesülnek 
parkolási gondokkal, díjakkal, hanem színvonalas környezetben történik, és mindenhol az 
tükröződik vissza, hogy a tagságért van. A kamara székhelyéül egy jó környezetben 
található, kedvezően bérbe vehető , modern irodaházban jobb helyen lenne. 

Széles látókörű, a szakmaiságot átfogóan ismerő elnöksége lett az országos kamarának, aki 
olyan kezdeményezéseket is támogat, melyek új szemléletmóddal állnak a jövő 

kihívásaihoz. 
Ebben a terveim szerint aktívan bekapcsolódna a Gy-M-S Megyei Mérnöki Kamara a 
tagozatok és az országos elnökség szoros együttműködésével. 
A megyei elnökségért indulásban egy „kedvező csillagzat" motivál ; a Gy-M-S Megyei 
Mérnöki Kamara abban a szerencsés helyzetben van, hogy az országos kamara kiváló 
szakmai gárdát eredményező tisztújítását kis időközzel követi , így a megyei kamara is képes 
lehet az országos kamarában történt változásokat követni, és egy olyan, új tisztségviselői 
kan-al csatlakozhat a reformokhoz, melyben nem csak követő , hanem kezdeményezője is 
lehet az új változásoknak. 

Győr, 2022. 02. 07. 

'.'p eredmény7 t érhetünk el A kellő időben és mértékben meghozott döntésekkel 
KÖZÖSEN. 


