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A Fejér Megyei Mérnöki Kamara Elnöksége a 2021. február 5-i elektronikus szavazásán 
(jegyzőkönyv mellékletben) határozatával elfogadta, hogy Zielinszky Szilárd díjra javasolja 

 
TÓTH JÓZSEF TIBOR (07-0012) 

 
urat, területi kamaránk hosszú évekig volt alelnökét. Az Elnökség ezzel immár 5. alkalommal 
(2017., 2018., 2019. és 2020.) támogatta az előterjesztést. 

 
Tóth Tibor (Dunaújváros Vak Bottyán utca 7. sz. alatti lakos, an. Stadler Edit Anna, szül. Szek-

szárd, 1954. 08. 23.) területi kamaránk alapító tagja, és az alapítás óta annak egyik vezetője, 

alelnöke, egyúttal a Dunaújvárosban és környékén élő műszaki szakemberek szakmai érdek-
képviseletének ellátója. 

 
Az 1989-ben létrejött Mérnök Kamara Egyesület két csoportban kezdte meg tevékenységét. 
A Dunaúj- város-i csoport vezetésébe már bekerült Tibor is. Rövid időn belül egyesült a két 
csoport, és így jött létre az Egyesület Fejér megyei csoportja, melynek társelnöke lett. Amikor 
a törvény lehetővé tette, 1996. november 8-án létrejött a Fejér Megyei Mérnöki Kamara, 
mely alelnökévé választotta. Ezt a következő ciklusokban még négy alkalommal megerősí-
tette a Tag/Küldöttgyűlés ebben a tisztségében. 

 
Tóth Tibor acélszerkezeti üzemmérnöki oklevelet 1976-ben kapta a Nehézipari Műszaki Egye-
tem Főiskolai Karán, Dunaújvárosban, majd okleveles építőmérnök, diplomáját 1986-ban 
szerezte a Budapesti Műszaki Egyetem Építőmérnöki Karon. Munkahelyei a Tolna Megyei 
ÁÉV (műszaki előkészítő), Duna- újvárosi Tervezőiroda (statikus tervező, csoportvezető). 
1991-től a Tét 91 Kft (ill. jogelődje) ügyvezető tulajdonosa. Itt is továbbra is statikus irányító 
tervező a fő munkafeladata. Közben 1987-89 között fő- iskolai adjunktusként óraadó volt a 
NME Dunaújvárosi Főiskolájában. 

 
Kamarai jogosultságai: tartószerkezeti vezető tervező (1987, majd 1999), építésügyi szakértő 
(1995), tartószerkezeti szakértő (2000), hídszerkezeti tervező (2008), geotechnikai tervező 
(2010), tartószerkezeti tervellenőr (2010). 

 
Jelentősebb tervezési feladatai: Dunai Vasmű kohó vasúti híd megerősítése, több vidámpark 
mozgó szerkezeteinek szakértése, Ferroste daruzott ipari csarnok tervezése, ALCOA-Köfém 
DURABright acél csarnok tervezése, ferdekábeles tetőszerkezet tervezése, gyártmányterve-
zés, koordináció, stb. Munkái közül kiemelkedik a Dunaújvárosi Stadion dongafedésének ter-
vezése. 

 
Mint a felsorolásból is látható igen sok szálon kötődik lakhelye fejlesztésére irányuló mun-
káival is városához. 

 
A Kamaránkon belül alelnökként a legfontosabb feladata a tagság jelentős részét kitevő ré-
gióban a Kollégák összefogása, szakmai érdekképviseletük érvényesítése. Vállalkozása irodá-
jában állandó ügyeleti formában segíti a környéken élők kamarai ügyintézését. Állandó 
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képviselőként közreműködött, illetve közreműködik a város és környéke fejlesztési terveinek 
készítésében, azok véleményezésében. Közvetlenül vagy munkatársai bevonásával támo-
gatja az építésfelügyeleti ellenőrzések végrehajtását. Jó kapcsolatot alakított ki, és Kamaránk 
képviselőjeként rendszeres résztvevője a ma már Dunaújvárosi Egyetem néven működő in-
tézmény rendezvényeinek. 

 
Megalakulása óta megszűnésééig tagja volt a Fejér Megyei Építőipari Nívódíj Bíráló Bizottsá-
gának, itt is elsődlegesen a város és környékén javasolható létesítmények felkutatásában és 
előterjesztésében jeleskedett, valamint több létesítménynek bíráló előterjesztője is volt. 
Mindezzel elősegítette, hogy ez egyébként kevésbé ismert régió kiemelkedő alkotásai meg-
ismerésre kerülhessenek. Így sikerrel közreműködött a Dunaújvárosi Főiskola felújítása utáni 
állapot kiértékelésében és díjazásába, valamint a Dunaújváros-i Evangélikus Templom hely-
színi szemléjében és minősítésében is és bírálatában is. 

 
Miután megvált az Elnökségben betöltött feladatától, a tartószerkezeti szakcsoport veze-
tőségének lett a tagja, ahol a beérkező jogosultsági kérelmek elbírálásában, valamint az 
éves továbbképzési tervek összeállításában vesz részt aktívan. 

 
Mindezek alapján kérjük, hogy Elnök Urat, támogassa Tóth József Tibor kitüntetését. 

 
 
 

Tisztelettel: Székesfehérvár, 2021. 02. 17. 

/Dr. h.c. Dr. Szepes András József/ 
elnök 

 

 


