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Ha egy zászlóvivő dől ki a sorból, a csapatnak nem szabad megtorpannia, hanem fel kell venni a zászlót és haladni 
tovább a közösen kijelölt úton. Ő zászlóvivő volt, a mérnöki hivatás kemény és következetes harcosa. életútja során 

bármilyen területen is tevékenykedett, mindig mérnök maradt, minden cselekedetével a haza és a társadalom érde-
keit szolgálta. Utolsó és talán legféltettebb alkotása a magyar mérnöki kamara hatékony működésének kialakítása 
volt, amelyet nagy gonddal igyekezett minél jobbá tenni. Ez a feladat vár utódaira is. Emlékét, példáját megőrizzük. 

Nagy Gyula, az MMK elnöke

Diplomata a mérnökök között
Kovács István

kedves Elnök Asszony, kedves Etelka!
Többször hozzákezdtem, hogy elbúcsúzzam Tőled, hiszen két cik-
luson keresztül, nyolc éven át dolgoztam melletted alelnökként, 
megfogalmazásod szerint egyik legközvetlenebb kamarai munka-
társadként. Elolvastam kamarai levelezéseinket, több száz levélvál-
tást, melyek nagy része szűk körű, sok csak 
kettőnk közötti volt. Első nekem címzett le-
veled témája (mint azt követően sokszor) 
„reggeli üzenet BpE-től”, az utolsóé, 2017. 
május 2-án „az utolsó szó jogán”. Együtt-
működésünk felsorolhatatlanul széles te-
rületet ölelt fel. Visszaemlékezésemben 
ezekből ragadok ki néhányat. 
mérnök a politikában címet adtad életrajzi 
könyvednek – mi, tervezőmérnökök büsz-
kék voltunk arra, amit politikus közszerep-
lőként elértél. Elnöki ténykedésed politikai 
ismertségednek, tiszteletednek a kamara 
érdekében kamatoztatott érvényre jutta-
tása volt, többünk megfogalmazása sze-
rint mint „politikus, diplomata a mérnökök 
között”.  ismertséged kivetült a mérnöktár-
sadalomra, lobbierőd sok akadályon áttol-
ta kamarai elképzeléseinket. Felkészülten 
vetted át a kamara vezetését, hihetetlen 
energiával láttál munkához. megszületett az első cselekvési prog-
ram, intenzív szakmai munka kezdődött a kamarában, workshopok 
szerveződtek, kormányzati szervek felkérésére tanulmányokat, 
koncepciókat készítettünk, részt vettünk kormányzati munkabi-
zottságok középtávú fejlesztési elképzeléseinek kidolgozásában, 
véleményeztük, alakítottuk a köztestületünket érintő kormányren-
deletek, törvények egyeztetésre megküldött anyagait.
Első elnöki ciklusod második évében kormányváltás történt. nagy 
reményekkel tekintettünk átszervezett felsőbb kapcsolattartóink-

ra, annál is inkább, mert érezhető, tapintható volt az az elismerő 
tisztelet, mely Téged, s általad a mérnöktársadalmat érte. nehezen 
fogadtam el, hogy a képességeidet jól ismerő kormányzat 2010-
ben jó egy évre „kikért” a kamarától, és az Európai Unió Duna régió 
Stratégiáért felelős kormánybiztosává nevezett ki. A kezdeti lendü-
let megszakadt, mi, alelnökök vittük a kamara napi ügyvezetését, 
de közben kimaradtunk a későbbi éveket meghatározó stratégiai 
döntések véleményezéséből.
nagyon megtisztelő volt, hogy tervezőmérnökeinket érintő kér-

désekben maximálisan támaszkodtál rám, 
mindig kikérted véleményemet, nagy több-
ségükben elfogadtad, s onnantól küzdöttél 
megvalósításukért. Bevontál abba a gon-
dolkodásodba, melyek egytől egyig a mér-
nöki megbecsültség, a mérnöki tudás, a 
mérnöki elismertség fokozására irányul-
tak. Elfogadtad azokat az észrevételeimet, 
melyek ezek eléréséhez nyújtottak javasla-
tokat a napi gyakorlati életből.
már első elnöki ciklusodban megkezdő-
dött a mérnöki díjszámítás megújítása. El-
fogadtad, hogy a tervezőknek nem egysze-
rűen több honoráriumot kell kapni, hanem 
azért megreformált, kiterjesztett mérnöki 
szolgáltatást is kell nyújtaniuk. Ez a téma 
meghatározó volt szakmai együttműködé-
sünkben. 2012-ben elindítottuk a mérnö-
ki díjszámítás és a hozzá tartozó tervezői/
szolgáltatói rendszer kidolgozását. megis-

merted eddigi mérnöki tevékenykedésemet, láttad és elfogadtad: 
ahhoz, hogy ismét (mint a világháború előtt) az európai gyakorlat 
szerint tevékenykedjünk, a tervezésben is rendszerváltozásra van 
szükség. Ezen gondolkodásunk szerencsésen összecsengett az épí-
tészkamara hasonló elképzeléseivel, és szoros, korrekt szakmai 
együttműködés alakult ki testületeink között. nagyban segítette a 
téma kidolgozását, hogy a 2014-ben megújult kormányzat legma-
gasabb szintű vezetői támogatták ezt a tervezői reformot, melyről 
kormányhatározatok is születtek. magam sokat dolgoztam a díj-

Életének 77. évében tragikus hirtelenséggel elhunyt Barsiné Pataky Etelka, a Magyar 
Mérnöki Kamara volt elnöke, aki két cikluson át, 2009-től 2017-ig volt szakmai önkormány-
zatunk meghatározó vezetője. Közvetlen munkatársainak gondolataival emlékezünk rá.

Búcsú a kamara  
elnök asszonyától
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számítás és hozzá tartozó tervezői/szolgáltatói rendszer kidolgo-
zásán, óriási szakmai tagozati támogatással, mely visszajelzés volt 
nekünk: tagjaink is akarják.
Veled is sokat egyeztettem terveinkről, segítettél minél szélesebb 
körű megismertetésükben, magas állami vezetők részvételével és 
támogatásával workshopokat szerveztél a témában. Ennek köszön-
hetően minél többen akartak a lendületben lévő hajóba beszállni, 
és Te úgy ítélted meg, velük könnyebb lesz célba érni.
Volt egy álmod, az építőipari beruházási kódex. érdekes előzményei 
voltak ennek: a kormány 1032/2015. (i. 30.) határozata az építés-
üggyel kapcsolatos társadalompolitikai elképzelések megvalósítá-
sát célzó intézkedésekről és 1731/2013. (X. 11.) határozata a 2014–
2020-as uniós programok lebonyolításának alapelveiről. Előbbi 
kapcsán határozottan felemeltük szavunkat az állami tervezőiro-
dák visszaállítása ellen (félsiker), utóbbi kapcsán megfogalmaztuk 
javaslatainkat az építés-beruházási folyamatok műszaki szereplői-
nek felelősségi és feladatköréről. Ezen javaslatok közül a legfonto-
sabbak: szükséges a tervezést megelőző „előkészítő tervezési fá-
zis”; az engedélyezés előtt be kell vezetni a jóváhagyási tervfázist 
(jelentős siker), nem támogatjuk az engedélyezési terv alapján tör-
ténő vállalkozásba adást (félsiker); ne a legalacsonyabb ár legyen a 
közbeszerzés döntő szempontja (félsiker); szabályozzuk újra a ha-
zai építészeti és mérnöki tervezést (benyújtottuk). A beruházási kó-
dex kapcsán sok új szereplő, sok (egymással is nehezen összeegyez-

tethető) új szempont merült fel. legtöbb vitánk egymás között 
abban volt, hogy belekezdjünk-e beruházási kódexbe, vagy eléged-
jünk meg annak egy szeletével, a tervezési/szolgáltatási rendszer 
és a hozzá tartozó díjszabás befejezésével. mint az idő igazolta, el-
nöki/alelnöki ciklusidőnkbe a beruházási kódex nem fért bele, be-
fejezetlensége a tervezői/szolgáltatói rendszert és díjszámítást is 
megakasztotta. körülbelül egy időben, mandátumunk lejárta előtt 
jó egy évvel határoztuk el, hogy teljes embert kívánó kamarai tevé-
kenységünket befejezzük, Te nem vállalsz több elnöki ciklust, ne-
kem javasoltad, hogy megkezdett munkáimat vigyem végig elnök-
ségi tagként. A kamara tisztújítása után is kapcsolatban maradtunk; 
megtisztelő volt, hogy nemcsak kamarai kérdésekről beszélgettél 
velem, hanem kikérted és elfogadtad javaslatomat a testületen túli 
életed mérnöki kérdéseiben. Több alkalommal hívtál, személyes ta-
lálkozást javasolva, hogy egy kávénál beszéljük meg őket. nagyon 
sajnálom, hogy az én hibámból erre nem került sor. 
kedves Elnök Asszony, szerencsésnek tartom magam, hogy nyolc 
éven át melletted dolgozhattam. Sokat vitatkoztunk, sokszor meg-
győztél, néha én is Téged. közelről láttam, mi mindent akartál, és 
mit tudtál elérni a mérnökök érdekében. kitörölhetetlen fejezetet 
írtál a mérnöki kamara történetébe. nekem mindig Elnök Asszony 
voltál, életedben nem tudtalak másként megszólítani. kedves Etel-
ka, hiányzik nyugodt, kiegyensúlyozott, bölcs véleményed! Emlé-
ked megőrzöm. 

Szubjektív nekrológ 
Molnár László Árpád

Anno a 80-as években szakmai törekvéseink voltak közösek, a 2000-
es években pedig céljaink a mérnökség társadalmi pozícióinak javí-
tásáért. A 80-as években pataky Etelka a BUVÁTi mellett, jómagam 
a FŐmTErV képviseletében dolgoztunk együtt a City Consultban Csi-
kós Jutkával azon meggyőződésünk alapján, hogy a közlekedés- és 
várostervezés csak kéz a kézben járó együttesként lehet teljes. Etel-
ka, túl egy hasonló témájú, nyertes Sankt pölten-i pályázaton, a tő-
le azután is megszokott energiával és felkészültséggel vetette ma-
gát az új tervezési formáció munkájába. Alkotni vágyó lelkesedéssel 
és sikeres munkák örömével érkeztünk meg a század utolsó évtize-
déhez, a világmegváltás, a remény, a jövő ígéretét hordozó napok-
hoz, hetekhez, hónapokhoz. Etelka az új, jobb társadalomért vég-
zett, hajnalig elhúzódó vitáiból, cselekvéseiből nemegyszer csupán 
gyors reggeli zuhannyal felfrissülve folytatta velünk ott, ahol előző 
délután abbahagytuk.
Aztán idővel kiderült, a szakma és a politika – a magával szemben 
elvárt maximalizmus igényével – nem összeegyeztethető. maradt 
inkább a politika, de soha nem a szakpolitika nélkül, soha nem a 
szakmai kötődés feladásával. Szakmai delegációkat fogadva me-
nedzselt bennünket expókormánybiztosként a sevillai világkiál-
lításon, magyarország bécsi nagyköveteként az osztrák főváros 
szakembereivel való találkozáson, uniós parlamenti képviselőként 
Brüsszelben, az Európai parlament ülésén. képviselői munkáját 
amúgy is átszőtte a szakpolitika, szép sikerekkel, európai eredmé-
nyekkel, hazai szakmai szempontok képviseletével. Személyesen 
is, a FŐmTErV vezetőjeként, a privatizáció kemény napjaiban épp-
úgy számíthattam rá, mint tagozati elnökként a közlekedési Tago-
zat munkájának támogatásában, előadások tartásában, találkozá-
sok szervezésében.
miután – éppen egy kemény időszakban – valóságosan és átvitt ér-
telemben is hazatért, lehetett-e alkalmasabb vezetője a hazai mér-
nökségnek, elnöke a magyar mérnöki kamarának, mint az annak új-

raalapításában is részt vállaló, komoly szakmai múlttal, politikai 
beágyazottsággal, nemzetközi tapasztalatokkal, diplomáciai isme-
retekkel és európai gondolkodással rendelkező mérnök asszony? 
Többen – akik a 2000-es év első évtizedének vége felé próbáltunk 
tenni a kamarát akkorra elérő válság, sőt kettészakadás elkerülésé-
ért – nem kevéssé Erdélyi Zsófi „felbujtására”, úgy gondoltuk, hogy 
nem lehet.
Etelka kezdetben távolságtartással fogadta a megkeresést, kétsé-
gei voltak, hogy az akkori szakmai-közéleti hangulatban kell-e a 
mérnökségnek egy politikában is megmerítkezett volt kollégájuk? 
Aggodalma valóságos alapokra épült, de végül győzött a realitás, 
igen, kellett a mérnökségnek. Barsiné pataky Etelka 2009-ben egy 
válságokkal, konfliktusokkal terhelt mérnöki kamarának lett az el-
nöke, és tette a szervezetet elnöksége két ciklusa alatt stabil, mű-
ködőképes szakmai köztestületté. nem viták és nem konfliktusok 
nélkül, nem mindig általános támogatással.
Amikor szakmai pályafutásom általam vállalt megtörése után visz-
szatértem, elnök asszony hívott maga mellé közvetlen munkatár-
sának, de aztán kölcsönös volt a belátás, hogy ez nem szerencsés, 
mert szakmai-közéleti megközelítéseink az azonos célok ellené-
re is eltérőek. Az ő céltudatos, időnként kategorikus megközelíté-
sei és az általam képviselt kooperatívabb megközelítések várható 
konfliktusai ugyanis akár több évtizedes szakmai barátságot épít-
hetnek le. Amikor e különbözőséget, egy országos küldöttgyűlésen 
tapasztaltak hatására, féltően, a mérnök Újságban szóvá tettem, az 
elegáns és visszafogott válasz magáért beszélően minősítette, ér-
tékelte fel íróját, a kamara elnök asszonyát.
Helye volt, és helye van a felértékelésnek. A hazai mérnökség egyik 
meghatározó egyéniségétől, egy kiváló szakembertől és legfőképp 
egy nagyszerű, élete egészében tisztességes embertől búcsúzunk. 
Etelka, nyugodj békében azzal a szemfedővel, hogy sokunkban él a 
meggyőződés, jobb lett Tőled a világ. A mi kis világunk bizonyosan.
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Közfeladatok közelében 
Scharle Péter

A mmk nekrológja az elérhetetlen teljesség tudatában vázolja fel 
egy fáradhatatlan mérnöki munkával töltött élet ívét, eseményeit, 
gazdag termését. már az építőmérnök urbanisztikai kérdések felé 
forduló figyelme kereste azokat a közfeladatokat, amelyekben hoz-
záadott értékek forrása lehet a szakmai tudás és gondolkodásmód 
– Barsiné pataky Etelka számára a rendszerváltoztatás nemzedéki 
ajándék volt. A szó nemes értelmében polgári kultúra értékterem-
tő képviselőjeként vállalhatott szerepeket a közélet megnyíló terei-
ben, a nyugodt erő vonulatához csatlakozva. politikai forgószelek 
sokfelé sodorhatták volna – integritását őrizve hazai és diplomáciai  
küldetéseiben is közfeladatok közelében maradt. nem döntött rosz-
szul. pártok alatt álló szakpolitikusként minden politikai irányzat el-
ismerését és tiszteletét kivívta, kivételes tapasztalatokra tett szert, s 
Brüsszelből hazatérvén jókor választotta elnökévé az mmk tagsága. 
Elnöki tevékenységében a két évtized alatt megszerzett befolyás és 
szerteágazó kapcsolatrendszer tudatos felhasználása nagyvonalú-
sággal és altruizmussal társult. Az autonómiáját felelősen gyakorol-
ni kívánó kamara életében nem ritka konfliktushelyzetekben Etelka 
nem félt az erő alkalmazásától, de elsődleges módszere a tényekkel 
számoló érvelés, hatáselemzés és az ellenfelek túldolgozása volt. 
munkával bizonyította érvei helyességét. Előfordult, hogy tévedett 
– ezt elegánsan ismerte fel és el, néha előbb, mint a vele még vitáz-
ni akaró ellenfelei. Személyes tekintélye fölé helyezte a kamaráét, 
az előbbivel az utóbbit szolgálta. Ezért voltak, akik tartottak tőle. Fi-
gyelmes és tájékozott kedvelője volt a művészeteknek, de a hazai 
közéletben járatos alkuk néhány műfaja iránt nem mutatott érdek-
lődést.  
idestova három évtizeden át láthattam, hol közelebbről, hol távo-
labbról, hogyan dolgozik vezetőként. A mérnöki kamara Egyesület 
alakulásának időszakában kapcsolatunk felhőtlen volt, de aztán 
megterhelte a világkiállítás projektje. Etelka a rendezvény hasz-
nossága és lehetségessége iránti feltétlen elkötelezettséggel küz-
dött a megvalósításért, engem a hazai infrastruktúra elégtelensé-
gének tudatával és a hajszolt fejlesztés adósságszolgálati terheinek 
ismeretével járó felelősség a szándéktól való elállás mellett érve-
lőkhöz „tántorított”. Kazatsay Zoltán a megmondhatója, hogy milyen 
korrekt, bizalomra épülő együttműködésre voltunk képesek még 
ebben az időszakban is. Bár nem ugyanazért, mindhárman meg-
könnyebbültünk, amikor a politikai döntés levette a napirendről a 
projektet. 
Bécsi és brüsszeli szolgálata idején is találkoztunk néha. A kama-
rában azok közé tartoztam, akik 2009-ben megválasztása mellett 
érveltek. láthattam a teljesítményeit, és azt gondoltam, hogy a ka-
mara életének következő időszakában rá van szükségünk, az ő éle-
tében pedig éppen esedékes lehet a körvonalazódó elnöki feladat. 
A tennivalók és a felkészültség összhangjával elérhető jó teljesít-
ményhez ugyanis szükség van olyan ismeretekre, amelyeket a mér-
nök (legyen bár urbanista) nem az egyetemen, hanem a gyakorlat-
ban szerezhet meg, és ő ezeket birtokolja. Sokan és elegen voltunk, 
akik úgy vélték, vele jó kézbe kerül a kamara vezetése.
nem kellett csalódnunk. Etelka barátságos, de kemény követel-
ményeket támasztó vezetőként várta el munkatársaitól a feltétlen 
szakszerűséget. Alig akadt olyan feladat, amelynek ne akarta és tud-
ta volna átlátni a részleteit, elsősorban azért, hogy elvárásai arány-
ban állhassanak a tennivalóval (másodsorban azért, hogy tarthas-
sa a hátát a csapata által végzett munkáért). Volt mersze fáradtnak 
mutatkozni, a kamara elnökségében szavazásra bocsátani olyan 
javaslatokat is, amelyekben borítékolhatóan kisebbségben ma-

radt. A kamarai nekrológ futólag említi a „számos törésvonal men-
tén megosztott köztestületet” – Etelka vállalta a szembenézést a 
megosztottsággal. Törekedett arra, hogy okai váljanak láthatóvá, 
tisztázódjanak a mérnökökhöz méltó, tárgyilagos, kisebbségi állás-
pontok iránt is méltányos, tisztelettel folytatott vitákban. Dolgozott 
a felszámolásukon – mintha Európában lennénk.
Tudta, hogy ennek a vezetési stílusnak a hazai hivatásrendi kamarák 
munkakultúrájában nincsenek erős hagyományai. munkatársakra 
van szükség a vezetés területi, szakági és titkársági szervezeteinek 
minden szintjén, akik az előkészítéstől a folyamatos működtetésig 
képesek és elkötelezettek a köztestület szolgálatára. Hitt abban, 
hogy a kamara társadalmi tekintélyét nem (csak) tiltakozó vagy 
támogató nyilatkozatok kiadásával, hanem a mérnöki tevékeny-
ség szabályozását és igazgatását megalapozó és gyakorló kama-
rai munkával lehet fenntartani és növelni. Az időben és kapcsolat-
rendszerben közvetlenebb érdekérvényesítési mechanizmusokhoz 
szokott mérnök kételkedhet abban, hogy vállalni kell-e ennek a hit-
nek a létszám- és költségvonzatait. Etelka mindenesetre megkeres-
te, megtalálta és megbecsülte azokat a munkatársakat – főtitkártól 
ügyintézőkig –, akik ebben a meggyőződésben igazodtak munka-
tempójához. nem volt könnyű dolguk – az idő azonban igazolni lát-
szik a kétciklusnyi időre kiterjedő program helyességét. 
nem hiszem, hogy Etelka pótolható, de ő maga sem gondolt arra, 
hogy pótolni kellene, amikor tavaly elbúcsúzott tőlünk. Olyan mun-
kát vállalt, amilyenre más nem lett volna képes – és a munka dereka-
san el lett végezve. jó, hogy a Teremtő megadta neki ennek a tény-
nek az átélését, mi pedig, munkatársai, tagtársai, örülhetünk annak, 
hogy ki tudtuk fejezni érte elismerésünket és köszönetünket.
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Szakma és politika 
 Zalavári István

nem voltam tagja annak a körnek, akik kitalálták, hogy politikai 
pályája zárásakor őt jelöljük a kamara elnökének, de felismertem, 
a kamara túlélésének záloga egy olyan mérnök lehet, aki politikai 
tapasztalatokkal felvértezve szakmapolitikát tud végrehajtani, s 
annak ellenére álltam a kezdeményezés mellé és kampányoltam 
megválasztása mellett, hogy politikai beállítódásunk teljesen kü-
lönböző volt. 
A Veszprém megyei mérnöki kamara elnökeként megválasztása óta 
szoros, sokszor napi kapcsolatban álltunk. jó politikusként gyorsan 
felmérte, hogy kitől számíthat tevőleges támogatásra, és élt is ez-
zel. Elnök kollégáim vetették a szememre, hogy nem tudok nemet 
mondani, ezért vagyok tele kamarai tennivalókkal, de az igazság 
az, hogy olyan ügyekkel, szakmai kezdeményezésekkel talált meg, 
amelyek nekem is fontosak voltak. Ezek hatása a szakmai közélet-
ben zajló viták tanulsága szerint a mai napig is tart.
megválasztása előtt a kamarában zűrzavaros helyzet uralkodott. 
Civakodtunk egymással – területi kamarák és a szakmai tagozatok, 
szektásodási kezdeményezések indultak, Területi Elnökök Tanácsa 
alakult, majd erre válaszul Tagozati Elnökök Tanácsa szerveződött. 
nem egyik napról a másikra, de rendet és békét teremtett a kamará-
ban, amelyet új alapszabály rögzített. gazdaságilag talpra állította 
a szervezetet az átalányfinanszírozásról a feladatalapú finanszíro-
zásra való áttéréssel, és amikor újra békétlenség ütötte fel a fejét, 
kemény kézzel tartotta a gyeplőt. Ez volt az alapja a szakmapolitika 
kamarai élet súlypontjába helyezésének.
rengeteget tanultam tőle. Ő, aki a politikából jött, tudta, hogy a 
nyilvánosság, a média figyelmének fenntartása létfontosságú 
egy szervezet megítélése szempontjából. Először megmosolyog-
tuk, amikor országosan egyeztetett időpontban sajtóreggelit tar-
tottunk a helyi média számára, de kiderült, hogy ha van monda-
nivalónk, akkor az üzenet átmegy. Ennek hatására fogalmazódott 
meg alapelvként, hogy a kamara társadalmi megítélése akkor tud 
megváltozni, ha helyben megismertetjük az emberekkel a mérnö-
ki munkát, és eredményeit kézzelfoghatóvá tesszük. Hasonlóan ne-
hezen intézményesültek a workshopok, pedig munkamódszerként, 
a kamarai kollektív tudás érvényesülési formájaként formabontó és 
jelentős újítást hoztak.
Első ciklusa kezdetekor ajánlottam fel, hogy segítek a kamara nem-
zetközi kapcsolatainak ápolásában. Vállaltam, hogy a német nyelv-
területen, ahová munkám is kötött, képviselem a kamarát. jó érzés 
volt látni a tiszteletet és megbecsülést, ahogy egykori kollégái, pél-
dául a müncheni konzul vagy a berlini kulturális attasé elénk jöttek, 
kivittek a repülőtérre, és gondoskodtak rólunk. Sokat köszönhetek 
ezeknek a közös utazásoknak – nemcsak élményeket, mint a Bran-
denburgi kapu éjszakai látványát, de személyes kapcsolatokat is. 
Számos európai kamarai vezetőt ismerhettem meg. Több olyan 
előadást hallhattam Stuttgartban, münchenben, amelyek kitekin-
tést nyújtottak Európára, munícióval láttak el a mérnöki és kama-
rai munkában, és megtapasztalhattam azt a légkört, tudásszintet 
is, ahová szeretnénk felzárkózni. 
kiemelkedő pillanat volt közös utazásink sorában, amikor az ECEC 
elnökének felterjesztésére, a ii. Európai mérnöknapon ő vehette át 
Brüsszelben az Európai mérnökszervezetek Szövetségének díját, az 
ECEC medalt.
Voltak közös kudarcaink is, amiket nem is mindig tudtunk fel-
dolgozni. ilyen volt a Vállalkozói kollégium létrehozása, vagy 
a Tanácsadó mérnökök Szövetségével fenntartott kapcsolat 
rendbetétele. kudarcos történet a kormányzati kapcsolattar-
tás, a politikai egyeztetések terepe is, amelybe csak egy-egy 

olyan apró siker, mint a jóváhagyási terv fogalmának becsempészé-
se hozott némi sikerélményt. Villámhárítónk volt ő, így a kormány-
zati diktátumok csak nagy ritkán értek le hozzánk.
közös munkánk legfontosabb területe a HOAi honosítása, majd en-
nek folytatásaként a beruházási kódex létrehozása volt. A német 
HOAi magyarítását hat éve kezdtük meg. kezdeményezésünk egy-
beesett a kormányzati szándékkal, a nagyberuházások lebonyolí-
tási rendjének rendbetételével. Sajnos a szakmai közélet nem volt 
vevő erre, és annak ellenére, hogy ezt építész és mérnöki belügy-
ként a kormányzat is támogatta, sikerült parkolópályára állítani ja-
vaslatunkat. A beruházási folyamat átformálása, egy új beruházási 
kódex felállítása pedig annak ellenére lett kudarcos történet, hogy 
nemzetközi példák bemutatásával sikerült feltárni a problémák 
gyökerét, és kiutat mutatni.
A kudarc fontos tényezője volt, hogy a fejlődés, például a Bim elter-
jedése az erre fordított hat év alatt nagyrészt meghaladta és átír-
ta az általunk javasolt megoldásokat. Úgy érzem, döntésében, mi-
szerint nem indult újra az elnökségért, nagy szerepet játszhatott az 
egyre ellenségesebbé váló szakmai közeg. nem érezte át, hogy ta-
pasztalataira, kapcsolataira nagyobb szükség volna, mint bármikor. 
Távozását azzal indokolta, hogy az alapítók elvégezték dolgukat, s 
most egy új nemzedéknek kell megküzdeni a saját kamarájáért.
A tavaszi tisztújítás után Etelka hiánya szeptemberben tűnt fel iga-
zán. Elmaradtak a hívásai, kevesebbet csörgött a telefon, nem gyűl-
tek az egyeztetési határidők. nem ehhez voltunk szokva. Hallatlan 
munkabírással kemény tempót diktált. Ha egy problémát meg akart 
oldani, akár hólapátolás közben telefonálva is végig kellett beszél-
nünk a kérdéseket. legendás volt az egyik veszprémi mérnökbálon 
éjfél után tartott elnökségi ülése, ahol legnagyobb sajnálatára már 
csak kettőnkkel, alelnökünkkel és velem tudott tárgyalni.
lelkiismeret-furdalással emlékszem vissza utolsó beszélgetésünk-
re, amikor megígértem, hogy keresni fogom, hívom majd – amit az-
tán a napi hajsza felülírt. pedig szívesen jött, ha hívtuk, sűrű prog-
ramja ellenére is többször szakított időt, hogy eljöjjön hozzánk, 
találkozzon tagjainkkal.
magára maradt, és mi is. 
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Szakma, köztestület, személyiség 
 Zarándy Pál

szakma 
Elnök asszony mérnök volt. Büszke volt erre. gondolkodását meg-
határozta a szakmaiság igénye és tisztelete, minden műszaki terü-
let irányában. Európai politikai élményei miatt is tisztában volt az-
zal, hogy az energetika a politika érdeklődésének középpontjában 
álló ügy. Elnökké választásával kezdődően, folyamatosan töreke-
dett arra, hogy megtalálja és érvényre juttassa a kamara szerepét 
az energiapolitikai térben.
nem volt energetikai szakember, ezért keresett olyan kollégákat, 
akikről feltételezte, hogy ismereteik, áttekintőképességük, iparági 
kapcsolataik révén segítenek értelmezni a külvilág (EU, hazai ener-
giapolitika, műszaki fejlődés) felől érkező hatásokat, egyúttal segí-
tenek kialakítani a célszerű kamarai válaszokat is. megtisztelt azzal, 
hogy bevont ebbe az informális tanácsadói körbe. gyakran került 
sor szellemileg izgalmas, érdekes beszélgetésekre, vitákra. Termé-
szetesen nem mindig értettünk egyet, hiszen más volt a szakmai 
hátterünk, másként közelítettünk meg egyes kérdéseket. éppen 
ezért igényelte közreműködésünket. Az „igényelte” impulzív alka-
tának ismeretében, nem meglepő módon határozott ösztökélést je-
lentett a gyors cselekvésre.
A teljesség igénye nélkül, emlékeztetőül, megemlítek néhány 
energetikai témát, amelyekkel elnök asszony kezdeményezésé-
re, fokozott érdeklődése mellett foglalkoztunk, még mielőtt azok 
a formális kamarai döntések „darálójába” jutottak volna. más szak-
területek képviselői még bőségesebb felsorolásokkal bővíthetnék 
azon szakmai ügyek sorát, amelyekben személyes odaadással vett 
részt.
Fontosnak tartotta, hogy a hazai mérnökök, köztük az energetiku-
sok időben tájékozódjanak azokról az Európai parlamentben és a 
Bizottságban történő kezdeményezésekről, amelyek később di-
rektívákban és átültetési kötelezettségekben testesülnek meg. 
kezdeményezte a szakmai-tudományos egyesületek és a kamara 
együttműködését, esetünkben ez a magyar Elektrotechnikai Egye-
sület (mEE), az Energiagazdálkodási Tudományos Egyesület (ETE) és 
a magyar Energetikai Társaságot (mET) jelenti. Szimpátiával és tá-
mogatóan fordult a mET ifjúsági Tagozatának akciói felé. Az EU fe-
lől jövő impulzusok hatására 2010–2011-ben tagozatok közti mun-
kacsoport szervezésével kezdeményezte a közlekedésenergetika 
bevonását az energetikai gondolkodásba. (A kőolajszármazékok 
kiváltása más energiahordozókkal.) A kamara ennek szellemé-
ben szólt hozzá a nemzeti Energiastratégia vitájához (2011), majd 
az Európai Unió Tiszta közlekedés csomagjához (nFm-egyeztetés 
keretében, 2013). A közlekedésenergetikához tartozik még, hogy 
2014-ben, részben az ngm kérésére egy, az akkor még csak for-
málódó jedlik-terv megalapozására szolgáló tanulmány megírá-
sát kérte egy tagozatközi munkacsoporttól, amelynek tárgya a 
villamos autózás magyarországi infrastruktúrája volt. 2011-ben 
érdeklődéssel figyelt és támogatott egy, a Szilárdásvány-bányá-
szati Tagozat által kezdeményezett állásfoglalást a magyarorszá-
gi ásványvagyonnal való felelős gazdálkodásról. magyarország 
V4-elnöksége idején, 2012-ben, nagy energetikai V4-konferenci-
át szervezett. Sokat foglakozott azzal, hogy az Európai Unió ener-
giahatékonysági irányelvnek a hazai jogrendszerbe való átültetése 
során a kamara érvényesíthesse szakmai szempontjait és a szak-
magyakorlók érdekeit. Osztva az energetikai szakemberek több-
ségének véleményét, híve volt a nukleáris energetika hosszú tá-
vú hazai fenntartásának, így a paks ii. projektnek is. Feladatának 
a magyar mérnöktársadalom felkészítését, minél nagyobb arányú 
részvétele elősegítését tartotta. 

köztestület
A kamara köztestületként, felelősségét és lehetőségeit tekintve sa-
játos helyzetben van a szakmaiságot illetően: amikor szakmai kér-
désben megnyilatkozik, nem rendelkezik az önkéntes tagságon 
alapuló szakmai civil szervezetek szabadságával, ugyanakkor több, 
törvény adta lehetősége van kormányzati előterjesztések, straté-
giák véleményezésére. Elnök asszony politikai, diplomácia tapasz-
talatai és vezetői döntési határozottsága sokat segítettek abban, 
hogy egyensúlyozzon a szakmai megnyilvánulások iránti készteté-
sek és a köztestületi felelősségből eredő korlátok között.
„mi mérnökök”, „nálunk van a tudás”, mondjuk – és mondta ő is – 
gyakran. konkrét szakmai kérdésekben azonban a kamara nem 
testesít meg a gazdálkodó szervezetekéhez (tervezőirodák, ta-
nácsadó cégek stb.) hasonló szervezeti tudást. Elnök asszony elvi 
álláspontja volt, amihez következetesen ragaszkodott, hogy a ka-
mara nem is léphet fel a piaci szereplők versenytársaként. De még-
is, alkalmanként szükség van a szakmaiság dokumentumokban, 
állásfoglalásokban megjelenítésére. Vezetői képességeivel, kariz-
májával élt, amikor környezetét önkéntes cselekvésre, „munkára” 
késztette annak érdekében, hogy előálljanak a megfelelő minő-
ségű, vállalható állásfoglalások, testületi vélemények. A lendü-
let továbbadásában gyakran voltunk sikertelenek, amikor is több 
szakember bevonására lett volna szükség. Ez a köztestületi szak-
mai munka egyik korlátja: a közreműködés önkéntes. Elkötelezett-
sége, fáradhatatlansága és személyes meggyőző ereje vitte előre 
mégis az ügyeket.
Diplomáciai tapasztalataira és arányérzékére kellett támaszkodnia 
akkor, amikor egyes, a kamarán belülről jövő állásfoglalás-terveze-
teket, szakmai anyagokat állított le vagy nyesegetett vissza, mert 
azok színvonala nem volt megfelelő, vagy mondanivalójuk nem fe-
let meg a kamara köztestületi jellegének, a kamara érdekeinek. Tu-
dott határozott nemet is mondani.

személyiség
kivételes munkabírással és összpontosító képességgel rendelke-
zett. A végzettségétől szakmailag távoli energetikai kérdésekről 
tartott beszélgetésekre is felkészült és nyitottan, értően fogad-
ta érveinket. Energiáját, meggyőző-mozgósító képességét gyak-
ran használta arra, hogy kimozdítson minket szellemi komfortzó-
nánkból, középszerűségünkből. kudarcként élte meg, amikor nem 
sikerült. igényelte és elismerte a minőséget. Ezt megtapasztaltuk 
fellépésének – minden öncélú, mögöttes tartalom nélküli, maga-
mutogatástól mentes – határozottságában és eleganciájában. ér-
tékelte a munkát, a tudást, a teljesítményt. nyelveket tanult meg, 
természetes közege volt a – talán konzervatívnak nevezhető – pol-
gári kultúra.
korosztályunk közös élménye volt egy háború utáni Európa („nyu-
gat”) – idealizált – képe, amit azonosítottunk a teljesítményt, minő-
séget, műveltséget, demokráciát magában foglaló, polgári érték-
renddel. Ezt ő személyiségében magas szinten testesítette meg. 
Haza- és magyarságszeretete magától értetődő volt. 
idealizált Európa-képünk, midőn leomlottak a határok és szembe-
sültünk a valósággal, fokozatosan elhalványult. Úgy tetszik, Európa, 
a mi Európánk a maga valóságában is, szemünk láttára esik szét, vá-
lik történelmi epizóddá. 
korszerűtlenné válnának a Barsiné pataky Etelka személyiségében 
megtestesült értékek és erények? Talán mégsem. Bízzunk abban, 
hogy lesznek, akik példaképnek tekintik.
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1941. szeptember 15-én született Budapesten. 1959-ben érettségizett a budapesti 
Veres Pálné Gimnáziumban, majd ugyanebben az évben felvételt nyert a budapesti 
Építőipari és Közlekedési Műszaki Egyetemre, ahol építőmérnöki diplomát szerzett. 
1964-ben a Budapesti Városépítési Tervező Vállalat (BUVÁTI) munkatársa lett, eköz-
ben pedig urbanisztikai szakmérnöki másoddiplomát szerzett. Városfejlesztő mér-
nökként számos hazai és külföldi tervpályázaton ért el sikereket, 1972 őszétől más-
fél évig ösztöndíjasként a Hamburgi Városi Építési Hivatalnál dolgozott.
1988–89-ben több mérnöktársával együtt kezdeményezte a mérnöki kamara életre 
hívását, amely ekkor még egyesületként kezdte meg működését. Ez volt első köz-
életi tevékenysége, melyet számos feladat és tisztség követett. Mindezek során mér-
nöki tudására támaszkodva, következetesen, szilárd meggyőződéssel és értékrend-
jével példát mutatva igyekezett a rá bízott feladatot elvégezni. Tevékenységét mindig 
a mérnöktársadalom érdekében, a mérnökök szolgálatában végezte.
1990–1992 között megtapasztalta az önkormányzati működést, mint a Fővárosi 
Közgyűlés Városrendezési Bizottságának elnöke. 1992–1994 között az expó főbiz-
tosaként a tervezett nagyberuházásokért felelt, azok szervezésétől a tendereztetésig 
és az építésig bezárólag. 1994–1998 között négy éven keresztül parlamenti képvi-
selő volt. Ebből az időszakból mindig büszkén emlékezett vissza arra, hogy a sze-
mélyes munkájának is köszönhetően a mérnöki kamaráról szóló törvény tárgyalása 
során sikerült elérni az összes parlamenti frakció megállapodását, így a törvényja-
vaslatot az Országgyűlés valamennyi képviselőcsoport támogatásával, 316 igen sza-
vazattal, ellenszavazat nélkül, egy tartózkodással fogadta el.
2000–2003 között Ausztriában nagykövetként képviselte Magyarországot. Diplo-
mataként sem feledkezett meg a hazai mérnökségről, és ez idő alatt alakított ki ak-
tív kapcsolatokat az osztrák mérnöki kamarával. 2004-től 2009-ig az Európai Par-
lament képviselőjeként, a Közlekedési és Idegenforgalmi, valamint az Ipari, Kutatási 
és Energiaügyi Bizottság tagjaként többször is volt módja és lehetősége a mérnöki 
szakma, ezen belül a magyar mérnökök képviseletére. Képviselőként jelentéstevője 
volt az európai műholdas rádiónavigációs programoknak (EGNOS és Galileo) és a 
„Tartsuk mozgásban Európát! – Fenntartható mobilitás” programnak.
2009. május 16-án megválasztották a Magyar Mérnöki Kamara elnökévé, majd 
az első négyéves ciklus eredményei alapján 2013-ban a küldöttek nagy többség-
gel további négy évre bizalmat szavaztak a munkájának. Eközben 2010 júliusában 
kinevezték az Európai Unió Duna Makroregionális Stratégiáért felelős kormánybiz-
tosnak. A Duna-stratégia tizenegy különböző területen – az egészséges ivóvíz vé-
delmétől, az árvízvédelemtől a megújuló energiákon és a turizmuson keresztül a ku-
tatás-fejlesztés és a kisvállalkozók közötti kapcsolatok építéséig bezárólag – célozta 
meg a regionális együttműködést. A vezetése alatt kidolgozott és a 2011. évi ma-
gyar soros elnökség időszaka alatt elfogadott Duna-stratégia alapgondolatát két 
alapvető megközelítés határozta meg: első célként az élhető Duna mentét, míg má-
sodik célként a fejlődő és gazdagodó Duna-régiót tűzte ki a stratégia.
Kamarai elnöki tevékenységének egyik legfontosabb eredménye, hogy a számos tö-
résvonal mentén megosztott köztestületet egy egységes, erős kamarává tudta for-
málni, amely  tagjainak a tudására építve a mérnökség értékes szakmai közösségévé 
és a változó körülményekre mindig reagálni képes, rugalmas szervezetté tudott válni.

Ehhez szükség volt egy új alapszabály megalkotására és elfogadtatására, fel kellett 
állítani az egyeztetések új rendjét, többek között a választmány és a küldöttgyűlések 
eljárási szabályait, ami a korábbi vitákat mederbe terelte. A 2010-ben elfogadott új 
alapszabály kisebb módosításokkal a mai napig érvényben van, és mint a kamara 
„alkotmánya” kiállta az idők próbáját. A kamara működésében bevezette továbbá a 
négypilléres éves cselekvési tervet, amelyről az országos kamara elnöksége az évi 
rendszeres küldöttgyűlésen számol be. Nagy változás volt ez a kamara életében, 
mert a munkában az eseményeket követő rendszerről kellett átállnia a szervezet-
nek egy országosan egyeztetett, a prioritást élvező feladatokra vonatkozó, kezde-
ményező rendszerre.
Mindezzel párhuzamosan egyik első elnöki feladata a kamara költségvetésének 
szanálása és a költségvetés szerkezetének átalakítása volt. Az általa hozott szemlé-
letváltásnak köszönhetően a kamara az átalányfinanszírozásról áttért a feladatalapú 
finanszírozásra, amelynek alapján minden pénzeszköz feladathoz kapcsolt, nyomon 
követhető lett. Az új szerkezet az évek során meghozta a várt eredményeket: má-
ra a kamara megfelelő tartalékkal és költségvetésében a cselekvési programban 
meghatározott feladatok elvégzéséhez szükséges forrásokkal minden évben rendel-
kezik. Ennek köszönhető például, hogy a szakmai tagozati pályázati rendszer a ka-
marai tagok számára a munkavégzésükhöz használható, hasznos információkat, se-
gédleteket, kiadványokat képes szolgáltatni évről évre.
Elnökségének időszakára esett az építésüggyel kapcsolatos jogszabályok legutób-
bi reformja, amely során a kamara a legtöbb kérdésben sikeresen tudta képviselni 
a mérnökök érdekeit, és meg tudta védeni a korábban elért eredményeket. Az új 
rendeletek megalkotása során sikerült elérni, hogy a mérnökök továbbképzési rend-
szerének kialakításában nagyobb szabadságot kapjon a kamara. Ezzel kapcsolat-
ban azt vallotta, hogy a továbbképzés minden európai mérnökszervezet legfonto-
sabb tevékenysége, és a kamara feladata és kötelessége, hogy biztosítsa a szakmai 
tudás megújításának lehetőségét és elősegítse a mérnök versenyképességét.
Vezetésével a kamara számos más, a mérnökök munkáját érintő jogszabály véle-
ményezésében is részt vett. Sikeresen szólalt fel például a tervezői feladatok álla-
mosítása ellen, és jelentős eredményeket ért el az új hazai közbeszerzési törvény 
kidolgozása során is. Így került be a törvénybe a tervezőmérnöki szolgáltatások 
körében a kizárólag áralapú értékelés tilalma, a tervezés és kivitelezés egységes 
kiírásának kivételessége és a referenciák vizsgálatánál a műszaki egyenértékűség 
bevezetése. Elnökként támogatta és aktívan képviselte az új építészeti és mérnöki 
szolgáltatási rendszer és a kapcsolódó ajánlott díjszabás elfogadását és bevezeté-
sét – ezek befejezése az elhúzódó kormányzati egyeztetések miatt már a kamara 
új elnökségének feladata.
2010-től kezdve folyamatosan, több lépcsőben megújította a kamara tájékoztató és 
kommunikációs eszközeit. Megújult a Mérnök Újság és a honlap, elindult a kamara 
Facebook-oldala és hírlevele, miközben az e-Mérnök rendszer és az elektronikus 
vizsgáztatás bevezetésével a kamara a feladatai ellátása során is át tudott állni egy 
hatékonyabb, korszerűbb működési formára. Mindezzel egy időben számos új ka-
marai szolgáltatás bevezetése is a nevéhez fűződik, mint például a mérnökigazol-
vány, a mérnökkereső, a portfólióoldal, de szintén az elnöksége alatt indult el a ka-
mara saját jogsegélyszolgálata is.
A 2017. május 6-án tartott tisztújító küldöttgyűlésen túlzás nélkül állíthatta: veze-
tésével a kamara elnöksége elvégezte a kitűzött feladatokat. Munkáját a küldöt-
tek felállva, vastapssal köszönték meg. Nem sokkal korábban, a köztestület meg-
alakulásának huszadik évfordulója alkalmából megjelent kiadvány bevezetőjében 
Barsiné Pataky Etelka a következőket írta: „A Magyar Mérnöki Kamara megalaku-
lásának huszadik évfordulóján ünnepeljük a testületet alkotó mérnököket és azt 
a kollektív tudást, amelyet a nemzedékek átadnak egymásnak. A kamara ismét 
tisztújítás előtt áll. Lassan elköszön az a nemzedék, amely megalapította a köztes-
tületet, és elbúcsúztatjuk azokat a kollégákat, akik már nem lehetnek közöttünk. 
A következő generáció tagjainak feladata, hogy továbbvigyék és egyben megha-
tározzák, milyen legyen az a szakmai szervezet, amelyhez tartozni szeretnének.” 
Bízunk benne, hogy mi, akik itt maradunk és folytatjuk, továbbvisszük a kamarai 
munkát, méltók tudunk lenni a feladatra, és tovább tudunk menni az elnök asz-
szony által megkezdett úton. Nehéz és fájdalmas utazás ez, tudva, hogy Ő már 
nem jöhet velünk.
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