
2017. évi Taggyűlési Jegyzőkönyv 

Készült a Győr-Moson-Sopron Megyei Mérnöki Kamara 2017. április 20-án 1330 órai 

kezdettel megtartott határozatképes taggyűléséről. 

A taggyűlés helyszíne: Győr Megyei Jogú Város Polgánnesteri Hivatal Díszterme (9021 Győr, 

Városház tér 1 . ) 

A taggyűlésen megjelenteket a jelenléti ív tünteti fel. A jelenléti ív a jegyzőkönyv melléklete. 

A Győr-Moson-Sopron Megyei Mérnöki Kamara Elnöksége a taggyűlést 2017. április 4. napján kelt 

meghívóval szabályszerűen összehívta. A tervező- és szakértő mérnökök, valamint építészek 

szakmai kamaráiról szóló 1996. évi LVIII. törvény 5.§ (3) bekezdésének rendelkezése szerint a 

taggyűlés határozatképes, ha a bejegyzett tagok több mint fele jelen van. A határozatképtelenség 

miatt megismételt, azonos napirenddel összehívott taggyűlés határozatképes, ha azon a bejegyzett 

tagok, több mint 10%-a jelen van. Az Elnökség megállapítja, hogy a 13°0 órára összehívott 

taggyűlés határozatképtelen volt, mivel a taglétszám több, mint fele nem jelent meg. 

A határozatképtelenség miatt megismételt, azonos napirenddel összehívott taggyűlés 

határozatképes. 

1-2. Megnyitó, meghívott vendégek köszöntője: 

Bartal György köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a 13°0 órára meghirdetett 

Taggyűlés az alacsony létszám miatt 1330-kor ismétlődik meg, ezzel megnyitotta a Taggyűlést. 

Elmondta, hogy az országos kamarától a sűrű elfoglaltságok miatt nem lehetett ide vendéget 

szervezni , az utolsó pillanatban az alelnök Úr is lemondta a részvételt, így a Taggyűlés most szűk 

körben kerül megtartásra, de remélhetőleg hasznosan, és több hozzászólással. 

A honlapra felkerültek a napirendi pontok, amely alapján levezetőelnök választás következik. 

Az elnök Gyurkovics Zoltánt kérte fel levezetőelnöknek, aki a felkérést elfogadta. 

3. Levezetőelnök megválasztása 

A taggyűlés nyílt szavazással , ellenszavazat és tartózkodás nélkül Gyurkovics Zoltánt választotta 

1 evezetőelnöknek. 
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Gyurkovics Zoltán levezetőelnök: 

A levezetőelnök köszöntötte a megjelenteket. 

Kifejtette az alacsony megjelenéssel kapcsolatos rosszallását azzal, hogy véleménye a 

távolmaradóknak szól , nem a jelenlévőknek . 

A taggyűlés napirend szerinti lebonyolítása előtt hivatalos tennivaló a jegyzőkönyvvezető , és a 

jegyzőkönyv hitelesítők személyének megválasztása. 

Jegyzőkönyv vezetésére Barcsai Éva titkár asszonyt javaslom. 

A jegyzőkönyv hitelesítésére Kaliczka Csabát és Nyitrai Zsoltot szeretném felkérni. 

Ezzel kapcsolatban szeretnék egy-egy szavazást kémi . 

4. Jegyzőkönyvvezető, jegyzőkönyv hitelesítők (2 fő) megválasztása 

A taggyűlés egyhangú, nyílt szavazással Barcsai Évát bízza meg a jegyzőkönyv vezetésével. 

A taggyűlés egyhangú, nyílt szavazással, az érintettek tartózkodásával - megválasztotta a 

jegyzőkönyv hitelesítőket: Kaliczka Csabát és Nyitrai Zsoltot. 

5. A taggyűlés napirendjének elfogadása 

Gyurkovics Zoltán levezetőelnök: 

Van-e valakinek észrevétele a meghirdetett napirenddel kapcsolatban, kíván-e valaki kiegészítő 

napirendi pontot felvétetni? 

Úgy látom nincs észrevétel, akkor kérem, kézfeltartással jelezze, aki a napirend elfogadásával 

egyetért. 

A taggyűlés egyhangú, nyílt szavazással elfogadta a napirendet, amely az alábbi: 

1) Megnyitó 
Bartal György, a Győr-Moson-Sopron Megyei Mérnöki Kamara elnökének megnyitója 

2) A meghívott vendégek köszöntője 

3) Levezetőelnök megválasztása 

4) Jegyzőkönyvvezető , jegyzőkönyv hitelesítők (2 fő) megválasztása 

5) A taggyűlés napirendjének elfogadása 

6) „Örökös tag" cím adományozása 
Előadó: Bartal György elnök 

7) Beszámoló a kamara 2016. évi tevékenységéről 
Előadó: Bartal György elnök 

8) Beszámoló a kamara gazdálkodásáról 
Beszámoló a 2016. évi költségvetésről 
Előterjesztés a 2017. évi költségvetés-tervezetről 

Előadó: Bartal György elnök 



9) A Felügyelő Bizottság beszámolója 
Előadó: Dr. Bukovics Ádám, a Bizottság elnöke 

Szavazás a Felügyelő Bizottság beszámolójának elfogadásáról 
Szavazás a 2016. évi költségvetési beszámoló elfogadásáról 
Szavazás a 2017. évi költségvetés-tervezet elfogadásáról 

10) Szavazás az Etikai-fegyelmi Bizottság beszámolójának elfogadásáról 

11) Egyebek 
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Gyurkovics Zoltán: Felkérem Bartal György Urat, kamaránk elnökét, hogy az első, 

legünnepélyesebb napirendi pont szerinti „Örökös tag" cím adományozásához kapcsolódó beszédét 

tartsa meg. 

6. „Örökös tag" cím adományozása 

Bartal György Elnök: Kicsit rendbontóan - ez előtt a napirendi pont előtt - szeretném egy 

elkövetett hibámat javítani: emlékezzünk meg az elmúlt évben elhunyt kollégákról. 4 tagunk 

távozott: Kálmán Éva (ő elnökségi tag is volt) , Győri Sándor, Ring László, Vörös János Róbert. 

Kérném, hogy egy pár másodpercre álljunk fel , emlékezzünk meg róluk. Köszönöm szépen. 

Minden évben 2 Örökös tag cím adományozására van lehetősége az elnökségnek, ezt az utóbbi 

időben ki is szoktuk használni. Sajnos / szerencsére öregszik a mérnök társadalom, szerencsére, 

mert az életkor egyre kúszik felfele, sajnos, mert a fiatalok egyre kisebb létszámban lépnek be. 

Idén is 2 főnek ítélte oda az elnökség ezt a címet. 

Az első kitüntetett Vértes Mária, elsőként őt köszöntöm. 

Ezt követően Bartal György elnök ismertette a kitüntetett személy gazdag szakmai életútját, 

szakmai tevékenységének főbb vonatkozásait, szakmai címeit, kitüntetéseit. 

A másik kitüntetett személy: Dr. Bárdi Pál, akinek a szakmai életútját szintén ismertette az elnök. 

A kitüntetett személyek közül Dr. Bárdi Pál nem tudott megjelenni a Taggyűlésen, Vértes Mária az 

oklevél átvétele után megköszönte a kitüntetést, ill. az őt segítő, támogató kollégák munkáját. 

Gyurkovics Zoltán: Én is gratulálok a díjazottaknak és további jó egészséget kívánok 

mindkettőjüknek. 

A munka érdemi része most kezdődik a beszámolókkal és az előre láthatóan érdemi vitákkal. 

Elöljáróban szeretném elmondani, hogy a megyei kamara honlapján minden beszámoló fenn van, 

akik itt vannak, azok ezzel nyilvánvalóan tisztában vannak. Három egymással szorosan összefüggő 

beszámoló fog következni , azt javaslom, hogy hallgassuk meg ezeket a beszámolókat, majd azt 
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követően nyissuk meg a vitát. Az első beszámoló a megyei kamara 2016. évi tevékenységéről szól , 

a második a kamara 2016. évi pénzügyi gazdálkodásáról , a harmadik pedig a 2017. évi pénzügyi 

gazdálkodás tervezete. 

7. Beszámoló a kamara 2016. évi tevékenységéről 

Az elnöki beszámoló a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

Bartal György Elnök: Ahogy lenni szokott, most néhány száraz számadattal szeretnék szolgálni. 

A grafikonon lehet látni , hogy a létszám lassan kúszik felfelé, 2016 végére már elértük a 800 főt (a 

Taggyűlési részvételi aktivitás azért elég szomorú a létszámhoz képest) . 

Van egy összehasonlító táblázatunk arról, hogyan helyezkedik el a Győr-Moson-Sopron Megyei 

Mérnöki Kamara országos viszonylatban, ebből azt lehet látni, hogy a kamarai létszám alapján 

eléggé előkelő helyen vagyunk, 3. helyen. Önmagában - aktivitás nélkül - a magas létszám nem 

sokat ér. 

Van egy másik táblázatunk is, nem mindenki kamarai tag itt a megyében, vannak nyilvántartottak, 

ők elsősorban a műszaki ellenőrök és a műszaki vezetők, ők , akik nem törvényszerűen kamarai 

tagok, de van átfedés is, itt lehet látni, hogy a létszámból kb. a fele az, aki egyben kamarai tag is. Itt 

nem állunk létszám tekintetében a harmadik helyen. 

Belépők, kilépők számát lehet látni itt a következő ábrán. Ezen látni , hogy ha nem is ciklikusság, de 

egyfajta változás azért van, az utóbbi években inkább többen lépnek be, mint ki . 

Igazából létszám adatok alapján én nagyjából ennyit mondanék. 

Néhány dolgot fűznék még hozzá ezekhez a száraz számadatokhoz. 

• Két hét múlva lesz az MMK-nak a küldöttgyűlése, ahol néhány dologgal kapcsolatban 

döntést kell hozni. Az egyik döntés a továbbképzéssel kapcsolatos, a továbbképzési 

szabályzat módosításának az elfogadása. A szabályzatot idén január l-től újraírták és 

többször véleményeztették, erre volt lehetősége a megyei kamaráknak is. A szabályzatot a 

266/2013-as Kormányrendelet januári módosítása miatt kellett megváltoztatni - ez 

gondolom, többetek előtt ismert. A rendelet módosítása szerint a nyilvántartottaknak 1s, 

hasonlóan a tervező / szakértő tagokhoz, idéntől évente 1-szer szakmai továbbképzést is kell 

teljesíteniük. Akinek ahány jogosultsága van, 5 év alatt mindegyikből egyszer el kell menni 

a jogosultságnak megfelelő szakmai továbbképzésre - évente egyszer kell elmenni ; tehát 

akinek 5 van, annak minden évben külön-külön el kell menm egy-egy szakmai 

továbbképzésre. Így van most már ez a Felelős Műszaki Vezetőknek és Műszaki 
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Ellenőröknek is idén január l-től. Ami érdekes lehet az itt jelenlévőknek , hogy akinek van 

ilyen is, olyan is (tervezői/szakértői ill. FMV/ME), annak is elegendő évente 1-szer elmenni. 

Ezen szabályok leírása miatt módosul tehát a továbbképzési szabályzat. Pontosodik az is, 

hogyan lehet pótolni az elmaradt szakmai továbbképzést. Általában azért ez önhibára 

vezethető vissza, hiszen nehéz azt elképzelni , hogy 1 év alatt nem talál sehol az országban 

egy neki megfelelő , a szakmájába vágó képzést. Egyébként kikerül a névjegyzékből , és 

jogosultság nélkül nem tud munkát végezni. A jogi továbbképzésről annyit mondanék, hogy 

5 évente 1-szer kell teljesíteni online módon, a számítógép előtt ülve. Itt most már arra is 

lesz mód, hogy 5 évre széthúzza ezt valaki. A feladat az, hogy a 18 anyagból ki kell 

választani 6 modult és azt kell teljesíteni ; ez az, amit szét lehet húzni 5 évre, de 

egyhuzamban is teljesíthető. Ennyit a továbbképzésről. 

• Elfogadásra fog kerülni a küldöttgyűlésen a tervek tartalmi követelményeit tartalmazó 300 

oldalas komoly anyag. Próbálta minden szakterület összeszedni a megfogalmazható tervi 

követelményeket ebben. Ez a téma azért került napirendre, mert sokan engedélyezési szintű 

tervek alapján írnak ki közbeszerzéseket, az alapján meg nem igazán lehet pontos vállalási 

árat adni , ill. a beruházást felelősen végrehajtani. Emiatt kellett megfogalmazni , hogy mit 

tartalmazzon az engedélyezési terv, mit tartalmazzon a kiviteli terv, milyen 

helyszínrajzoknak, milyen léptékű metszeteknek kell benne lenni , és minden egyes 

szakágazat, tagozat ezt összeszedte és egy közös dokumentumba rendezte, és ezt javasolja 

alkalmazni a mérnöki kamara a saját tagjai számára. 

• Néhány dolog elhangzott még az MMK részéről , hogy mikkel foglalkoznak , ezt most 

továbbítom. Az egyik ilyen az EMTSZR. Ez egy - sajnos csak az épületekre vonatkozó -

díjszámítási alapelv, amit a tavalyi évben megszavazott a küldöttgyűlés , és az hangzott el 

akkor, hogy ebben az évben a díjszámításnak a beltartalmát, azaz a számokat is meg fogja 

szavazni a küldöttgyűlés . Ez most májusban még nem, de az idei évben sorra fog kerülni . A 

sajnost azért tettem hozzá még az elején, mert az EMTSZR-ben pontszerű létesítményekről , 

építményekről van szó, a sajátos építmények (vonalas létesítmények) sajnos nincsenek 

benne, se az út, se a víz, se a hírközlés, tehát ezek kimaradtak, és ezeket szerintem elég 

nehéz lesz utólag, pótlólag berakni , mert nem fog átmenni törvényjavaslatként. 

• Készül egy beruházási kódex, amelyen már elég régóta dolgoznak. 

• Foglalkozik az országos kamara a kötelező tervezői felelősség biztosítással. Ez több 

tervezőnél kérdéseket vetett fel , elsősorban a 300 m2-nél kisebb alapterületű építmények 

bejelentése kapcsán merült fel , hogy legalább az építész rendelkezzen kötelező felelősség 

biztosítással. Általában az építész az, aki szerződik a megrendelővel és a mérnököt 
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altervezőként vonja be a munkába; ebben az esetben kell , vagy nem kell a mérnöknek 

felelősség biztosítással rendelkeznie, ez volt a kérdésnek a tárgya. Amennyiben az építész 

vállalja az altervezői felelősségét is, akkor a mérnöknek nem kell , ha az építész nem vállalja, 

akkor meg kell altervezői felelősség biztosítás is. Az MMK e kérdésben már több 

biztosítóval felvette a kapcsolatot, eddig még ajánlások, kedvezményes ajánlatok fázisában 

vannak, várják a válaszokat, ha ezek megérkeznek, tudatni fogják minden területtel, és 

ezután mi is kör e-mailben tudatni fogjuk a tagokkal , hogy hol , mit kell keresni , és hogy 

lehet egy (reméljük, hogy) kedvezményes biztosítást megkötni. 

• Egy utolsó pont, ami még az országos kamarához köthető , hogy idén a küldöttgyűlésen 

komoly fordulópontra kerül sor, mert tisztújítás van, és azt is tudjuk, hogy Elnök Asszony 

már nem vállalja tisztségviselőként a részvételét, így nem ő fogja továbbvezetni a Magyar 

Mérnöki Kamarát. Annyit tudok mondani ezzel kapcsolatban, hogy egy elnökjelölt lett, ő 

Nagy Gyula, gépészmérnök, aki eddig az épületgépész tagozatnak volt az elnöke, és ő 

vállalta a további munkáknak az irányítását. Alelnökjelöltnek öt fő kapta meg a jelölést, 

ezeket tájékoztatásul mondom, megtalálhatók ugyan a honlapon. Három eddigi alelnök 

vállalta a megmérettetést, Holló Csaba, Kassai Ferenc (ő a Budapesti és Pest Megyei 

Kamarának is az elnöke egyben) és Rónay István, hozzájuk csapódott még Lengyel Tamás 

és Madaras Botond. Ötük közül lesz majd négy alelnök, aki megválasztásra kerül. Az 

elnökségi tagjelölteken még fölsorolásszerűen végigfutnék: itt, ha jól emlékszem 19-en 

szerepelnek, és ebből a csapatból kell majd 12-t megválasztania a küldöttgyűlésnek. Dr. 

Csenke Zoltánné, Feilné Győry Zsuzsanna, Gyurkovics Zoltán, Holló Csaba, Ivanics Zoltán, 

Kocsis Attila, Korcsmár István, Kovács István ( ő nem vállalta az alelnökséget), Lakits 

György, Lengyel Tamás, Lovas Attila, Magyar Ákos, Némethy Zoltán, Reich Gyula, Szántó 

László Gábor, Szerencsi Gábor, Szigetiné László Erika, Szilvágyi László és Zarándy Pál. 

Látszik, hogy több tagozatnak a vezetője bent van. Látszik, hogy valamilyen irányváltás 

lesz. 

Lassan térnék át a megyére. Nálunk is lesz a következő évi taggyűlésen, 2018-ban 

tisztújítás, ez azt jelenti, hogy a jelöltállító bizottság munkája nyár végén, ősz elején el fog 

kezdődni , mert egy hosszadalmasabb procedúrának kell végigfutnia egészen a jövő tavaszig. 

• A megyénél elég régóta próbálkozik az elnökség azzal , hogy bevezessen egy díjat, az Év 

mérnöke díjat. Ennek a különféle alapelveiről az elnökségi üléseken (az elnökségi ülésről 

készült emlékeztetők a honlapon megtalálhatók) már megegyezett az elnökség, a díjnak a 

formája nem került még kiválasztásra, de több javaslat is megfogalmazódott, ezen 

javaslatoknak szeretnénk nagyobb nyilvánosságot adni , azaz, a tagok elé vinnénk, 
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véleményezésre. Ezért azt találtuk ki , hogy a fórum rovatban mindenki mondhat véleményt 

majd arra, hogy melyik változatot tartaná méltónak az Év mérnöke díjra. Évi két főt 

jutalmaznánk ezzel a díjjal , az egyik az egy jó tervért lenne, a másik pedig egy kvázi 

életműdíj. Ezt a díjazást a jövő évtől szeretnénk rendszeressé tenni majd. 

• Mindezek mellett elmondhatjuk azt, hogy a kamarai tagjaink az eddigi passzivitásból még 

passzívabbá váltak. Elég sok megkereséssel éltünk tagjaink felé, de nem nagyon kaptunk 

visszajelzéseket (akik adtak visszajelzéseket, azokra nyilván nem vonatkozik ez a 

megfogalmazásom). A tagság passzív, szidja az elnökséget, hogy mit tesz a tagságért, de 

meg lehet kérdezni , hogy a tagság mit tesz a kamaráért. Az elnökségben van egy-két olyan 

motor, olyan gondolat, ami megpróbálja aktivitásba rázni a tagságot, de nem igazán látjuk 

ennek az eredményét. Próbáljuk az összeférhetetlenségeket is megfogalmazni , ez nyilván 

egy hosszabb munkának az eredménye lehet majd. Küldtünk ki körleveleket kamarai 

munkában való részvételre jelentkezéssel kapcsolatban. Az első ilyen az a Városházával 

kötött szerződésünk kapcsán ment ki , ez az ÁRT-t megalapozó közlekedési munkarésznek 

az elkészítése volt. Ezzel kapcsolatban tettünk közzé felhívást; nem jött túl sok válasz. Az 

utóbbi napokban megint kiment egy hasonló jellegű kör e-mail mindenkinek, itt a Mérnök 

Műhelyes munkának a megtámogatásáról lenne szó, és ezzel kapcsolatban várjuk, hogy kik 

azok, akik szívesen jelentkeznének ilyen munkára. Ennek a munkának lehet olyan része, ami 

honoráriummal is járhat, és lesz olyan része is, amin szakmai szeretetből lehet majd 

dolgozni. Vannak olyan elkezdett munkarészek, mint a térszint szabályozás, amellyel 

kapcsolatban már régen elkezdtünk dolgozni, és most kezd az anyag összeállni. 

• Még egy dolgot vetnék föl , ami szintén kör e-mailben ment ki és várjuk a tagoknak a 

reagálását rá. Ez a sportnap ötlete. Első körben a sportágak megfogalmazását kértük a 

tagoktól , majd a részvételi szándék közlését. Ezen kommunikáció jó része a fórumon 

keresztül történik, várjuk is a tagjaink aktív reagálását. 

• Beszámolóként ennyit gondoltam és folytatnám, mert a költségvetés következik. 

Először a 2016. évi gazdálkodással kapcsolatban pár mondatot mondanék. 

8. Beszámoló a kamara 2016. évi gazdálkodásáról és költségvetéséről, és a 2017. évi tervezetről 
Előadó: Bartal György elnök 

A pénzügyi beszámolók jelen jegyzőkönyv mellékletét képezik. 

A 2016. évi gazdálkodásról -nem gondolom, hogy nagyon belemennék a számokba, majd ha kérdés 

van, akkor szívesen reagálok, amennyiben tudok. 
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A 2016-os évünk gazdálkodását a kivetítőn látjuk. Terveztünk összesen pénzügyi bevételként 28 

millió Ft-ot, ezzel szemben lett 37 millió Ft, de ebben benne van a miniszterelnökségi közel 5 millió 

Ft-os pályázati nyertes összeg. Ezt tavaly is elmondtam, hogy a Miniszterelnökség minden évben, 

minden területi kamarának, de építész kamarának is, 5 millió Ft összegben pályázati lehetőséget 

ajánl fel. Ezt a pályázatot tavaly is benyújtottuk és az a 4.990.272 Ft-os összeg volt az, ami befolyt 

ebből. Ennek nagyjából a felét a kamarának dolgozók bérezésére fordítottuk, a másik felét a 

fórumrendszer kidolgozására, fejlesztésére, üzemeltetésére. A 28 millió Ft-ot igazából a 32-vel 

1 ehetne összehasonlítani. 

Amit ebből a két számoszlopból még látni lehet: a tagdíj , névjegyzési díj , technikusi díj összege a 

tervezett 20 millióval szemben 24 millió, amelynek több oka is van, de a létszámemelkedés is az 

egyik oka. 

A másik összehasonlítható szám a továbbképzések, ahol még mindig csak próbálkozunk a 

tervezésnél belőni , aztán az élet hozza, hogy hogyan valósul meg. Látszik, hogy a tervezetthez 

képest elmaradás volt, amelynek több oka is van. Van, aki nem teljesíti a szakmai továbbképzési 

kötelezettségét, vannak, akik másik megyei képzésen vesznek részt, van, aki más megyéből jön, és 

itt fizeti be. 

Bevételekről röviden ennyit gondoltam. 

A kiadásokkal kapcsolatban azt lehet látni , hogy a 28. 710.000 Ft-os tervezett kiadáshoz képest van 

32.069.648 Ft-os tényleges kiadás, bár ebbe bele tartozik a miniszterelnökséggel kapcsolatos 

többletköltség. Ha a nagyobb csoportokat nézzük, a bér jellegű kiadások: a tervezett 13 millió 800 

ezer Ft-al szemben 13 millió 300 ezer Ft volt a tényleges kiadás. Az üzemeltetési 3 millió 800 ezer 

tervezett helyett a tényleges kiadás 5 millió 955 ezer Ft volt. 

Két számpárra hívnám még fel a figyelmet: egyik az MMK-nak történő átutalás, amelynél mintegy 

7 millió Ft-ot terveztünk, de közel 9 millió Ft lett a tény; ezt a tényleges, létszámarányos átutalás 

adja. A másik számpár a szokásos szakcsoporti támogatás, ami arra van szánva, hogy a 

szakcsoportok menjenek el kirándulásra, ebből legyen egy összetartás, egy szakmai 

tapasztalatcsere. Erre a célra a megyei mérnöki kamara szán összeget, amely szinte soha nem 

költődik el teljes mértékben, 2016-ban durván a negyede került felhasználásra - és ez hosszú évekre 

visszamenőleg így van. Én azért nem adom fel , és továbbra is szorgalmazom, hogy a szakcsoport 

vezetők továbbra is szervezzenek olyan szakmai utakat, amelyeket ebből a költségkeretből meg 

lehet finanszírozni. 

Összesítve a bevételt és kiadást a tavalyi évre, lehet látni az alsó három sorban, hogy 

miniszterelnökségi összeg nélkül 2.837.141 Ft, pályázati pénzzel együtt 5.668.413 Ft-os pozitív 

mérleggel zártuk a tavalyi évet. Evvel együtt az év végén egy 46 millió Ft-os keret az, am1 



9 

rendelkezésére áll a megyei mérnöki kamarának, ennek egy jó része befektetési jegyben van, egy 

része az üzemi készpénzforgalmat biztosítja. Röviden ennyi a tavalyi évről , átlépnék a 2017-es év 

tervezetére. Ezt már kevéssé részletezném. 

A 2017. év költségvetésének a tervezését már tavaly augusztusban elkezdtük, úgy, hogy - az 

elnökségi tagok kérésére - nulláról építettük fel , és így jutottunk el ide, ezért is van az, hogy itt az 

összehasonlító oszlopban az előző évi tervezet és nem a tényleges kiadás szerepel. Ebből azt látjuk, 

hogy nagyjából hasonló összegeket terveztünk tagdíjbevételként, eljárási díjaknál csökkentettük, 

mert látjuk, hogy az élet mindenképpen csökkenti és a továbbképzési díjaknál is volt egyfajta 

óvatosság - bár volt az elnökségben vita abból , hogy a nyilvántartottak szakmai továbbképzési 

kötelezettsége miatt ezt módosítsuk, de eléggé vakon tapogatózunk ebben, majd az élet úgyis hozza, 

hogy mennyi lesz a mennyi. 

A kiadások oldalon a bérjellegű kiadásoknál megtartottuk a 2016. évit, ill. minimálisan 

csökkentettük a 2016. évi tervezethez képest, mert a tényleges kiadások is kevesebbre rúgtak a 

tervezettnél. Az üzemeltetési kiadások tervezetét hagytuk a tavalyihoz hasonló módon. Az MMK

nak történő átutalást próbáltuk kalkulálni százalékos arányból , és így jött ki egy 7.630.000 Ft-os 

összeg, de ez nagymértékben függ majd attól , hogy mennyi lesz a tagi árbevétel. A szakcsoporti 

támogatásnál továbbra is tartjuk az 1.600.000 Ft-os összeget. Ez úgy indult, hogy a négy 

szakcsoportnál szakcsoportonként 400.000 Ft-ot javasoltunk, de most már van hét, vagy nyolc 

szakcsoportunk, aminek egy része természetesen nem működik, egy-két szakcsoport van, amelyik 

lelkesebb és próbál valamit csinálni, de azért az összegek látjuk, hogy megmaradnak. Röviden 

ennyi. Miniszterelnökségi támogatásra idén is számítunk, de még nincs kiírás, nem tudjuk még mik 

a feltételek, és minek kell megfelelni , ez sajnos mindig változik, tehát még a tavalyira sem tudunk 

igazán alapozni, így várjuk, hogy mikor fog megjelenni egyszer csak egy olyan kiírás, hogy 1 héten 

belül adjunk be egy pályázatot - mert általában ez így szokott le1mi. Az idei évre egy pluszos 

költségvetést terveztünk, enyhe plusszal : a 2017-es évi tervezett bevétel 29.000.000 Ft, a tervezett 

kiadás: 28.944.000 Ft. 

Röviden ennyi a beszámoló, és akkor átadom a helyet a kérdéseknek. 

Gyurkovics Zoltán: Köszönjük szépen a beszámolót, Elnök Úr! Most akkor túl vagyunk egy ilyen 

hármas beszámoló csomagon, egyrészt az elnökség elmúlt évi tevékenységéről , ill. egy pénzügyi 

beszámolón, és a jövő évi tervezetet hallottuk. Itt a lehetőség, hogy egy ilyen komplex kép alapján 

kérdéseket, javaslatokat meg tudjatok fogalmazni. Tiétek a szó. 

Amíg gondolkodtok, egy érdekességet tennék hozzá a beszámolóhoz. Én a továbbképzési 

rendszerben dolgozom. 2013-ban jelent meg a 266-os kormányrendelet, amelynek keretében 2014 



10 

második felében indult a szakmai továbbképzés, amely azt a bizonyos kreditpontos rendszert 

váltotta fel, sok tagozat (ahol könnyebb volt a kreditpontos rendszerrel élni) esetében elég nagy 

ellenállást ki váltva. Beindult ez a rendszer, most már elég simán működik a legtöbb tagozatnál. 

6*45 perces törzsanyagok vannak kidolgozva, azokat kell előadni és meghallgatni egy-egy ilyen 

szakmai napon. Ez elég megterhelő, így a kamarai továbbképző testület javaslatára az egyik újítás 

az lesz, hogy a minimum szakmai óraszám 4*45 perc lenne, de a 6*45 percet ki kell tölteni a 

szakmai napon. A 2*45 percben vagy területi (szakmai , vagy speciális) problémával lehet 

foglalkozni, vagy meg lehet osztani ezt a két órát úgy, hogy egy szponzori (ipari partneri) előadást 

lehet ebbe betenni. Az ő megjelenése a kamarának valamiféle bevételt fog jelenteni. 

Amiről az Elnök Úr is beszélt, hogy a nyilvántartottak képzését is be kellett indítani, ez nagyon 

gyorsan történt, így van egy átmeneti lehetősége a Felelős Műszaki Vezetőknek és Műszaki 

Ellenőröknek, hogy ugyanazokat az előadásokat hallgathassák ez év végéig, mint a tervezők , 

szakértők. Később majd kűlön törzsanyagok lesznek kidolgozva nekik. Idén tehát nagycsoportos 

foglalkozásokká válnak ezek a szakmai továbbképzések. 

Ezt csak azért meséltem, hogy a hozzászólásokig kitöltsük az időt. Azt szeretném kémi , hogy a 

jegyzőkönyvvezetés miatt - most ugyan be tudom mondani , hogy a hozzászóló Kaliczka Csaba -, 

aki hozzászól , az a nevét mondja be. Kaliczka Csabáé a szó. 

Kaliczka Csaba hozzászólása: Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr, levezetőelnök Úr! Két témához 

szeretnék hozzászólni . Az egyik a kötelező jogi továbbképzés. Én a vízgazdálkodási tagozat 

tagjaként végigszenvedtem. Tisztelettel kérném az elnökséget, hogy jelezzék azoknak, akik ezt 

csinálják Budapesten, hogy minősíthetetlen . Egy szürke háttérrel , egy szürke öltönyben, egy tök 

kopasz jogász szürke baromságokat beszél , és ezt végig kell szenvedni, ennyi pénzért?! És akkor 

most rátérnék a pénzügyi kérdésre. Én elég nagy frekvenciával előfordulok az Angyal utcában, 

környezetvédelmi tagozati elnökségi ülésen. Direkt ott fizettem be azt a pénzt, ami ezért az 

oktatásért befizetendő. Direkt megkértem a hölgyeket, hogy legyenek szívesek a lehető 

leggyorsabban aktiválni, hogy végig tudjam hallgatni ezeket az élvezetes előadásokat. Ehhez képest, 

amikor 2 héttel a befizetés után el akartam kezdeni , akkor kiderült, hogy kettő hétig ültek rajta, és 

amikor rákérdeztem, azt mondták, nem gondolták, hogy ez ilyen fontos . Azok a hölgyek a mi 

alkalmazottaink; másrészt az előadásoknak katasztrofális a minősége. És ha figyelembe vesszük, a 

(beszámítva a FMV és ME által) befizetett összeget is, hát elnézést kérek, ezt egy szokol video 

kamerával is meg lehetett volna valósítani. Ez lett volna az egyik dolog. Tehát, kritikán aluli. Ezt, 

aki végigcsinálta az elmúlt néhány hónapban, az azt hiszem, ezt tanúsíthatja. 

Gyurkovics Zoltán: Csaba, mielőtt rátérsz a második kérdésre, szeretném megkérdezni , hogy ez 

most kifejezetten FMV-nek és ME-nek szóló jogi továbbképzés volt? 
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Kaliczka Csaba: Ez a jogi modul volt. Arról nem is beszélve, hogy mint vizes szakember, aki 

környezetvédelemmel is foglalkozik , nem egészen értettem, hogy a bányászat miért szerepelt ott, ez 

egészen furcsa volt a számomra. 

A másik dolog: többször elhangzott a tisztelt tagság aktivitása, vagy nem aktivitása. A múlt héten 

volt zajos előadás . A környezetvédelmi tagozat ugye nem tartozik a 266-os hatálya alá, de azért a 

kollégáknak kell időnként felmutatni olyan témákat, ami szakmai érdeklődésre tarthat igényt. A 

Hennann Ottó Intézetből idejött ingyen egy kolléga, Bert Mihály. Igen jó előadást tartott. 13-an 

voltunk, ebből 3-an a KÖF laborból , ahol maga az előadás zajlott. Nem tudom, hogy mit kell 

csinálni; tangában álljon ki ott 20 dekoratív hölgy, vagy nem tudom. Értem, hogy legyen sportnap, 

meg egyéb, de ha egy ilyen ügyre 12-en vagyunk, ez egyszerűen nevetséges. Köszönöm szépen a 

figyelmet. 

Németh Gábor hozzászólása: Részben reagálni szeretnék a Csaba által elmondottakhoz, meg 

bizonytalan is vagyok, hogy ehhez a napirendi ponthoz tartozik-e közvetlenül , de talán 

beilleszthető, nem leszünk annyian, hogy nagyon elhúzódjon. 

Az egyik: reagálnék a passzivitás kérdésére. Vettem a fáradságot és néhány kiscsoportos 

beszélgetést folytattam néhány tervező kollégával. Ezekből az szüremlett le, hogy a kamara iránti 

passzivitásnak az egyik oka az, hogy mérhetetlenül túl vannak terhelve a kollégák, tele vannak 

munkával , legalábbis azok, akikkel én beszéltem, és akikre nekik rálátásuk volt. Bizonnyal van egy 

társadalmi jellegű beidegződés is, hogy hajtják a munkát és nem tudnak időt és energiát szánni a 

közösségi jellegű feladatokra. Születtek ilyen sarkos megállapítások is, hogy ő még nem látott 

szegény mérnököt. Tehát nem arról van szó, hogy valaki az egzisztenciájáért küzd, és a másnapi 

betevőért kell még a harmadik műszakot lenyomni, mint 30 évvel ezelőtt , hanem van rá lehetőség, 

hogy még több pénzt keressünk. Nem marad erő és késztetés ezekre a feladatokra. Annyi feladat 

van, hogy azt sem tudják, kihez küldjék a jelentkező feladatokat ; gépészek, villamosok számoltak 

be ilyen jellegű dolgokról. 

A másik része, amire reagálni szeretnék, az a küldöttgyűlés kérdése. Mint elnökségi tag azt 

tapasztalom, hogy egyrészről nagyfokú passzivitás van, másrészről pedig azt látom, hogy azok az 

információk, amelyeknek teljesen természetes módon el kellene jutniuk a csúcstól a végekig, azok 

vagy el se indulnak, vagy elvesznek. Elnökségi tagként sem jutnak el hozzám olyan információk, 

amiket minden egyes mérnöknek meg kellene kapnia. Csak hogy egy példát mondjak - építő 

jelleggel kritizálva azt a munkát, ami az ÉMTSZR kidolgozásához tartozik - ha valami , akkor az 

ÉMTSZR téma az minden tagunk számára az egyik leghúsbavágóbb téma. Hogy születhet úgy egy 

küldöttgyűlési határozat és egy ezt megelőző , tulajdonképpen már kész rendszernek az ismertetése 

úgy, hogy másfél évvel ezelőtt nincs megküldve egy tervezet, nem szólhat bárki hozzá úgy 
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közülünk, hogy ezeket, meg ezeket legyenek szívesek figyelembe venni a kollégák a kidolgozásnál. 

Hanem kapunk egy szinte teljesen kész anyagot, amelyben már abban a stádiumban nem lehet 

érdemben javítani. Én is a vizes tagozathoz tartozom. Onnan egyszerűen nem érkeznek olyan e

mailek, hogy a tagozati munkához kapcsolódóan ilyen, meg ilyen témák vannak, ezekben kellene 

állást foglalni, javaslatokat tenni , minthogyha el lennénk zárva ezektől a témáktól. Itt valami óriási 

információ-áramlási probléma van. Biztos, hogy bizonyos kollégák, valamilyen pontokon 

kiválasztás alapján keményen dolgoznak témákon, de hogy ez nincs leosztva, nem lehet hozzáférni , 

ez egészen biztos. Tehát az ember elszigetelődik ezektől a témáktól. Hozzátéve, hogy valószínűleg 

a témák jelentős részéhez a tagság nem kis része nem feltétlenül járulna hozzá érdemben, de akkor 

is, a lehetőséget meg kellene adni . Ezen változtatni kell. Ami a legnagyobb problémám, hogy ami 

kritikák ezzel kapcsolatban megfogalmazódnak, ma sem látom azt a csatornát, amelyek eljuttatják 

őket a megfelelő helyekre. Nincs ma a megyei mérnöki kamara és az országos kamara között egy 

olyan kialakult csatorna, ahol lehetne bármihez észrevételt tenni és azt hol/hogy lehet 

megvalósítani. A küldöttgyűlés is úgy működik - ezt én is most tudtam meg - hogy előre 

megfogalmazott témákban lehet szavazni , hozzászólni . Nem úgy megy, hogy bárki beesik oda, és 

akár szavazati jog nélkül is kérdéseket fogalmaz meg. Nyilván ezt kormányozni kell , de az elvi 

lehetősége nincs megteremtve, hogy alul megfogalmazott kérdéseket feljuttassunk , ott érdemben 

foglalkozzanak vele, és erre visszajelzések jöjjenek, ez biztos. Azt gondolom, ez legalább annyira 

táplálja azt a passzivitást, amit tapasztalunk. Nem szeretném hosszabbra húzni , köszönöm. 

Gyurkovics Zoltán: Köszönöm szépen, úgy döntöttem, hogy most válaszok következnek az Elnök 

Úr részéről és akkor készülhetnek a következő kérdések. 

Mielőtt az Elnök Úr elkezdi, Gábor neked szeretnék egy mondatot mondani , hogy pontosan az elvi 

lehetősége van meg annak, amit hiányolsz, csak nem működik. Mert ez nagyon jól be lenne 

csatornázva, ha pld. a szakcsoporti hálózat jól működne. Hiszen az ÉMTSZR-nek az előkészítése az 

a tagozatoknak a feladata. A tagozatoknak pedig rendelkezésére állnak területenként a 

szakcsoportok. Ha ezek a vertikális és horizontális kapcsolatok tudnának működni - és innentől 

egyetértek veled, hogy nincsen visszacsatolás - akkor nem lenne ezzel semmi probléma. Ennek így 

kellene működni , ahogy te ezt hiányolod. De a rendszer elvileg megvan, csak gyakorlatilag nem 

működik. 

Bartal György: Akkor maradok én is ennél a témánál. Tegnap volt választmányi ülés Budapesten 

az országos kamaránál , (a tagozat vezetők meg a területi kamarák elnökei vannak ott) és említettem, 

hogy a tervek tartalmi követelményei is kidolgozásra kerültek már. Az építési tagozatnak a 

vezetője, Kiss Jenő szólalt fel , hogy őt nem keresték meg ez ügyben, és nem mondhatott véleményt 
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arról, hogy milyen kötelező terv tartalmaknak kell lennie ahhoz, hogy megfelelő legyen a 

kivitelezés. (nem az organizációs tervekről beszélek, hanem a tényleges engedélyezési és kiviteli 

tervekről) 

Kaliczka Csaba a jogi továbbképzésnek a véleményezését mondta, én is megcsináltam, és azért 

annyira szörnyűnek nem találtam a helyzetet, mint ahogy ő fogalmazta, de egyéne válogatja. 

Nyilván lehetne színesebb, javaslom, hogy a szakcsoporton keresztül menjen fölfele ez az 

információ és akkor a Gábornak a kommunikációs csatornái is talán jobban meg tudnak nyílni . Az. , 

hogy milyen volt az aktivitás a környezetvédelmi szakcsoport által szervezett tájékoztatón: lehet, 

hogy ennyi embert érdekelt a dolog. Vagy lehet, hogy még érdekesebbet kell csinálni és akkor 

többen mennek el, vagy lehet, hogy itt a megyében tényleg ennyi a létszám, akit érdekel. Tudom, 

hogy 1 évvel ezelőtt is hasonló felvetés már elhangzott a részedről Csaba, ahol valóban érdekes 

szakmai megmozdulás volt, és ott ennek a harmada volt a létszám. 

Gábor felvetésére, hogy a kollégák egy része túlterhelt, és emiatt nincsen közösségi tevékenység, 

evvel jórészt egyet tudok érteni. Az, hogy a ko1mnunikáció nem megfelelő, erre azt mondom, hogy 

vannak csatornák, amik azért működnek , bár az ÉMTSZR-rel kapcsolatban egyetértek. (bár tudom, 

hogy vannak a teremben, akik ebben aktívan és eredményesen dolgoztak, és az egészet Kovács 

István alelnök Úr fogta össze) Azon a bizonyos országos bemutató körúton felmerült , hogy milyen 

jó lett volna, ha ezt előzetesen ki lehetett volna próbálni egy számítással. Akik közreműködtek , 

nyilván ezeket a próbaszámításokat megcsinálták. Bennem sok kérdőjel fennmaradt az ÉMTSZR

rel kapcsolatban, két dolog miatt, hogy ez pontszerű létesítményre vonatkozik, és tartok attól, hogy 

utólag nem lehet majd kiterjeszteni a teljes mérnöki vertikumra, a másik, hogy a számítási 

metódusnak a legvégén még ott van egy szorzó, hogy na és akkor mennyi kedvezményt adunk 

ebből. Innentől kezdve a pontos számításnak mi értelme van. De nem az ÉMTSZR-t akarom most 

kritizálni, hanem a metódusát, hogy végül csak nem tudott hozzájutni sok mindenki, hogy ezt 

kipróbálja, mielőtt élesben megszavazásra kerül. Hogy a kidolgozásánál hogy mentek az 

információk, ezt pontosan nem tudom, mert ez a szakmai tagozatokon keresztül történt. 

Azon kell dolgozni, hogy a kommunikációs csatornák minél rugalmasabbak, átjárhatóbbak, 

gördülékenyebbek legyenek és az tény, hogy az internet sok mindenre nagyon rossz, de erre 

biztosan jó tud lenni, mert nagyon könnyű szétküldeni anyagokat és nagyon könnyű véleményeket 

összegyűjteni. 

Még egy hozzászólnivalóm van a Gábor által fölvetetthez. Küldöttgyűlésnél nem teljesen úgy van, 

hogy nem lehet bevinni anyagot, csak ehhez 15 küldött aláírása is kell. Így lehet módosító 

indítványt, vagy javaslatot bevinni , de nem olyan egyszerű. És az is igaz, hogy egy küldöttgyűlésen , 
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ahol 280-290 fő van hivatalosan, nagy anarchiát nem lehet csinálni , bizonyos keretek között kell 

tartani a mozgási lehetőséget. Egyelőre köszönöm szépen. 

Gyurkovics Zoltán: Köszönöm szépen a válaszokat, gondolom, most egy csomó kérdés, javaslat, 

vád, kritika megfogalmazódott bennetek. 

Iványi Botond hozzászólása: Munkavédelemmel foglalkozom, 1999-óta. Néhány gondolatom 

lenne nekem is. Az első: a kivetítés során bennem felmerült az, hogy vajon Hajdú-Bihar Megyében 

miért magasabb a tagi létszám. Lehet, hogy a megye lakos száma is nagyobb, de lehetséges, hogy 

valamit máshogy, vagy jobban csinálnak. Javaslom, hogy esetleg belső konzultációt folytasson a 

kamara Hajdú-Bihar Megyével , hogy ők miként működnek, vessük össze a mienkkel és lehet, hogy 

tudunk tőlük tanulni. A másik gondolat a sportnap. Abszolút jó gondolatnak tartom, noha a 

passzivitás gyanítom, hogy majd itt is ismét jelen lesz. Magam aktívan sportolok, 15 éves korom 

óta futok rendszeresen, jelentkeztem is szívesen, abban bízva, hogy majd ott új kollégákat is meg 

tudok ismerni, mert évről évre azt kell mondjam, hogy én a magam 42 évével talán a legfiatalabb 

vagyok itt a társaságban és majdhogynem kellemetlen a számomra, hogy hol vannak a többiek; nem 

jó az arány. Valóban változtatni kell. Egy apró gondolat, inkább személyes tapasztalat: tavaly év 

végétől a munkavédelem részéről egy 5 éves nemzeti program indult, hogy mit kell majd 

megvalósítani munkavédelmi szempontból. Több helyen szerepel benne a helyes gyakorlat 

kifejezés. Erre összeállítottam egy kb. 45 pontos előadást, elküldtünk a kolléganőmmel kb. 200 e

mailt ipari cégekhez, és hozzá kell tennem, hogy 1 db igény, vagy kérdés sem jött be; tehát 

egyáltalán nem is válaszolnak. Szomorú vagyok, mert szívvel-lélekkel viszem a munkavédelmet, 

sőt , tűzvédelmet is hozzá. A lényeg az, hogy tudom, mit hogyan kellene, és látom a helytelen 

gyakorlatot, szeretném ismertetni , továbbadni , de egyszerűen nincs rá igény. Ez is egy érdekes és 

elgondolkodtató helyzet ebben az országban, hogy nem csak a kamara küzd a mémöktársadalomnak 

ezzel a passzivitásával , hanem munka-védelmisként is . Nem tudom, hogy itt munkabiztonsági 

tagozatból rajtam kívül van-e valaki . Gyanítottam, hogy nincs, na ezért vagyok szomorú. Köszönöm 

szépen. 

Gyurkovics Zoltán: Még egy kérdés, és akkor újra válasz következik. 

Dukkon Miklós hozzászólása: Nekem inkább javaslatom lenne, mint kérdésem. Felmerült az, hogy 

nem kapják meg azokat az anyagokat, amikre szeretnének esetleg válaszolni . A kamarának a 

honlapján minden további nélkül ki lehetne alakítani egy olyan részt, ahol azokat az anyagokat 

teszik fel , ahol a tagok véleményt mondhatnak. Aztán utána a kamara majd eldönti , hogy ezeket a 

véleményeket mennyire veszi figyelembe. Ez egy lehetőség lenne. 

A jogi továbbképzéssel kapcsolatosan annyi , hogy a véleményem szerint az igazság valahol a kettő 

között van, voltak viszonylag jó részek, de volt nagyon pocsék is. Köszönöm. 
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Gyurkovics Zoltán: Akkor az Elnök Urat rövid válaszadásra kérem. Bocsánat, akkor legyen még 

egy hozzászólás, kettőben állapodtam meg magammal , de akkor legyen három. 

Nagy Mátyás hozzászólása: Köszönöm a figyelmüket előre is. A környezetvédelmi szakcsoporthoz 

tartozom. Lesz egy két napos konferencia Mosomnagyaróváron környezetvédelemmel 

kapcsolatban. Hogy miért veszek részt rajta, azt tudom, viszont azt nem, hogy a kamarai 

tevékenységben ez a két napos konferencia minek minősülhet. Mert itt hallottam a jogi dolgokról, 

sajnos semmivel sehogy sem állok ilyen szempontból. Most ez a két napos konferencia a 

felsőoktatási intézmények hallgatóinak van kiírva, most ez nekem valamire értékelhető lesz, itt? 

Gyurkovics Zoltán: Hogyha válaszolhatok rá, így amit elmondtál ennek alapján semmire, már úgy 

értem, ha kötelező szakmai képzésnek elfogadtatni gondoltad. Ennek meg van a szabálya. Egy 

konferenciát, szakmai napot, vándorgyűlést el lehet fogadtatni kötelező szakmai képzésnek 

bizonyos feltételekkel. Első , hogy akkreditálni kell az ottani anyagot. Ez a tagozatnak a munkája. 

Biztosítani kell , hogy teljesen független legyen a jelenlét kezelése (a látogatóké, és akik a szakmai 

napon vannak), valamint a költségvetés elkülönítése is szükséges. Konkrét példa: 38-an elmentek, 

jelentkeztek egy olyan szakmai napra, amelyik ennek a rendezvénynek a részeként valósul meg, 

azután jelentkeztek, miután az MMK továbbképző testülete a tagozat javaslata alapján akkreditálta, 

az előadókat is akkreditálta, befizetitek a továbbképzésért meghatározott összeget, egy elkülönített 

számlára, a jelenlétet külön regisztráljátok, és akkor ennek semmi akadálya nincsen. De van ilyen 

előkészületi igénye ennek a dolognak. Azt lásd be te is, hogy kautikussá válna a képzési rendszer, 

ha egy szponzorok által megszervezett csillogó villogó rendezvényre te elmész, és azt elvárod, hogy 

ezzel teneked egy szakmai képzésed teljesítve legyen. Ebből káosz lenne, ezt nem lehet másképp, 

csak hogyha abba a rendbe, ahogy működik most a képzés a kamaránál, bele van ez valahogy 

illesztve. 

Nagy Mátyás: Megértettem, elfogadom. Nem számítok arra, hogy csillogó-villogó rendezvény 

lesz. 

Gyurkovics Zoltán: Vannak ilyenek. Két napos balatoni 4 csillagos ... , jönnek erre az igények. 

Még a titkár Asszony, (gondolom, nem mint jegyzőkönyvvezető) szeretne ehhez valami kiegészítést 

tenni , lehet, hogy az elnök Úrnak meg nem is lesz válaszadásra lehetősége. 

Barcsai Éva titkár hozzászólása: Köszönöm szépen. Csak annyit szeretnék hozzátenni ahhoz, amit 

a Zoli mondott, hogy a 266-os kormányrendelet hatálya alá tartozó szakmagyakorlóknak kell 

továbbképzésen részt venni , és a környezetvédelmi szakértők nem tartoznak a 266-os 

kormányrendelet hatálya alá, azaz, jelenleg a környezetvédelmi szakértőknek nem kell sem jogi, 

sem szakmai továbbképzésen részt venniük. De egyébként, amit a Zoli elmondott, az természetesen 

úgy van, abban az esetben, ha valaki a 266-os kormányrendelet hatálya alá tartozik, vagy hogyha 
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olyan szakértői tevékenységet végez, amire nem jogosultságot kap, hanem tanúsítást, akkor is kell 

továbbképzésen, szakmai továbbképzésen részt venni . De a környezetvédelmi szakértők nem 

tartoznak ebbe a körbe. 

Gyurkovics Zoltán: Van még valami, amire válaszolni kell? 

Bartal György: Persze, és pont a környezetvédők azok, akik a legdicséretesebbek, mert nem 

tartoznak ez alá a rendelet alá, de a szakmai kíváncsiságuk okán elmennek továbbképzésekre. De 

van még néhány ilyen, ahogy a titkárasszony is mondta, a 266-os alá nem tartozók. Azt hiszem, 

nagyjából választ is kaptál. 

Miklósnak annyit, hogy a fórum rovat az pont ez; ami a honlapon megjelenik, a honlapról pontosan 

oda lehet menni , ott vannak azok a témakörök, ahol választ, észrevételt, véleményt várunk. Az egy 

zárt kör, csak megyeiek, és csak tagok tudnak benne lenni , különféle témákról lehet kommunikálni , 

sőt, fel lehet vetni témát. Ez Botondnak is válasz, hogy ott is fel lehet vetni témákat, és beindulhat 

egy pezsgés. A másik, hogy ezt a témakört el tudod kezdeni a tagozaton keresztül is. Lehet menni a 

tagozat felé , az nagyobb publicitást tud adni annak, hogy ez menjen. A munkavédelem, tűzvédelem 

ez van, ahol hiány, mert hiányzik a cégnél és nem foglalkoznak vele, meg van olyan, aki megoldja 

másképpen. De biztos, hogy a helyes gyakorlat az nem 80 fajta, az néhány lehet. 

Volt még egy fölvetésed , ez a Hajdú-Bihar Megye. Egy korábbi években kivetített arány mutatja, 

hogy a megyék hogy állnak, és emlékszem, hogy pár évvel ezelőtt Hajdú-Bihar Megye pont arról 

panaszkodott, hogy nagymértékben lecsökkent a tagjainak a létszáma. Ott egy nagy fluktuációt 

érzek. De ettől még lehet velük beszélgetni, és utána lehet nézni , hogy ténylegesen hogy állnak 

tagokkal. Tudom, hogy sokan elmentek nyugdíjba, és nem hiszem azt, hogy most 200 fiatal 

belépett. 

Gyurkovics Zoltán: Köszönöm szépen a választ. Kérdés van-e még? 

Somfai András hozzászólása: Tisztelt kolléganők, kollégák! ÉTE tag is vagyok, kapom a 

hírleveleket, Urbanisztikai Társasági tag is vagyok, kapom a hírleveleket. Valami oknál fogva a 

Magyar Építész Kamarának a hírlevele is jár hozzám. Az a lényeg, hogy ezek a szervezetek 

offenzíven közlik velem a történéseket, meg a tájékoztatásokat különböző ügyekről. Megfontolni 

javaslom azt, hogy a Magyar Mérnöki Kamara csináljon valami hasonlót, még ha iszonyú nehéz is, 

mert ugye 20 tagozat van, de az itt elhangzottak is csak azt jelzik, és magam is így vagyok, hogy a 

mérnöki kamarának a honlapjára odakattintsak és keressek, aközben, hogy naponta 10-15 levél 

érkezik, hát erre nekem sincs időm, energiám, pedig tizenvalahány éve nyugdíjas vagyok állítólag. 

Tehát, lehet, hogy a tagság aktivizálásában fontos szerepet töltene be, magyarán javaslom 

megfontolni. Mindig emlegetni szoktam, hogy minket át kellene világítani, mint mérnököket, nem 

csak a saját magunk véleményét elmondani magunkról , hanem ehhez értő olyan szakembereket, 
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pszichológust, vagy bárki mást, olyat megkérdezni, hogy vajon például ez a bizonyos 

infonnációadás, hogy kell-e több, érdemes-e tenni, mert látszik, hogy nem bírjuk a tömeges 

információt sem feldolgozni, se el nem ér hozzánk. Kérem, megfontolni. Köszönöm. 

Gyurkovics Zoltán: Köszönöm szépen. Megkérdezem, hogy gondolkodik-e még valaki 

hozzászóláson, mert lassan a hozzászólások végéhez szeretnénk jutni. Ne fogjátok vissza 

magatokat, nyugodtan tegyetek fel kérdést, vagy javaslatot, csak kezdeném behatárolni az időnket. 

Nincs több hozzászólás, akkor elnök Úr, legyen szíves megválaszolni az utolsó hozzászólót. 

Bartal György: Hírlevéllel kapcsolatban annyit, hogy fölmerült az elnökségben már ez, hogy 

próbáljunk meg kicsit aktivizálódni, mert, ahogy Bandi is elmondta, a honlapot nem látogatják 

sokak az információért, túlterheltség miatt. Viszont, ha szembe jön egy hírlevél, amiben ott van egy 

hivatkozás, azt esetleg megnyitja - ebben megpróbálunk előrébb lépni, és meglátjuk, hogy majd 

vezet-e eredményre, vagy sem. 

Gyurkovics Zoltán: Köszönöm szépen, akkor tehát a beszámolóknak, a vitának végére értünk. Egy 

rosszmájú megjegyzést nem tudok kihagyni itt a kamarák létszámával kapcsolatban. Olyan is van, 

hogy az egyik kamarát túl szigorúnak találják a minősítésben, és elmennek egy másik megyébe, 

mert úgy hírlik, hogy ott meg lehet kapni könnyedén azt a jogosultságot, amit egyikben nem kaptak 

meg. Erre is van konkrét példa. 

Akkor most következnének azok a lépések, hogy pontonként végigmegyünk azokon az anyagokon, 

amelyekről a beszámoló és a vita lezaj lott, és külön-külön pontonként megszavaztatom ezeknek az 

elfogadását. 

Bocsánat, tévesztettem, a Felügyelő Bizottságnak a beszámolóját meg kell hallgatnunk azért, hogy a 

költségvetéssel kapcsolatban jogszerű véleményt tudjunk mondani. 

9. A Felügyelő Bizottság beszámolója 
Az FB beszámolója jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

Gyurkovics Zoltán: Az FB jelentése is fenn van a honlapon, inkább azt kérdezném meg, hogy 

akar-e az FB vezetője kiegészítést tenni ; úgy tudom, hogy nem. 

Dr. Bukovics Ádám a bizottság elnöke, nem kívánt kiegészítést tenni . 

Van-e kérdés azzal az anyaggal kapcsolatban, amely elvileg ismert a számotokra? Nincs, akkor 

visszatérhetek a hibám korrigálásával az eredeti mederbe. 
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Gyurkovics Zoltán: Kérem, szavazzunk, hogy elfogadjuk-e a kamara 201 6. évi tevékenységéről 

szóló beszámolót, és a vita eredményét? Kérem, szavazzatok. 

Egyhangúnak tűnik, ellenpróbát kérek: ellenszavazat nincs, tartózkodás: nmcs. Egyhangú 

szavazattal el fogadtuk a kamara 2016. évi tevékenységéről szóló elnöki beszámolót. 

A Taggyűlés a kamara 2016. évi tevékenységéről szóló beszámolóról az alábbi határozatot 
hozta: 

112017. (04. 20.) számú Taggyűlési Határozat 
A Taggyűlés egyhangú határozattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül fogadta el a kamara 

elnökének a kamara 2016. évi tevékenységéről szóló beszámolóját. 

Gyurkovics Zoltán: Szavazásra teszem fel a gazdálkodásról szóló beszámolókat, a felügyelő 

bizottság jelentését is figyelembe véve. 

Megkérdezem, hogy a 2016. évi költségvetés telj esüléséről szóló beszámolót elfogadjátok-e? 

Kérem, szavazzatok! 

Egyhangúnak tűnik, ellenpróbát kérek: ellenszavazat nincs, tartózkodás nincs. 

A 2016. évi költségvetési beszámoló elfogadása 

A Taggyűlés a 2016. évi költségvetési beszámolóról az alábbi határozatot hozta: 

2/2017. (04. 20.) számú Taggyűlési Határozat 
A Taggyűlés egyhangú határozattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a kamara 2016. évi 

gazdálkodásáról szóló beszámolóját elfogadta. 

Gyurkovics Zoltán: Elfogadjátok-e a 2017. évi költségvetés tervezetét? Kérem, szavazzatok! 

Egyhangú, ellenpróba: ellenszavazat nincs; tartózkodás: 1 fő . 

A 2017. évi költségvetés tervezet elfogadása 

A Taggyűlés a 2017. évi költségvetés tervezetéről az alábbi határozatot hozta: 

3/2017. (04. 20.) számú Taggyűlési Határozat 
A Taggyűlés egyhangú határozattal, 1 tartózkodással ellenszavazat nélkül a 2017. évi 

költségvetés tervezetét elfogadta. 
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A Taggyűlés a Felügyelő Bizottság beszámolójáról az alábbi határozatot hozta: 

4/2017. (04. 20.) számú Taggyűlési Határozat 
A Taggyűlés egyhangú határozattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a Felügyelő Bizottság 

beszámolóját elfogadta. 

10. Az Etikai-fegyelmi Bizottság beszámolójának elfogadása 

Gyurkovics Zoltán: Az Etikai-fegyelmi Bizottság beszámolója, annak kiegészítése következik, ha 

a bizottság elnöke élni kíván ezzel a lehetőségével. Nem akar élni , akkor az elfogadásáról kell még 

szavazni. Kérdezem, hogy az Etikai-fegyelmi Bizottság beszámolóját a Taggyűlés elfogadja-e? 

Ellenpróba: ellenszavazat nincs, tartózkodás: 2 fő. 

Szavazás az Etikai-fegyelmi Bizottság beszámolójának elfogadásáról 

5/2017. (04. 20.) számú Taggyűlési Határozat 
A Taggyűlés 2 tartózkodás mellett, ellenszavazat nélkül az Etikai-fegyelmi Bizottság 2016. évi 

beszámolóját elfogadta. 

Gyurkovics Zoltán: Láttátok, hogy a szakcsoportoknak is van fent anyaga, arra végképpen nem 

látom a lehetőséget, hogy kérdéseket tegyetek fel , de azért megkérdezem, hogy a szakcsoporti 

beszámolókkal kapcsolatosan van-e valakinek észrevétele? Hét szakcsoportunk van. 

Akkor a gyakorlati munka végére értünk. Megkérdezem az elnök Urat, hogy van-e még valami 

bejelenteni valója, mielőtt egy invitációt átadok a társaságnak? 

11. Egyebek 

Gyurkovics Zoltán: Akkor azzal zárom be a taggyűlésünket, hogy a jelenlévőket egy büfé 

uzsonnára látja vendégül a megyei kamara elnöksége, itt, a mellettünk lévő helyiségben. A 

Taggyűlést bezárom. 
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